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2.3. Міжнародні відносини країн АТР на рубежі XXI ст. 

 
 

План: 
1. Сучасне міжнародне положення та зовнішня політика провідних 

країн АТР: США, КНР, Японія, Республіка Корея, Росія.  
2. Політичні й економічні протиріччя в АТР на початку ХХІ ст. 

Перспективи розвитку АТР за прогнозами політологів.  
 
 
1. Сучасне міжнародне положення та зовнішня політика 

провідних країн АТР: США, КНР, Японія, Республіка Корея, Росія 
АТР у ХХІ ст. залишається важливим не лише за своїми 

геостратегічними показниками, але й економічними. Даний регіон є 
новим економічним гігантом, роль якого неухильно зростає, він має 
колосальний господарський, фінансовий, технологічний, ресурсний і 
людський потенціал. Фактично, відбувається зсув економічного багатства 
та політичної могутності в Азію та країни Тихоокеанського басейну, на 
які вже припадає близько половини світового промислового виробництва 
та світової торгівлі. Зміщення глобального економічного центру в Азію 
зумовлене передусім динамічним зростанням Китаю, Індії, наявністю у 
регіоні економічного гіганта – Японії, а також нових індустріальних країн 
Азії – Республіки Корея, Сінгапуру, Таїланду й інших країн, які мають 
високі темпи зростання. З огляду важливості АТР, провідні тихоокеанські 
країни приділяють регіону особливу увагу задля втілення та досягнення 
своїх інтересів. 

Для інтересів Сполучених Штатів Америки АТР має важливе 
стратегічне значення і традиційно залишається у сфері їх 
зовнішньополітичних пріоритетів. Політика США, зокрема, і нинішньої 
Адміністрації Б. Обами (з 2009 р., у листопаді 2012 р. переобраний на пост 
президента) спрямована на укріплення американського впливу та 
збереження стабільності в АТР. Фундаментальними напрямками 
американської політики у регіоні продовжують залишатися: підтримка 
США союзницьких зобов’язань, збереження американської військової 
присутності, дотримання демократичних свобод і прав людини. 

Демократичною адміністрацією був ініційований курс «повернення в 
Азію», спрямований на відновлення американського впливу в АТР. 
Б. Обама проголосив себе першим тихоокеанським президентом, 
наголошуючи, що США були та є тихоокеанською нацією. Завадити 
планам США може Китай, який збільшує військову міць (економічну та 
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політичну) та може змінити баланс сил у регіоні. У документі «Підтримка 
глобального лідерства США: пріоритети для XXI століття» згадується 
КНР як зростаюча регіональна держава, документ визначає Китай як 
державу, що здатна створити загрози військовій безпеці США та їх 
союзникам. 

Активна зовнішня політика Пекіна турбує політичні кола Вашингтона 
та стимулює до пошуку ефективних інструментів стримування КНР. У 
контексті цього, вони укріплюють співпрацю з Японією та Республікою 
Кореєю (РК), зберігаючи американську військову присутність у цих 
державах. Активність Китаю створює додаткові можливості для розвитку 
військово-політичних відносин США з Японією і РК, їх тристоронньої 
співпраці. Так, США розгортається спільно з цими країнами система ПРО 
у регіоні. У той же час, Вашингтон прагне до взаємодії з Китаєм (політика 
залучення), адже для вирішення багатьох питань є важливою співпраця 
між державами. 

В американо-китайських відносинах є традиційні двосторонні 
протиріччя, що призводять до кризових моментів у взаєминах. До них 
належать суперечності з тайванського і тибетського питань, військово-
технічного співробітництва США з Тайванем, з правозахисної 
проблематики щодо прав людини, політичних свобод, з широкого спектру 
питань у торговельно-економічній сфері, через спроби США долучитися 
до врегулювання територіальних суперечок у Південно-Китайському та 
Східно-Китайському морях тощо.  

Окремо необхідно зазначити про політику США щодо Тайваню. 
Проводячи політику «одного Китаю» відповідно до трьох комюніке, 
виданих спільно США і КНР у 1972, 1979 і 1982 роках, і Законом про 
відносини з Тайванем (1979 р.), Вашингтон не виступає за незалежність 
Тайваню та протистоїть одностороннім крокам КНР, Тайваню, які б 
змінили статус-кво, закликає обидві сторони вести діалог, щоб мирно 
врегулювати розбіжності. Розірвавши у 1979 р. офіційні зв’язки з 
Тайванем, США продовжують зберігати з тайванською адміністрацією 
тісні контакти, забезпечуючи безпеку острову та продаючи йому 
американське озброєння. 

Вашингтон намагається знайти основу для конструктивного 
політичного діалогу з Пекіном і з його допомогою нейтралізувати 
гегемоністичні настрої керівництва КНР. У Стратегії національної 
безпеки 2010 р. США визнають необхідність домовлятись з КНР для 
досягнення миру та стабільності. Зазначається, що прагматичні й 
ефективні американо-китайські відносини є запорукою подолання 
викликів XXI ст. США зацікавлені, щоб китайське керівництво 
здійснювало зважений міжнародний курс і продовжує тиснути на Китай, 
намагаючись досягти від нього розширення міжнародної відповідальності 
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й об’єднання з Вашингтоном зусиль задля протидії викликам сучасності. 
США декларують позитивне відношення до становлення сильного, 
мирного Китаю та не зважаючи на складності у відносинах, держави 
використовують риторику партнерства, наголошуючи на необхідності 
розвитку співробітницьких відносин. 

Вищезазначене свідчить про подвійність китайської політики США: у 
ній продовжують співіснувати елементи стримування та залучення. З 
одного боку, КНР необхідно як відповідального учасника залучати до 
співробітництва із США у заходи, що сприяють укріпленню спільної 
безпеки, з іншого боку, його необхідно стримувати (не допускати ведення 
Китаєм незалежної гри, якщо вона суперечить американським інтересам) 
за допомогою зміцнення відносин з союзниками та посилення військової 
могутності американців у регіоні. Друга складова стає більш помітною в 
американській політиці. За часів Б. Обами активізувалась військова 
політика у регіоні. США намагаються не лише зберегти військову 
перевагу, а й посилити військові альянси та свою вагу у військовому 
балансі АТР. 

У січні 2012 р. Б. Обама проголосив нову стратегію США «Підтримка 
глобального лідерства США: пріоритети для XXI століття», в якій вказано 
про переорієнтацію американської військової присутності в АТР при 
певному згортанні в інших районах світу. Планувалося посилення 
американських сил на Тихому океані; розгортання системи ПРО; 
зміцнення військових баз на о. Гуамі на Окінаві; збільшення військової 
допомоги регіональним союзникам. Баланс ВМС розподілу між Тихим та 
Атлантичним океанами складе «60:40» до 2020 р. з нинішніх «50:50». 
Пентагон збільшить кількість військових навчань і посилить міць новітнім 
високотехнологічним озброєнням. 

Частина країн (враховуючи зростання Китаю) сприймають 
присутність США у регіоні позитивно, як стабілізуючий фактор. З іншого 
боку, низка держав, особливо Китай, що сам прагне до регіонального 
лідерства, неоднозначно відноситься до американської присутності. 

Вашингтон, окрім нарощування військ у регіоні, удосконалює систему 
співробітництва з Японією та РК. Зміцнення альянсів є важливим 
завданням для США. Незважаючи на певні протиріччя між США та 
Японією, зокрема щодо розміщення військових баз на Окінаві і періодичні 
намагання Японії проводити незалежну від США політику, у 
двосторонніх відносинах відбувається процес збільшення 
взаємозалежності й укріплення союзу. В умовах загострення ситуації на 
Корейському півострові й японсько-китайських відносин у зв’язку із 
суперечкою щодо приналежності о. Сенкаку, CША та Японія ще 
активніше взаємодіють у військово-політичній сфері. Штати підтримали 
Японію у територіальному спорі з Китаєм, підтвердивши, що дія статті 5 
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Договору про безпеку поширюється на о. Сенкаку. Вашингтон залучає 
Японію до військово-технічного співробітництва. Створення 
американсько-японської системи ПРО є одним з головних компонентів 
нарощування військової присутності США у регіоні. 

Вашингтон намагається перекласти на Японію та РК більшу 
відповідальність щодо контролю ситуації у регіоні та підвищити рівень їх 
залученості у вирішення завдань підтримки стратегічної стабільності у 
регіоні. Нові тенденції у стратегії США в АТР визначається терміном 
«розподіл зобов’язань», «перебалансування зобов’язань у Східній Азії». 
Задля досягнення цієї мети, США оснащують військові сили своїх 
союзників надсучасними системами озброєнь, відбувається 
інтенсифікація спільних військових навчань. 

Не лише фактор стрімко зростаючого Китаю є причиною посилення 
взаємодії США з Японією і РК, ще однією причиною є північнокорейська 
ядерна проблема. Американські експерти вказують, що американо-
японський союз має принципове значення для стримування спроб Китаю 
встановити лідерство у регіоні та підтримки військ США і РК у разі війни 
з Північною Кореєю. Запобігання конфлікту на Корейському півострові та 
вирішення ядерної проблеми КНДР є одним із пріоритетів політики США. 
Демократи продемонстрували, що є прихильниками мирного розв’язання 
питання, не раз висловлювалися за налагодження співпраці з Північною 
Кореєю та вирішення ядерного питання у рамках шестисторонніх 
переговорів (спочатку КНДР ліквідує ядерну зброю, а потім США 
прагнутимуть до нормалізації двосторонніх відносин, заміни угоди від 
1953 р. про перемир’я мирним договором і нададуть економічну 
допомогу). Така позиція США не влаштовувала КНДР і вона обрала шлях 
загострення ситуації. 

Ядерне питання не вирішено до сьогодні, а ситуація на півострові 
ускладнилася (Північна Корея припинила переговори з ядерного 
роззброєння, загострились відносини між РК і КНДР). Вже за часів 
правління нового лідера КНДР Кім Чен Ина, Пхеньян здійснив кроки 
(випробування у 2012 р. ракетної та ядерної зброї, третє ядерне 
випробування у 2013 р., проголошення себе ядерною державою), які 
загострили ситуацію на півострові. Незважаючи на провокаційні дії КНДР, 
США поводять себе стримано, не йдуть на поступки, дотримуються 
вищезгаданих позицій, але нарощують військову міць. Так, оголошено про 
плани розміщення на Алясці ракетоперехоплювачів, а в Японії другого 
радару для стеження за балістичними ракетами. 24 березня 2013 р. США і 
РК підписали Спільний план боротьби з провокаціями Пхеньяну. 

Міжкорейське загострення відносин (через загибель 
південнокорейського фрегату «Чхонан», артобстріл у 2010 р. КНДР 
о. Енпхендо) змусили Сеул і Вашингтон згуртуватися у питанні безпеки, 
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зокрема ще 16 травня 2009 р. Б. Обама та Лі Мен Бак підписали угоду про 
ядерний захист РК від КНДР. США, РК, Японія активізували тристоронню 
співпрацю. Регулярно відбуваються спільні військові навчання. Сеул 
розпочав реформи у сфері оборони, а США взяли зобов’язання не 
скорочувати рівень військової присутності на півдні півострова. 

Сучасне американсько-південнокорейське партнерство не обмежується 
безпековим і політичними аспектами, не менш важливий його сегмент 
економічний. За часів Б. Обами відносини між державами покращилися. У 
вирішенні ядерного питання, США намагалися мінімізувати відмінності з 
Сеулом. Уряди Лі Мен Бака, Пак Кин Хе також розглядають відносини зі 
США як основний напрям зовнішньої політики РК. 

Розуміючи, що політика стримування та дотримування балансу у 
регіоні значною мірою залежить від підтримки країн АТР, США не лише 
традиційно укріплюють альянси з Японією, РК, Австралією, Новою 
Зеландією, а й формують відносини співробітництва з іншими 
регіональними державами. США укріплюють відносини з такими 
союзниками та партнерами, як Індонезія, Малайзія, В’єтнам. Прагнуть 
залучити до взаємодії й інші держави АТР, знайти нових стратегічних 
партнерів, які стурбовані зміцненням КНР, поширюючи при цьому 
власний військово-політичний вплив. Так, у лютому 2013 р. Адміністрація 
Б. Обами підтвердила готовність США до активної взаємодії з країнами 
АТР та «відновлення регіонального стратегічного балансу» (rebalance). 
Сфера їх стратегічних інтересів в АТР має бути розширеною за рахунок 
Південної Азії. 

У політиці США простежуються оновлені методи досягнення 
зовнішньополітичних цілей, де в якості пріоритету визнаються не 
військово-силові дії й односторонність, а дипломатія та співробітництво 
міжнародної спільноти. Адміністрація Б. Обами демонструвала прагнення 
до корпоративного вирішення регіональних проблем і використання 
«м’якої сили» у цілях забезпечення національних інтересів. 

США встановили партнерські відносини з Індією та Сінгапуром. 
Особливу увагу приділено підтримці становлення Індії як «лідируючої та 
стабілізуючої сили у Південній Азії», контрбалансиру КНР. Проводяться 
(з 2011 р.) тристоронні консультації з регіональних проблем безпеки між 
США, Японією й Індією, держави домовились про спільні військово-
морські навчання. 1-2 грудня 2011 р. відбувся історичний візит Х. Клінтон 
(перша поїздка держсекретаря США за останні 50 років) до М’янми – 
традиційного сателіта Пекіну. У 2012 р. вперше Президент США відвідав 
М’янму. 16 листопада 2011 р. між США і Філіппінами була підписана 
Манільська декларація, що зміцнила оборонний союз між країнами. У 
січні 2012 р. у результаті переговорів Пентагон отримав право розширити 
свою військову присутність на території Філіппін. Також з 2013 р. 
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американські бойові кораблі розміщені у Сінгапурі.  
У листопаді 2011 р. між США й Австралією досягнуто згоду про 

розміщення у м. Дарвін американської військової бази, на якій буде 
розміщено 2,5 тис. морських піхотинців. На півночі Австралії буде 
збільшене число розміщених американських бойових літаків. Планується і 
проведення спільних навчань. У червні 2010 р. президенти США й 
Індонезії оголосили про формування стратегічного партнерства двох 
країн, підписано угоду, що має поглибити існуюче співробітництво між 
ними у галузі оборони. Укріплюються військові зв’язки з Малайзією, 
США ведуть переговори, щодо посилення військово-політичної взаємодії 
з В’єтнамом, Таїландом, Камбоджею. Вищезазначене підтверджує, що 
США намагаються розширити число військово-політичних союзників у 
регіоні та свою військову присутність. Метою США також є запобігти 
домінуванню у регіоні недружніх сил та утворенню нових союзів такими 
державами, зокрема, не допустити укріплення союзу/створення політико-
військового альянсу КНР з сусідами – Росією та Індією. 

Мережа угод з різними державами АТР дозволяють США 
реалізовувати роль гаранта стабільності у регіоні. Адже збереження 
лідерства вимагає від США завоювання довіри інших країн шляхом 
вирішення регіональних проблем, активної політики у регіоні, 
спрямованої на збереження миру та безпеки. Вашингтон залучений як 
посередник у врегулювання конфліктів і згладжування дисбалансів сил 
між потенційними суперниками. Так, США залучені як посередник у 
врегулювання територіальних спорів між Китаєм і країнами АСЕАН у 
Південно-Китайському морі. Територіальні суперечки сприяють 
Вашингтону у реалізації політики «повернення в Азію», оскільки на тлі 
територіальних домагань КНР, США укріплюють відносини (збільшують 
і військову співпрацю) з Філіппінами, В’єтнамом, розширюють взаємодію 
з АСЕАН. Формально США зберігають нейтралітет у територіальних 
суперечках, не висловлюють конкретну позицію щодо приналежності 
островів, обмежуючись заявами про необхідність мирного врегулювання 
та закликів до компромісів. Проте, США чітко вказують, що 
багатостороннє рішення диспутів у Південно-Китайському морі є сферою 
їх національних інтересів. 

Окрім двосторонніх відносин, США беруть участь у багатосторонній 
дипломатії, не ігнорують інтеграційні тенденції регіону, що 
активізувалися. США розширили свою участь у багатосторонніх 
регіональних інститутах і спільній роботі з ними, перш за все, співпраці з 
АСЕАН. За часів Б. Обами, багатосторонні механізми регіональної 
інтеграції почали розглядатися, як один з пріоритетних напрямків 
взаємодії з країнами регіону. Метою США є реалізація поточних проектів 
економічної інтеграції та створення нових, у розвитку яких США (а не 
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КНР) відіграватимуть головну роль. Завдання мінімум є не допустити 
блокування/інтегрування держав АТР без їх участі. У напрямку 
регіональної інтеграції демократична адміністрація здійснила низку 
важливих кроків: відновила щорічний діалог США – АСЕАН (2009 р.), 
відкрила місії США до АСЕАН (2010 р.), призначила першого посла до 
АСЕАН (квітень 2011 р.); вступ США до Східноазійського саміту; заходи 
щодо посилення значення багатосторонніх регіональних форумів за 
участю США та їх союзників; посилення АТЕС у процесах економічної 
інтеграції; просування проекту Транс-тихоокеанського партнерства. США 
беруть активну участь у роботі форуму АТЕС; у Регіональному форумі 
АСЕАН (АРФ), активно сприяють програмам у Тихоокеанському регіоні, 
через регіональні організації такі як Секретаріат Тихоокеанського 
співтовариства та Форум островів Тихого океану. 

Китайська Народна Республіка (КНР). У березні 2013 р. у Китаї 
відбулася передача влади новому – п’ятому поколінню керівників. 
Головою КНР був обраний Сі Цзіньпін. Радикальних змін у 
зовнішньополітичному курсі зі зміною керівництва країни поки не 
відбулося. Зовнішня політика будується на наступних принципах: 

1. концепція руху до багатополярного світу (на міжнародному рівні 
Китай заявляє про завершення епохи існування однополярного світу та 
закликає до створення багатополярного світу);  

2. концепція економічної глобалізації (наголошується на необхідності 
реформування світової фінансової системи та міжнародного економічного 
порядку);  

3. дотримання принципів суверенітету та невтручання у внутрішні 
справи держав; взаємної поваги та мирного співіснування. Пекін 
наголошує, що не прагне брати участь у військових блоках чи альянсах, у 
гонці озброєнь, або здійснювати військову експансію, наполягаючи на 
посиленні ролі ООН. 

Китайські офіційні документи «Концепція національної оборони» 
(2004 і 2006 р.), «Меморандум про нову концепцію безпеки» (2002 р.) 
базувалися на концепції багатополярності та забезпеченні комплексної 
безпеки всіх країн світу. Керівництво КНР послідовно пропагує 
концепцію «гармонічного світу» у зовнішньополітичному курсі, 
засновану на ідеї мирного шляху розвитку країни, яку було проголошено 
головою КНР Ху Цзіньтао у 2005 році. У документах «Мирний розвиток 
Китаю» (вересень 2011 р.), матеріалах з’їзду КПК (листопад 2012 р.) 
підтверджене прагнення «приймати більш активну участь у міжнародних 
справах, грати роль відповідальної держави». 

Китай вже став одним з визначальних чинників глобального 
економічного розвитку, займає міцні позиції в АТР, позиціонує себе як 
регіональний лідер. У перспективі китайська економіка може зайняти 
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перше місце у світі. Китай досяг високих темпів зростання ВВП й 
успішно продовжує утримувати цей рівень навіть в умовах світової 
економічної кризи. КНР модернізує військові сили, нарощує ядерний 
потенціал, у 2011 р. випробувала перший авіаносець. Силовий потенціал 
Китаю у Східній Азії врівноважується тільки стратегічної міццю США.  

Китай є членом багатьох регіональних об’єднань (АСЕАН, АТЕС, 
ШОС тощо), проводить активну політику у регіоні, є головним торговим 
партнером майже всіх країн регіону (незалежно від політичних режимів). 
Асиметричний економічний взаємозв’язок між Китаєм і державами АТР 
посилюється. У березні 2013 р. лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про 
необхідність реалізації китайської мрії відродження величі китайської 
нації. Отже, на сучасному етапі Китай є однією з найбільш динамічних 
держав, що призводить до зміни його ролі у системі міжнародних 
відносин як на глобальному, так і на регіональному рівнях. 

Найважливішими завданнями зовнішньої політики Китаю, як і раніше, 
залишаються забезпечення мирного міжнародного та сприятливого 
ближнього оточення як обов’язкових умов для проведення модернізації. У 
стратегії національної безпеки КНР наголошується на необхідності 
створення безпечного міжнародного «довкілля» для забезпечення 
економічних реформ у країні, відмови від принципу застосування сили 
першою у прикордонних конфліктах, налагодження дружніх відносин з 
сусідніми країнами та співпраця з ними у сфері безпеки. Китай 
зацікавлений у мирному розвитку регіону не лише задля свого 
подальшого економічного зростання, а й для формування умов для виходу 
за рамки інтересів регіональної держави та реалізацією глобальних 
амбіцій. У 2013 р. Сі Цзіньпін на Боаоському форумі заявив, що «ніхто не 
має права втягувати регіон або весь світ у хаос заради егоїстичних цілей», 
наголошено на необхідності підтримки стабільності у міжнародних 
справах. Пекін не сприймає ні домінування США, ні повернення РФ як 
провідної країни у цей регіон. Наголошує, що великі держави мають 
відмовитись від гегемоністських амбіцій у регіоні та прагнути до 
досягнення компромісу, який влаштує всіх. 

Прагматизм є визначальним принципом зовнішньополітичної 
поведінки Китаю. Прагне заручитися підтримкою своїх ключових 
інтересів – об’єднання з Тайванем (який Китай вважає своєю 
сепаратистською провінцією), позбавлення легітимності Далай-лами та 
невизнання незалежності Тибету. Китай вважає тайванську проблему 
внутрішньою справою, і засуджує зовнішнє втручання у відносини між 
двома країнами. Пекін намагається відтіснити США від рішення 
тайванської проблеми. Тайванська політика стала винятком у миролюбній 
зовнішній політиці Китаю, який готовий будь-якими засобами 
відстоювати свої права над островом. Зазначимо, що з другої половини 
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90-х років ХХ ст. Китай зосереджує увагу на необхідності «збирання 
земель», зокрема, повернення колишніх європейських колоній Гонконгу 
та Макао, ключовим є питання повернення Тайваню. 

Зовнішня політика Китаю значною мірою підпорядкована вирішенню 
економічних завдань, національному інтересу – економічному 
виживанню, з чим пов’язане його прагнення зміцнити присутність у 
різних частинах світу, де знаходяться великі запаси стратегічних ресурсів. 
У цілому, інтереси Китаю замкнуті не тільки на внутрішньому 
економічному розвитку й участі у справах АТР, але й проектуються 
практично на всі регіони світу, з різним ступенем інтенсивності. Зростає 
міжнародна активність Китаю в Африці, Латинській Америці, на 
Близькому Сході. З низки політичних та економічних причин, КНР 
продовжує позиціонувати себе на світовій арені як країну, що 
розвивається, що допомагає налагоджувати зв’язки з новими партнерами 
та зміцнювати зв’язки зі старими друзями у вищезгаданих регіонах. Китай 
декларує свою готовність допомагати всім країнам, що розвиваються, для 
багатьох таких держав він є прикладом успішного розвитку. Однак на 
практиці отримана допомога перетворюється на залежність. КНР 
використовує свій економічний та інвестиційний потенціал для того, щоб 
«прив’язати» до себе країни. Вона використовує країни Африки, 
Латинської Америки як сировинні бази, а правлячі режими приваблює 
великими грошима. Китай співпрацює з низкою авторитарних режимів, 
які завдяки йому знайшли джерела фінансової та технічної допомоги, 
кредитів та обладнання. 

За останнє десятиліття збільшувалася не тільки географія зовнішньої 
політики країни: на порядок денний у КНР вийшли теми глобального 
значення: боротьба зі світовою фінансовою кризою; протидія 
нетрадиційним викликам і загрозам; екологічні проблеми; енергобезпека; 
проблеми нових захворювань тощо. Відбувається активізація зусиль 
Китаю у сфері багатосторонньої дипломатії, включаючи формулювання 
порядку денного та створення нових механізмів та інститутів. Китай 
прагне відігравати важливу роль у системі міжнародних відносин, задля 
можливості змінювати правила гри й інституції міжнародної системи 
відповідно до власних інтересів, але при мінімумі зобов’язань, у тому 
числі фінансового характеру; не беручи на себе відповідальність, 
пов’язану з глобальним лідерством. 

Пекін намагається досягти світової гегемонії економічними методами, 
уникаючи конфліктів, що послаблюють країну. Китайська політика 
побудови гармонійного світу з позицій «м’якої сили» (торгівля, інвестиції, 
допомога, міжнародна привабливість культури країни, її цінностей і 
моделі розвитку) та «приємного сусідства», сприяє доступу Китаю до 
природних ресурсів, технологій і світових ринків. Так, Ху Цзіньтао у 
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2009 р. акцентував увагу на необхідності розвитку «м’якої сили», 
назвавши «чотири сили» сучасної китайської дипломатії: докладати 
зусилля для підвищення політичного впливу Китаю, посилювати його 
економічну конкурентоспроможність, розвивати привабливість образу 
Китаю та моральну привабливість його рішень. 

Офіційний Китай підкреслює значимість конструктивних відносин із 
США на основі рівноправності та взаємної поваги. Після терористичних 
актів 2001 р. Пекін політично підтримав США у боротьбі з тероризмом. 
На політику Вашингтона в Іраку Китай відреагував стримано, традиційно 
відстоюючи позицію підтримки політико-правового врегулювання, 
виступивши проти військового вирішення конфлікту. Критику КНР 
викликала і нова оборонна стратегія США Адміністрації Б. Обами, де 
одним із завдань проголошено зміцнення американської військової ролі в 
АТР та збільшення американського контингенту в Австралії. КНР 
звинуватила США у дестабілізації ситуації у регіоні. 

Щодо відносин КНР з ключовими сусідніми країнами, то важливе 
місце у них посідає Японія. Японсько-китайські відносини покращились у 
політичній сфері (зокрема, у 2008 р. відбувся офіційний візит Ху Цзіньтао 
до Японії, де було підписано Спільну китайсько-японську заяву про 
всебічний розвиток стратегічних взаємовигідних відносин), характерним є 
тісне економічне співробітництво та гуманітарний обмін. Зростаюче 
економічне співробітництво призвело до взаємозалежності економік двох 
країн. 

Водночас, не дивлячись на позитивну динаміку у китайсько-японських 
відносинах і декларування лідерами країн подальшої співпраці, 
залишається безліч невирішених суперечностей. Напруженість між 
Пекіном і Токіо пов’язана з інтерпретацією минулого, роллю Японії під 
час Другої світової війни, територіальними суперечками щодо 
приналежності островів Дяоюйдао, конфліктами щодо розвідки нафтових 
родовищ на спірних морських просторах Східно-Китайського моря.  

Між країнами існують і протиріччя у сфері воєнного й оборонного 
будівництва. Японію турбує перспектива створення «Великого Китаю», 
який включатиме КНР, Гонконг, Макао і Тайвань. Зміцнення військово-
політичних союзницьких зв’язків між США та Японією, стурбовано 
сприймається Пекіном. Китай у своїх амбіціях щодо лідерства у Східній 
Азії зіштовхується з Японією, метою якої є приведення своєї 
зовнішньополітичної потужності у відповідність з економічною. Китай і 
Японія є стратегічними суперниками за лідерство у Східній Азії, але 
одночасно є і партнерами, що виявляється в їх взаємовідносинах у рамках 
різних інтеграційних структур, таких як АСЕАН+3, АРФ, АТЕС. Китай, 
Японія та РК співпрацюють щодо створення зони вільної торгівлі, а у 
майбутньому спільного економічного простору у Північно-Східній Азії. 
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Напруга у відносинах частково врівноважується розвитком взаємної 
торгівлі й інтересами японського капіталу у Китаї. 

Корейський півострів є стратегічно важливим напрямком зовнішньої 
політики КНР. КНДР є традиційною сферою впливу Китаю. Він надає 
фінансову підтримку північнокорейському режиму, залишається 
ідеологічним союзником, економічним донором, діє двосторонній 
військово-політичний договір від 1961 р., Китай є найбільшим торгово-
економічним партнером та інвестором Північної Кореї. Китай послідовно 
зміцнює свою роль головного посередника у ситуації з Північною Кореєю. 

Незважаючи на провокації КНДР (випробування ракетної та ядерної 
зброї, знищення фрегату «Чхонан», артобстріл о. Енпхендо), Китай 
закликає Пхеньян та інші держави до переговорів і наголошує, що 
вирішити ядерне питання необхідно дипломатичним шляхом і наданням 
фінансової допомоги Пхеньяну. 

Пекін не зацікавлений у гонці ядерної зброї КНДР, проте ще більше 
протистоїть політиці, яка загрожує її стабільності, а колапс КНДР 
сприймається Пекіном, як велика загроза. Адже об’єднана Корея скоріш 
за все буде знаходитися під американським та японським впливом, що не 
відповідає інтересам Пекіна. Він виступає за збереження статус-кво, миру 
та стабільності на півострові. Саме тому, незважаючи на провокації 
КНДР, тиск американців та японців, Пекін продовжує самостійну 
політику щодо Північної Кореї, закликає до переговорів і активно працює 
над їх поновленням: проводить консультації з Пхеньяном, здійснює 
політичний тиск, одночасно, надаючи енергетичну та продовольчу 
допомогу. Китайська політика щодо КНДР не обмежується ядерною 
проблемою, а включає рекомендації припинити мілітаризацію економіки, 
реформувати її та відкрити зовнішньому світу (за китайським зразком). 

Підтримуючи дружні відносини з Північною Кореєю, Китай 
динамічно розвиває торгово-економічні й інвестиційні відносини з 
Республікою Корея. Так, у березні 2014 р. завершився 10-й раунд 
переговорів про створення двосторонньої зони вільної торгівлі між 
країнами. Сторони вже прийшли до угоди про скасування митних зборів 
на 90% товарних позицій. Отже, інтересам КНР на півострові відповідає: 
згортання північнокорейської програми ядерної зброї; мир і стабільність; 
збереження/посилення свого впливу на півострові та розвиток 
торгівельно-економічного співробітництва з РК та КНДР. 

Важливим стратегічним партнером Китаю та постачальником 
високотехнологічного озброєння є Росія. У 2001 р. між державами був 
підписаний «Договір про добросусідство, дружбу та співробітництво». Це 
програмний документ, який встановлює напрямок розвитку китайсько-
російських відносин у новому столітті. Сторони беруть на себе 
зобов’язання не вступати у будь-які союзи чи блоки та не починати дій, 
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спрямованих проти іншого учасника договору. Встановлений і юридично 
оформлений російсько-китайський кордон більш ніж на 98% його 
довжини. Головна мета договору гарантувати, щоб суперечки 
вирішувалися мирними засобами, забезпечити інтереси національної 
безпеки обох країн у новому світовому порядку та сприяти створенню 
багатополярності у міжнародних відносинах. 

Якщо взяти політичні проблеми та проблему безпеки, то КНР і РФ 
мають спільні інтереси і займають аналогічні або подібні позиції щодо 
боротьби проти американського впливу. Так, на міжнародній арені Китай 
і Росія неодноразово заявляли про спільні зусилля щодо встановлення 
багатополярного світу задля стабільного світоустрою, проти планів будь-
яких держав у встановленні однополярного світу. Країни нерідко 
займають схожі позиції з міжнародних питань, обороняючись від західної 
критики з питань демократії, порушення прав людини тощо. Однак якщо 
розглядати економічні, науково-технічні та культурні відносини, то 
ступінь інтенсивності китайсько-американських зв’язків значно 
перевершує китайсько-російські. 

Стратегічне партнерство між Росією та Китаєм, Росією та Індією 
конвертується у розвиток тристоронньої взаємодії у форматі РФ – Індія – 
Китай. Американський фактор відіграє не останню роль у посиленні 
військової та політичної взаємодії у даному трикутнику і двосторонніх 
відносинах Китай – Індія, Індія – РФ, Китай – РФ. Так, Китай разом з 
Росією й іншими країнами Центральної Азії створили Шанхайську 
організацію співпраці (ШОС) та неформальну структуру Росія – Індія – 
Китай (РІК), а потім розширили її за рахунок бразильського (БРІК) і 
Південно-Африканського (БРІКС) компонентів. Водночас, розвивається 
співпраця Китаю з Пакистаном, що є противагою впливу Індії у регіоні. 
Ядерний статус Індії став фактором загрози безпеці Китаю, труднощі у 
відносинах між КНР та Індією пов’язані і через питання про кордон. КНР 
намагається не допустити приєднання Індії до створюваної під 
керівництвом США антикитайської коаліції. 

Українські події 2014-2015 рр. стали однією з обговорюваних тем у 
КНР, позиція офіційного Китаю містить набір стандартних тез про 
невтручання у внутрішні справи інших держав, необхідності пошуку 
сторонами компромісів і шляхів зниження напруженості, закликаючи 
конфліктуючі сторони до мирного діалогу. Китай утримався при 
голосуванні у Раді Безпеки ООН і Генеральній Асамблеї ООН при 
розгляді резолюцій щодо України. Китай утримується і від критики Росії, 
при цьому підкреслюючи, що поважає територіальну цілісність України. 
США й інші західні країни, вводячи санкції проти РФ, сприяли активізації 
російсько-китайського діалогу. Рух Москви у бік Пекіна може прискорити 
темпи зростання військової могутності та геополітичної ваги КНР. 
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Важливість добросусідських відносин і широкомасштабне 
співробітництво з РФ (спільний кордон з якою становить 4 тис. км) є 
важливим компонентом китайської зовнішньої політики. Водночас, не в 
інтересах Пекіна, щоб через китайсько-російські відносини погіршилися 
відносини із США. 

Для Китаю важливим напрямом політики є Південно-Східна Азія, де 
він проводить послідовну політику поглиблення та розширення 
співробітництва, укріплення своїх позицій. Упродовж 1990-х років Китай 
покращував відносини з країнами Південно-Східної Азії та АСЕАН. У 
2002 р. було укладено угоду про зону вільної торгівлі Китай – АСЕАН, а у 
2003 р. Китай приєднався до Договору про дружбу та співробітництво у 
Південно-Східній Азії. У тому ж році була підписана Спільна декларація 
КНР й АСЕАН про стратегічне партнерство. Китай підключився до 
багатосторонніх форматів співпраці у регіоні та висунув низку власних 
економічних ініціатив, включаючи створення форуму Боао (азіатський 
аналог економічного форуму у Давосі). Пекін запропонував проекти 
надання економічної допомоги країнам ПСА у період кризи 2008-2009 
років. З 1 січня 2010 р. діє угода про вільну торгівлю КНР – АСЕАН 
(САFTA). 

Незважаючи на позитивну динаміку економічного співробітництва 
Китаю з країнами АСЕАН, ускладнюють ці відносини територіальні 
суперечки. Слід відзначити суперечки довкола островів Парасельського та 
Спратлі у Південно-Китайському морі. Китай у 2011 р. проголосив Жовте 
та Південно-Китайське море зоною своїх «центральних інтересів» (до цієї 
категорії віднесено Тибет і Тайвань). Пекін рішуче виступає проти 
залучення до вирішення цієї проблеми США, тоді як інші сторони 
конфлікту – В’єтнам, Філіппіни, Малайзія підтримують участь 
Вашингтона. Між Китаєм і країнами Південно-Східної Азії (В’єтнам і 
Філіппіни) не припиняється суперечка навколо суверенітету островів 
Наньша, разом з тим, Китай дотримується курсу пом’якшення протиріч, 
політики добросусідства та «відкладання розбіжностей з питань про 
суверенітет заради спільного освоєння». 

Японія. Метою зовнішньої політики країни є забезпечення 
стабільності та процвітання держави, а також заможного та мирного 
існування своїх громадян. Національним інтересам Японії відповідає 
неконфронтаційний розвиток подій у Східній Азії. Токіо підтримує мирні 
відносини з усіма державами, особливо прагне розвивати добросусідські 
відносини з державами АТР. Співпраця Японії в АТР включає декілька 
напрямків: відносини із США, КНР, РК, співробітництво у рамках АТЕС. 

Зовнішньополітичні пріоритети Японії аналізуються у «Блакитній 
книзі з питань зовнішньої політики». Традиційний порядок пріоритетів з 
кінця 2000-х рр. наступний: 1) Азія і Тихий океан, 2) Північна Америка, 
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3) Латинська Америка та басейн Карибського моря, 4) Європа, 5) Росія, 
Центральна Азія і Кавказ, 6) Близький Схід і Північна Африка, 7) Африка. 

Токіо послідовно зміцнює стратегічні зв’язки з Вашингтоном. 
Відносини Японії із США продовжують базуватися на двосторонньому 
військово-політичному союзі, який відіграє найважливішу роль у 
забезпеченні національної безпеки Японії. На Японських островах 
знаходяться американські військові бази та сили, чисельність яких 
становить близько 47 тисяч офіцерів і солдатів. Цей союз є основним 
інструментом стримування будь-якої агресії проти Японії. У новому 
стратегічному контексті, що характеризується появою загрози 
міжнародного тероризму, значним посиленням Китаю, як основного 
суперника США та Японії у Східній Азії, американо-японський союз не 
втратив своєї актуальності для обох сторін. Так, прем’єр-міністр Японії 
Абе Сіндзо (з грудня 2012 р.) наголосив, що зовнішній курс Японії буде 
базуватися на Американсько-японському договорі про безпеку 1960 р., 
підкресливши першочергову значимість США для Японії. 

Військово-стратегічні аспекти двосторонніх відносин зберігають для 
Токіо та Вашингтона першорядну важливість. Водночас, держави активно 
взаємодіють у політико-дипломатичній, економічній та інших сферах. 
Проводяться регулярні консультації на всіх рівнях задля узгодження 
позицій з широкого кола питань щодо світового розвитку, відносин з 
третіми країнами тощо. 

Одним з найголовніших напрямків політико-дипломатичної взаємодії 
США та Японії є узгодження підходів щодо китайської політики двох 
країн. Вашингтон і Токіо докладають зусилля для залучення Пекіна до 
співпраці у сфері забезпечення безпеки на глобальному та регіональному 
рівнях, щоб Пекін був не тільки зацікавлений в існуючому status-quo у 
регіоні, а й ніс свою частку відповідальності за його збереження. Прагнуть 
забезпечити передбачуваність поведінки КНР, адже стабільний Китай є 
непорушною умовою стабільності АТР. Токіо та Вашингтон стурбовані 
перспективами російсько-китайського військово-технічного співробіт-
ництва. У лютому 2005 р. США та Японією була прийнята спільна 
декларація, в якій забезпечення безпеки у зоні Тайванської протоки було 
названо «спільним стратегічним завданням». 

Важливим напрямком японсько-американської взаємодії є комплекс 
проблем, пов’язаних з Корейським півостровом, зокрема з 
північнокорейською загрозою. Проблема відносин з Пхеньяном є 
предметом обговорення фактично на всіх зустрічах і переговорах як у 
двосторонньому, так і в тристоронньому форматах між офіційними 
особами США, Японії та Південної Кореї. 

Події 11 вересня 2001 р. послужили додатковим стимулом для 
зміцнення відносин двох країн. Японія стала одним з активних учасників, 
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очолюваної США антитерористичної коаліції. Токіо надав тилову 
підтримку американським військовим операціям проти «Аль-Каїди» і 
«Талібану» в Афганістані. Величезну підтримку США японський уряд 
здійснив і в Іраку (виділивши 5 млрд. дол. на його відновлення та 
направивши до зони Перської затоки близько 1 тис. своїх 
військовослужбовців, з них 600 – до Іраку). 

Проблемою двосторонніх відносин було питання передислокації 
американських баз на території Японії та виведення 8 тис. морських 
піхотинців армії США на Гавайські острови, а також ролі та місця Японії 
у реалізації цього американського плану з реструктуризації передового 
базування. США наполягали на активній фінансовій участі Японії й 
оплати нею більшої частини витрат щодо передислокації військових 
контингентів. Переговори проходили складно в силу відмови Японії брати 
на себе «непосильний фінансовий тягар», проте закінчилися у 2006 р. 
досягненням угоди. 

У сучасному світі Японія відіграє роль одного із світових економічних 
лідерів. На противагу економічній позиції, Японія не мала тривалий час 
питомої ваги на світовій політичній арені. Її безпосередня участь у 
вирішені світових політичних проблем часто носила пасивний характер. У 
ХХІ ст. вона намагається посилити свої позиції. Так, уряд Коїдзумі (2001-
2006 рр.) вибудовував стратегію, спрямовану на приведення у 
відповідність економічної могутності Японії з її політичним впливом у 
світі. У рамках цієї стратегії керівництво країни брало активну участь у 
міжнародних самітах, виступало з ініціативою створення нових 
глобальних і регіональних механізмів, покликаних регулювати процеси 
глобалізованого світу. Японська делегація зайняла активну антиядерну 
позицію на ювілейній міжнародній конференції з нерозповсюдження 
ядерної зброї, Токіо виступив одним з ініціаторів проведення у грудні 
2005 р першого саміту Східноазіатського співтовариства.  

Активно розвивається співпраця АСЕАН з Японією, зокрема, 
підписано Угоду про всебічне економічне співробітництво АСЕАН – 
Японія. Для досягнення своєї цілі Токіо вдосконалює стратегію 
забезпечення безпеки та систему кризового управління, зміцнює 
японсько-американський альянс, намагаючись вибудовувати рівноправні 
відносини з ними, посилює азіатсько-тихоокеанську дипломатію й 
енергійно приймає участь у світовій політиці. Метою Японії є постійне 
членство у Раді Безпеки ООН. 

Зазначимо, що військовий бюджет Японії щорічно збільшується на 2-
3%, а для країни стає характерним прагнення до більшої самодостатності 
шляхом поетапного нарощування військового потенціалу країни та зміни 
(коректування) конституційних норм, що обмежують військову діяльність 
сил самооборони. Так, у плані оборони Японії 2004 р. було зазначено, що 
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у зв’язку з масштабною модернізацією Китаєм ядерних і ракетних сил, 
задля нейтралізації загроз з боку КНДР, Токіо має розглянути можливості 
збільшення військової складової національної безпеки. У грудні 2010 р. в 
Японії були опубліковані «Основні напрями програми національної 
оборони», що передбачає «забезпечити здатність японських сил 
самооборони до сучасних та активних бойових дій». Таким чином, Японія 
відмовилася від концепції, яка передбачала «пасивний», «винятково 
оборонний характер» дій сил самооборони. Уряд Японії на чолі з Сіндзо 
Абе взяв курс на проведення економічних реформ, з метою виведення 
країни з депресії, а також зміни деяких статей чинної конституції (ст. 9) 
для зняття обмежень щодо створення регулярної армії та можливості 
застосовувати збройні сили для вирішення міжнародних проблем. У 
травні 2013 р. Рада національної оборони офіційно затвердила проект 
реформи збройних сил країни – Сил самооборони. Така тенденція 
уможливлює у перспективі залучення Японії до системи балансу сил в 
АТР як самостійного елемента. Проте військове посилення Японії 
викликає негативну реакцію сусідніх країн, особливо Китаю та КНДР. 

Відносини між Японією і Росією та Японією і Китаєм розвиваються 
суперечливо. Китай став головним торговельним партнером Японії, 
японський капітал продовжує розширювати свою присутність на 
китайському ринку, відбувається політичний діалог. Разом з тим, Китай 
стає головним економічним конкурентом Японії на світових ринках. У 
2011 р. Китай остаточно посунув Японію з другого місця світового 
економічного рейтингу. Позиції Японії підірвали жахливі наслідки 
руйнівного землетрусу, цунамі та спричинені ними аварії на АЕС 
Фукусіма-1.  

На регіональному рівні Японія розглядає Китай як конкурента у 
питаннях інтеграційної економічної взаємодії з країнами АСЕАН і як 
загрозу інтересам у Східній Азії. З іншого боку, Токіо бачить у Китаї 
джерело регіональної стабільності – наприклад, в урегулюванні 
північнокорейської ядерної проблеми, у боротьбі з тероризмом, 
піратством тощо. Суттєвим фактором, який зміцнює двосторонні 
відносини, є економічна взаємозалежність двох держав та їх спільна 
зацікавленість у збереженні стабільності у Східній Азії. Отже, 
покращення відносин з азіатськими сусідами, перш за все з Китаєм 
(укріплення співпраці у всіх сферах) є важливим завданням Токіо, 
надзавданням є знаходження «золотої середини» у відносинах з двома 
державами – США і Китаєм. 

Японсько-південнокорейські відносини фокусуються з одного боку, 
успішними економічними відносинами, питанням створення японсько-
південнокорейської зони вільної торгівлі та координації політики щодо 
Північної Кореї. З іншого – напруження у двосторонніх відносинах 
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пов’язано з історичними образами, не вирішено і територіальну суперечку 
навколо острова Токто (Такесіма). Більш того, у ХХІ ст. у нову стадію 
вступив багаторічний територіальний спір між державами. З ініціативи 
законодавців японської префектури Сімане 23 лютого 2005 р. був 
оголошений «Днем Такесіми». Демарш законодавців не був підтриманий, 
але і не був засуджений центральною владою. Тоді двосторонні відносини 
загострилися: були перервані переговори про створення зони вільної 
торгівлі, скасований візит до Японії Міністра закордонних справ 
Пан Гі Муна. 

Токіо не зацікавлений у військовому вирішенні північнокорейської 
ядерної проблеми, що буде мати руйнівні наслідки для Японії, у силу її 
географічної близькості до півострова. Можливості впливу Японії на 
КНДР обмежені: японсько-північнокорейські відносини ускладнюються 
проблемою, пов’язаною з викраденням спецслужбами КНДР японських 
громадян у 70-ті рр. ХХ століття. Проблема набула більшу актуальність 
після того, як Північна Корея офіційно зізналася у викраденні японців. 

Курильський вузол (проблема приналежності островів Курильської 
гряди) залишається перешкодою на шляху взаємовідносин між РФ та 
Японією. У березні 2005 р. Японія прийняла резолюцію, в якій 
вказувалося на необхідність активізувати переговори з Москвою задля 
вирішення проблеми приналежності островів Хабомаї, Шикотан, 
Кунашир та Ітуруп й інших північних територій. 

Республіка Корея (РК). Сучасна південнокорейська політика 
спрямована на послаблення напруженості на півострові; мирне 
співіснування двох Корей і поступове мирне об’єднання Кореї. Під час 
президентських виборів у Південній Кореї 19 грудня 2012 р. владу 
втримали консерватори, але вперше в історії РК президентське крісло 
зайняла жінка – Пак Кин Хе. 

Першочерговим завданням південнокорейської держави з кінця 
першого десятиліття XXI ст. проголошується «досягнення такого рівня 
безпеки, який гарантував би внутрішню стабільність, активну участь у 
міжнародному поділі праці на сприятливих для РК умовах та одночасно 
не допускав би порушення національного суверенітету». Такий підхід до 
визначення принципових засад зовнішньої та внутрішньої політики 
відображений у концепції національної безпеки Республіки Корея, 
підготовленої та прийнятої після приходу до влади у 2008 р. 
консервативного керівництва на чолі з президентом Лі Мен Баком. 
Дотримання національних інтересів РК безпосередньо пов’язується з 
підтриманням регіональної рівноваги у Північно-Східній Азії, про що 
йдеться у документі, проте національні інтереси РК не обмежуються 
регіоном Північно-Східної Азії або рамками АТР. 

Зміна глави держави не відобразилася на принципових засадах 
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зовнішньополітичного курсу Сеулу. Основними напрямами зовнішньої 
політики упродовж багатьох десятиліть залишаються: союзницькі 
відносини із США; політична й економічна взаємодія з Японією і Китаєм; 
міжкорейські відносини; співробітництво з Російською Федерацією. 

Головною метою зовнішньополітичного курсу південнокорейської 
адміністрації стає «вихід РК на такий же рівень стратегічного союзу із 
США, якою є співпраця США з Японією». Пак Кин Хе визнала 
необхідність формування між Республікою Корея та США стратегічного 
союзу XXI ст., що передбачає розширення практичної взаємодії у 
військово-політичній сфері, спільне вирішення завдань з підтримки 
безпеки на Корейському півострові та реагування на глобальні та 
регіональні виклики, включаючи нерозповсюдження зброї масового 
знищення, міжнародний тероризм, нестійкість світової економіки, 
створення системи протиракетної оборони в АТР, взаємна координація 
політики щодо КНР. 

США залишаються головним союзником і найбільшим торговельним 
партнером Республіки Корея, де дислокується американський військовий 
контингент чисельністю 28 тис. чол. Після терористичних актів 
11 вересня 2001 р. Республіка Корея стала одним з активних учасників, 
очолюваної Вашингтоном антитерористичної коаліції. 

У налагодженні політичного партнерства з Пекіном адміністрації РК 
часто балансують: координують свої дії з Вашингтоном, зі станом 
американо-китайських відносин. Разом з тим, за часів правління 
президента РК Лі Мен Бака китайсько-південнокорейські відносини 
перейшли на рівень стратегічного партнерства. Країна тісно співпрацює в 
економічній сфері з двома провідними державами – США та КНР, і цей 
курс себе виправдовує. 

Саме торгово-економічні й інвестиційні зв’язки між Китаєм і РК стали 
однією з основних рушійних сил двосторонніх відносин. Збільшується 
обсяг двосторонньої торгівлі, рівень взаємних інвестицій; зміцнюється 
співпраця у сфері послуг. Китайсько-південнокорейські відносини 
фокусуються на економічному співробітництві і бажанні Сеула отримати 
політичну підтримку Пекіна у питаннях міжкорейського діалогу. 

Стратегія РК, спрямована на підтримку збалансованих відносин з РФ, 
взаємодію у трьох основних напрямках: політичний діалог; економічне і 
технічне співробітництво; рішення північнокорейської проблеми. 

Сеул співпрацює з організаціями АТР, розвиває дружні відносини з 
іншими країнами регіону, зокрема країнами АСЕАН. Активно бере участь 
у найбільших економічних інтеграційних угрупованнях та організаціях 
(АТЕС, СОТ й ін.), АСЕАН+3 (КНР, Японія і РК). На початку 2010 р. 
набула чинності Угода АСЕАН про вільну торгівлю з Південною Кореєю. 
Сеулом ведуться переговори щодо підписання договору про режим 
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вільної торгівлі з низкою країн Східної Азії: з Китаєм, Індією, Австралією, 
Японією. З іншими державами регіону такі договори вже підписані. 
Південнокорейська дипломатія упродовж останніх років вміло приваблює 
союзників, а також демонструє відмінне виконання домовленостей з 
іншими державами. 

Російська Федерація (РФ) є державою, яка зацікавлена у розвитку 
конструктивних відносин з країнами АТР, що обумовлено, зокрема, 
інтересом у використанні його можливостей при реалізації програм 
підйому Сибіру та Далекого Сходу. 7 травня 2012 р. пост Президента РФ 
знову зайняв В. Путін. Концепція зовнішньої політики РФ 2013 р., як і 
2008 р., декларує багатовекторний характер зовнішньополітичного курсу 
Росії. Розділ концепції, присвячений АТР, починається з тези про 
«зростаюче значення», яке «набуває зміцнення позиції Росії в АТР». У 
концепції 2008 р. дії Росії зводилися до діяльної участі у пошуках 
політичного рішення ядерної проблеми Корейського півострова, 
підтримці конструктивних відносин з КНДР та Республікою Корея, 
зміцненні безпеки у Північно-Східній Азії, а концепція 2013 р. вже 
декларує активність Росії у різних регіональних об’єднаннях, вжиття 
заходів щодо формування у ПСА ефективних механізмів зміцнення миру, 
безпеки, взаємної довіри та взаємовигідного співробітництва, як 
регіонального компоненту нової рівноправної архітектури безпеки в АТР 
та співробітництва на колективних засадах. 

У центрі російської стратегії в АТР знаходяться відносини з Китаєм, 
які активно розвиваються. На політичному рівні досягнуті успіхи: у 
2001 р. сторони підписали договір про дружбу, у 2004 р. – доповнення до 
угоди про російсько-китайський кордон, яке офіційно закрило 
територіальне питання (РФ поступилася КНР 337 кв. км спірних земель), 
спільні дії у рамках ШОС та голосувань у Раді Безпеки ООН. 

Росія та Китай виступають за багатополярний світ, в якому кожна 
країна має можливість відстоювати свої національні інтереси. Москва 
розглядає стратегічні відносини з Китаєм та Індією як противагу США. 
Однак крім спільних стратегічних завдань збереження миру та 
протистояння американській гегемонії, російсько-китайські відносини 
мають чимало протиріч. Росію, зокрема, турбує проникнення на 
російський Далекий Схід китайських іммігрантів у зростаючих 
масштабах; враховуючи політичне й економічне зростання, Китай зможе 
посилити політичний вплив на російський Далекий Схід. 

Є об’єктивні передумови для подальшого поглиблення китайсько-
російських відносин. Події 2014-2015 рр. в Україні збільшують потреби 
Москви у взаємодії з Пекіном. Західні санкції є комплексними і необхідна 
зовнішня противага. Травневий візит 2014 р. В. Путіна до Шанхаю приніс 
близько 40 угод, ще 38 були підписані під час жовтневого візиту прем’єра 



Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.) 

  260  

держради КНР Лі Кецяна до Москви. Росія намагається компенсувати 
вплив західних санкцій за рахунок отримання від Китаю ринків збуту, 
інвестицій, прямих банківських кредитів, а також технологій. Газовий 
контракт між «Газпромом» і CNPC передбачає поставку до Китаю до 
1032 млрд. кубометрів газу упродовж 30 років, починаючи з останнього 
кварталу 2018 р. 

Російсько-корейські відносини мають складний і неоднозначний 
характер. Можна виділити три етапи у корейській політиці РФ: 1991-
1995 рр.; 1995-1999 рр.; 2000 р. – по теперішній час. Перший етап 
характеризувався односторонньою орієнтацією РФ на розвиток співпраці 
з РК і згортанні відносин з КНДР, що привело до послаблення позицій 
Росії на півострові. Другий етап, відмічений спробами РФ відновити 
збалансований підхід до обох корейських держав. Третій етап 
характеризується відновленням дружніх відносин Росії з КНДР, 
урівноваженою дипломатією з РК і КНДР, поверненням до активної 
політики на півострові. Так, 9 лютого 2000 р. був підписаний Договір про 
дружбу, добросусідство і співпрацю між КНДР і РФ. Зазначимо, що лише 
РФ і Китай мають дипломатичні відносини з обома корейськими 
державами. Розвиваючи відносини з північнокорейським режимом, Росія 
розраховувала відновити свій минулий вплив на півострові, а розвиваючи 
відносини з обома Кореями, посилити його. 

Росія є учасником переговорного процесу з врегулювання ядерної 
проблеми та виступала проти застосування військової сили для 
припинення ядерної програми, не приєднувалася до міжнародного тиску 
проти КНДР, підтримуючи позицію КНДР «заморожування ядерної 
програми в обмін на компенсацію». Прагнучи поліпшити відносини з 
КНДР, посилити свій вплив на півострові (за допомогою м’якого курсу), 
Росія забувала, що вона є глобальною ядерною державою, яка 
відповідальна за нерозповсюдження ядерної зброї. 

Щодо питання об’єднання півострова, то посадовці РФ здебільшого 
вказують, що Росія виграє від об’єднання Кореї, оскільки буде ліквідовано 
напруженість на її кордонах і поліпшиться ситуація у регіоні. Водночас, 
Росію навряд чи може влаштувати поява держави, що знаходиться під 
впливом США. Поява об’єднаної, без іноземної військової присутності, 
Кореї відповідає інтересам РФ, за умови, що корейська держава буде 
дружня до Росії. Отже, Москва переслідує на корейському напрямку 
наступні цілі: недопущення війни на півострові; запобігання поширення 
зброї масового знищення і відновлення російського впливу на півострові. 

Росія відновила традиційні відносини з В’єтнамом, а також військово-
технічне співробітництво з іншими країнами регіону. Намагається 
використовувати участь у багатосторонній співпраці у сфері регіональної 
безпеки для відновлення своїх позицій в АТР. Підключається до 
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політичних та економічних процесів регіонального співробітництва АТР 
(ШОС, АСЕАН, АРФ, АТЕС, Східноазійські саміти тощо). Росія є 
партнером АСЕАН. Новим етапом у розвитку відносин Росії з державами 
АСЕАН став проведений у Малайзії в 2005 р. перший саміт «Росія – 
АСЕАН». 

Концепції зовнішньої політики РФ декларують розвиток дружніх 
відносин з Індією та «зміцнення взаємодії з актуальних міжнародних 
проблем і взаємовигідних двосторонніх зв’язків у всіх сферах, насамперед 
у торговельно-економічній», а також «ефективного зовнішньополітичного 
й економічного співробітництва у форматі Росія – Індія – Китай». 
Держави беруть участь у процесах світової та регіональної 
інституціоналізації, що є важливим об’єднуючим моментів у 
зовнішньополітичній діяльності трьох країн. 

Вплив фінансово-економічної кризи ХХI ст. на АТР. Внаслідок 
кризи традиційно впливові світові економіки – США, Європейський Союз 
та Японія пережили глибокий спад і зіткнулися із серйозними 
структурними проблемами в економіці. У той же час, низка країн Східної 
Азії, у першу чергу Китай, подолавши падіння темпів зростання, змогли 
зберегти позитивну динаміку розвитку. США та Японія зберігають ще 
економічну перевагу у регіоні, проте вже не можуть її нарощувати на 
відміну від Китаю. Фінансова криза істотно не позначилася на темпах 
розвитку країн АТР. Навпаки, роль країн Східної Азії у світовій економіці 
значно посилилася у результаті глобальної фінансово-економічної кризи 
2008-2009 рр., яка закріпила переміщення центру світового економічного 
розвитку у даний регіон, передусім за рахунок перетворення Китаю на 
двигун глобальної економіки, світового кредитора й інвестора.  

Майже в усіх країнах регіону причину кризи вбачають не у недоліках 
їх економік, а у фінансовій політиці західних банків. Вважається, що ця 
політика мала на меті послабити азійських конкурентів. У ЗМІ, виступах 
економістів і відомих бізнесменів обговорюється ідея створення власної 
азіатської фінансово-банківської системи, яка була б захищена від 
негативного впливу Заходу. Фінансова криза посилила інтеграційну 
економічну взаємодію у Східній Азії. Так, ще у жовтні 2008 р. КНР, РК та 
Японія прийняли рішення про створення регіонального фінансового 
регулятора поза рамками «Великої сімки». 

Отже, кожна з великих тихоокеанських держав намагається зайняти 
провідне положення в АТР, як наслідок – збереження складних і 
неоднозначних відносин, непростої конфігурації взаємовідносин між 
ними. Водночас, найбільш важливим інтересом для кожної з держав є 
зміцнення миру та процвітання у регіоні. Держави зацікавлені у розвитку 
стабільних взаємовідносин, що пояснюється, насамперед, чисельними 
взаємними інтересами в економічній і торгівельній сферах. Характерною 
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ознакою розвитку регіону є поглиблення економічних взаємозв’язків між 
країнами за збереження геополітичного суперництва між ними. 

 
2. Політичні й економічні протиріччя в АТР на початку ХХІ ст. 

Перспективи розвитку АТР за прогнозами політологів 
Основними дестабілізуючими чинниками, загрозами безпеки в АТР є 

гонка озброєнь, розповсюдження ядерної зброї, розділені держави та 
територіальні проблеми. Окрім того, існують суперечності між США та 
КНР в економічній сфері й у політичних підходах щодо вирішення деяких 
міжнародних проблем:  

а) між США та Японією протиріччя у сфері економіки, валютно-
фінансової політики; між Японією та КНР протиріччя у галузі військового 
й оборонного будівництва; суперечності між двома корейськими 
державами;  

б) протиріччя між субрегіонами Південно-Східної Азії та Північно-
Східної Азії щодо підходів до проблем безпеки, питань інвестиційної 
політики;  

в) протиріччя міжцивілізаційного характеру, що виникають у 
відносинах США та європейських держав, з одного боку, та країн Азії – з 
іншого. Чітко ці протиріччя простежуються у підході щодо прав людини, 
проблем створення нової системи міжнародних відносин. 

Слід зазначити, що не дивлячись на поглиблення регіонального 
співробітництва та взаємозалежності в економічній і політичній сфері, 
АТР залишається найбільш мілітаризованим регіоном світу. Зростання 
військових витрат США і КНР провокує зустрічні кроки інших країн 
регіону. Росія, Індія, Японія збільшують свою військову міць. Значно 
ускладнює ситуацію те, що в АТР розташована найбільша кількість 
ядерних держав (Китай, Індія, Пакистан, КНДР, РФ). Існують і такі нові 
загрози безпеці як тероризм, наркотрафік, нелегальна міграція, екологічні 
проблеми. 

Ядерна проблема КНДР є ключовою для АТР, яку можливо вирішити 
тільки колективними зусиллями. Нестабільність ситуації на півострові 
ускладнюється економічним становищем Північної Кореї, непростими 
відносинами між двома корейськими державами. У політиці США, 
Китаю, РФ, Японії на Корейському півострові існують як конкурентні 
мотиви, так і елементи взаємодії. Спільною метою для країн є мирним 
шляхом розв’язати цей конфлікт, тому що КНДР з ядерним потенціалом 
загрожує не тільки регіонові, але й світовій міжнародній безпеці. Для 
країн важливо недопустити поширення ядерної зброї та розширення 
ядерної зони на Японію, Республіку Корея і Тайвань. Ці сприятиме 
послабленню режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Разом з тим, 
кожний із учасників шестисторонніх переговорів має свої стратегічні цілі, 
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обумовлені насамперед високою зацікавленістю США, Росії, Китаю та 
Японії у зміцненні своїх позицій на півострові. 

Локальні конфлікти Індії та Пакистану, які отримали ядерну зброю, 
негативно впливають на стабільність АТР. Підкреслимо, що ядерний 
аспект проблеми забезпечення безпеки в Азії набув особливої 
актуальності після проведених Індією та Пакистаном у 1998 р. ядерних 
випробувань, що серйозно похитнули режим нерозповсюдження в Азії й у 
світі. Передбачувана наявність у низки країн технологій для створення 
ядерної зброї (Японії, РК) є додатковим фактором напруженості. Отже, в 
АТР існує величезний потенціал для нового витка гонки ядерного 
озброєння. 

Великі тихоокеанські держави, згідно їх заяв і національних інтересів, 
зацікавлені у режимі нерозповсюдження ядерної зброї, мирному 
вирішенні регіональних проблем. Проте кожна з держав прагне їх 
врегулювати згідно власних інтересів, що заважає остаточному 
розв’язанню регіональних проблем. 

Проблемою регіону залишаються розділені народи: китайський і 
корейський. Проблема двох Корей є нерозв’язаною. Об’єднання Кореї 
важливо не тільки з погляду возз’єднання народу, але й для збереження 
миру та безпеки на Корейському півострові й у регіоні Північно-Східної 
Азії. Останнім часом просування міжкорейського діалогу знову 
наштовхується на перепони, пов’язані з ядерною та ракетною програмами 
КНДР. 

Тайванська проблема. Китай наполягає на об’єднанні з Тайванем на 
основі «один Китай – дві системи», і навіть готовий застосувати військову 
силу, якщо Тайванем будуть зроблені серйозні дії, спрямовані проти 
політики КНР. Тайвань, у свою чергу, прикладає зусилля до того, щоб 
міжнародне співтовариство визнало його суверенною державою. 

Зберігаються і проблеми у взаємовідносинах країн АТР через 
територіальні питання. В основі територіальних претензій окремих країн 
регіону до сусідніх держав лежать ресурсно-сировинні потреби. Існують 
суперечки щодо переділів юрисдикції та володіння островами і 
територіями, таких близько 330 проблем. Зокрема, територіальні 
суперечки у Південно-Китайському морі щодо о. Парасельських та 
о. Спратлі, навколо Сенкаку (Дяоюйдао) зачіпають інтереси регіональних 
держав (КНР, Тайваню, Індонезії, Малайзії, Брунею, В’єтнаму та 
Філіппін) і на сьогодні не є вирішеними. Існує суперечка Росії та Японії за 
Південнокурильські острови. 

Питання приналежності архіпелагу Спратлі (до 100 дрібних островів і 
рифів) є одним з найгостріших у регіоні. Сутність взаємних претензій 
сторін у суперечках зводиться до боротьби за право розпоряджатися 
ресурсами континентального шельфу і вод Південно-Китайського моря, а 
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також до необхідності гарантувати безпеку стратегічним морським 
транспортним маршрутам. За оцінками західних експертів, через цей 
район щорічно здійснюється 50% світових і близько 80% китайських 
вантажних перевезень, а до Японії, Кореї та на Тайвань надходить понад 
80% споживаної ними нафти. Володіння островами Спратлі дає 
можливість встановлення часткового або повного контролю над цими 
морськими судноплавними шляхами. Окрім того, у районі архіпелагу 
можлива наявність великих родовищ нафти, газу й інших корисних 
копалин. 

Офіційні претензії на встановлення державного суверенітету над усім 
архіпелагом Спратлі пред’являють Китай і В’єтнам. На низку островів і 
рифів претендують Філіппіни, Малайзія, Бруней і Тайвань. Нині під 
контролем В’єтнаму перебуває 40 островів, Китай займає 15, Філіппіни – 
8, Малайзія – 6. Зазначені держави розмістили військові підрозділи на 
підконтрольних островах, активно розвивають їх інфраструктуру, 
освоюють природні ресурси. 

Особливу активність проявляє КНР, запобігаючи консолідації АСЕАН 
на антикитайській основі, а також не допускаючи втручання у вирішення 
спірних питань США. Прагнучи встановити контроль над важливими 
торговими шляхами та ресурсами у Південно-Китайському морі, КНР 
зустрів особливий опір В’єтнаму, який вважає острова Парасельські та 
Спратлі своєю територією. Ситуація ускладнюється спробами 
перешкодити виборам у Національні Збори В’єтнаму на островах Спратлі, 
обміном дипломатичними нотами, проведенням у В’єтнамі 
антикитайських демонстрацій, а також спільними військовими маневрами 
із США у районі спірних територій. В’єтнам сповнений рішучості 
відстоювати свої позиції і звертається за підтримкою до провідних 
світових держав, насамперед до США. 

Разом з тим, у політичній сфері спостерігається ослаблення низки 
конфліктів, що пов’язано, насамперед, із зростанням економічної 
взаємозалежності держав регіону. Так, відомий російський науковець 
О.Д. Богатуров підкреслює, що фактичні події демонструють прагнення і 
найбільших гравців, і малих країн проявляти у регіональних відносинах 
стриманість, не допускаючи переходу хронічних протиріч у гостру стадію. 

Складність регіональних, глобальних і локальних процесів в АТР, 
різноманіття його соціально-економічних, політичних і культурно-
цивілізаційних складових, зумовлюють існування такого ж складного 
комплексу викликів регіональної безпеки. Разом з тим, зважаючи на 
сучасну ситуацію в АТР, в якому посилюються інтеграційні процеси, 
економічні взаємозв’язки, інтересам тихоокеанських країн вигідно 
забезпечити збереження існуючого статус-кво. 

Щодо перспектив розвитку АТР. У роботах Г. Кіссинджера, 
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Зб. Бжезинського, Ф. Фукуями та С. Хантінґтона висвітлюється глобальне 
бачення світоустрою, також автори концентрують увагу на розгляді 
міжнародного порядку з точки зору розстановки сил між учасниками. 

Китайсько-американські відносини вже є найбільш важливими у 
Східній Азії, які впливають на весь регіон. У XXI ст. вони стають 
визначальним фактором для всього світу, здійснюючи вплив на всі 
аспекти міжнародних відносин. З огляду на це, можна прогнозувати 
наступні геополітичні варіанти розвитку подій в АТР. 

Стратегічне зближення США та Китаю, союз цих держав. 
Припустимо, що Китай стає американським стратегічним партнером і 
такий розклад сил призведе до зміцнення військово-політичної співпраці 
Індії та Росії. Сценарій стратегічного зближення США – КНР прогнозував 
відомий американський політолог і державний діяч Зб. Бжезинський. Він 
вважає, що стратегічне співробітництво Пекіна та Вашингтона може 
вивести світ із ситуації невизначеності. Безглуздою є політика 
перешкоджання розвитку Китаю. Навпаки, слід сприяти такому його 
розвитку, який відповідатиме інтересам США. Якщо ж Пекін віддалиться 
від цього курсу, відразу має бути адекватна реакція Вашингтона.  

США можуть у черговий раз запропонувати КНР варіант «Великої 
двійки» (G 2). Можливо запрацює концепція «спільної еволюції» від 
колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера, у процесі якої 
обидві країни допомагали б розвиватися одна одній. Автор вважає, що 
китайсько-американські відносини доречно охарактеризувати не як 
партнерство, а як «спільну еволюцію». Це означає, що і та, й інша країна 
«переслідують свої внутрішні імперативи, співпрацюючи там, де це 
можливо, та пристосовуючи свої відносини таким чином, щоб звести до 
мінімуму конфлікт». Він вважає, що засновані на співпраці відносини між 
США і Китаєм «необхідні для глобальної стабільності та миру». Автор 
попереджає, якщо між двома країнами розпочнеться холодна війна, вона 
загальмує розвиток для цілого покоління по обидві сторони Тихого 
океану та внесе розбрат у внутрішню політику усіх регіонів у той час, як 
такі глобальні проблеми, як ядерне розповсюдження, навколишнє 
середовище, енергетична безпека та зміна клімату, вимагають 
глобального співробітництва. Тому відносини між Китаєм і США не 
можна перетворювати на антагоністичну гру. 

Частина дослідників вважають, що більш вірогідно чекати нову 
конфронтацію КНР і США. Китай прагне усунути США із 
Тихоокеанського регіону, а Вашингтон, у свою чергу, не збирається 
відступати та намагається стримувати Китай. Регіон поступово 
перетворюється на арену економічного та політичного суперництва США 
з КНР. 

У 2012 р. Зб. Бжезинський опублікував свої погляди у книзі «Америка 
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та глобальна криза», де зазначається, що нові світові держави (КНР, Індія, 
Японія) мають великі амбіції на головну роль у новому світовому 
порядку, що може призвести до їх взаємного суперництва. Посилення Азії 
кидає виклик американському лідерству, а небезпека азіатських суперечок 
загрожує стабільності в Азії, світі та США.  

У статті «Після Америки» у журналі «Foreign Policy» (січень-лютий 
2012 р.) Зб. Бжезинський висловив думку, що занепад впливу США може 
призвести до таких негативних наслідків: посилиться невизначеність на 
міжнародній арені, загострення непорозумінь між глобальними 
суперниками, що загрожує настанням хаосу; перемога китайського 
націоналізму призведе до загострення відносин з сусідами. У такому 
випадку Азія у XXI столітті стане схожа на Європу ХХ століття, та потоне 
у безодні воєн і конфліктів. Тайвань стане вразливішим перед натиском 
Китаю і це посилить перспективу возз’єднання на умовах, вигідних 
Пекіну. Відповідно, для США це означатиме ризик (або спокусу) 
серйозної конфронтації з Китаєм. Південна Корея опиниться перед 
дилемою: змиритися з регіональним пануванням Китаю, або зміцнити 
відносини з Японією. Це означає загрозу військово-економічної 
дестабілізації на Корейському півострові, а також кризі довіри Японії та 
РК до існуючих американських зобов’язань. 

Сценарій другий: США, Японія та Корея проти Китаю, Росії й Індії. 
Цей сценарій припускає зміцнення існуючого союзу США та Японії, 
об’єднання двох Корей під американським впливом. За такої ситуації, 
інтереси Росії, Китаю та Індії значно зблизяться, держави створять 
військово-політичний союз для противаги американського впливу у 
регіоні. В АТР можуть утворитися дві сфери впливу – американо-
японсько-корейська та китайсько-індійсько-російська. 

США будуть намагатись зберегти свою провідну роль, і в 
найближчому майбутньому вони ще будуть переважати інші країни за 
багатьма параметрами – військовим, інформаційним, науково-технічним. 
США будуть залишатися провідною державою, але їх лідерство буде 
піддаватись ерозії, зокрема з боку КНР. Вищезгадані американські 
аналітики Зб. Бжезинський і Г. Кіссинджер відкрито називають Китай 
стратегічним суперником США, а зростання впливу цієї країни в Азії та 
світі кваліфікують як зовнішньополітичний виклик надзвичайної ваги.  

У книзі Г. Кіссинджера «Про Китаї» («On China»), автор пише, що 
Китай намагатиметься відсунути американців подалі від своїх кордонів, 
обмежити масштаби американських військово-морських сил і зменшити 
вплив Америки у міжнародних справах. США, у свою чергу, будуть 
намагатися організувати сусідів Китаю таким чином, щоб створити 
противагу китайському пануванню. 

На сьогоднішній день, Китай перетворився на домінуючу регіональну 
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державу й очевидні його прагнення до статусу світової держави. Та чи 
зможе Китай стати наддержавою та змінити хід спіралі міжнародної 
системи. 

Питання майбутнього лідерства КНР на міжнародній арені не є 
однозначним. На думку части експертів КНР до 2025 р. може стати 
найбільшою за розмірами економічною потугою світу. Економічний 
імпульс дозволить набути військової могутності такого рівня, що Китай 
стане загрозою для своїх сусідів і, ймовірно, навіть для віддалених 
географічно супротивників. Зміцнивши свої позиції завдяки можливому 
приєднанню Гонконгу, Макао і Тайваню, «Великий Китай» перетвориться 
не лише у провідну державу АТР, а й у світову державу. Песимісти 
вказують на низку чинників, що стануть перешкодою на шляху 
трансформації Китаю у наддержаву світового масштабу. А саме: КНР 
буде складно зберегти високі темпи зростання, проблемою для Китаю 
може стати питання про нові джерела сировини й енергії, продовольча 
проблема. Крім цього, міжнародна ситуація в АТР має вибухонебезпечні 
питання, кожне з яких здатне втягнути Китай у міжнародні конфлікти 
(зокрема, територіальні суперечки створюють небезпеку зіткнення між 
Китаєм і державами Південно-Східної Азії; Японією і Китаєм, конфлікт 
КНДР і РК може втягнути Китай у війну на півострові). Є ще низка 
проблем у внутрішній політиці КНР, зокрема соціальні питання 
залишаються невирішеними, що порушує стабільність розвитку Китаю 
зсередини. Всі ці фактори дозволяють припустити настання політичної 
нестабільності у КНР. 

Китайські амбіції, територіальні претензії у Південно-Китайському 
морі турбують азійські держави. Країни АТР, незважаючи на свої тісні 
економічні зв’язки з Пекіном, все активніше прагнуть до тісніших 
відносин із Сполученими Штатами, щоб сховатися під американською 
«парасолькою». Одночасно з цим, Японія та США, Китай прагнуть 
укріпити відносини з Індією, оскільки ця країна «сила, що ще не 
визначилася», у майбутньому може забезпечити вирішальну перевагу у 
спорі. 

Концепція С. Хантінгтона, ґрунтована на цивілізаційній парадигмі 
(зіткнення цивілізацій). Звертаючись до майбутнього, С. Хантінгтон 
позначив потенційним супротивником США комбінацію «конфуціансько-
ісламських» країн. Він прогнозує (як найбільш ймовірне) протистояння 
Вашингтона з Пекіном і Тегераном. Дві головні загрози США сьогодні: 
демографічне зростання ісламського світу та неприборкане економічне 
зростання Китаю. Якщо говорити про конфлікт між Західною та Сінською 
цивілізацією, то на перший план вийде протистояння США і Китаю. В 
Азії посилюється китайський вплив, так як економічне процвітання цієї 
держави дозволяє нарощувати військову міць, тим самим привертати на 
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свій бік не тільки азіатські країни, а й, наприклад, Австралію. 
С. Хантінгтон робить висновок, що виникнення нових великих держав – 
процес вкрай дестабілізуючий, і якщо подібне відбудеться, то вихід 
Китаю на міжнародну арену затьмарить будь-які подібні явища упродовж 
другої половини другого тисячоліття. Таким чином, на думку автора, 
можуть виникнуть наступні геополітичні союзи: посилиться 
взаємозв’язок конфуціанського й ісламського світів, стануть тісними 
взаємини між Пакистаном, Іраном і Китаєм; Японія поступово стане 
відходити від США, зближуючись з Китаєм; Індія буде прагнути стати 
противагою китайської могутності. 

Після терористичної атаки проти США, автор роботи «Кінець історії» 
(1989 р.) американський філософ Ф. Фукуяма опублікував статтю під 
назвою «Історія продовжує йти нашим шляхом: ліберальна демократія 
неминуче переможе». Ф. Фукуяма вказує, що настали похмурі часи 
експансії Росії та Китаю, однак вона обмежена у часі. У довгостроковій 
перспективі виживе лише одна система: та, що побудована на ідеї 
демократії в умовах ринкової економіки. 

Цікавими є можливі сценарії безпеки в АТР, які прогнозує Б. Челлані, 
індійський професор:  

1. втілиться у життя китайський варіант – сіноцентрична Азія. Китай 
прагне до багатополярного світу, але однополярної Азії. США, навпаки, 
хочуть однополярного світу, але багатополярної Азії;  

2. головним оплотом безпеки в Азії залишаються США;  
3. з’явиться сузір’я азіатських держав із спільними інтересами, які 

співпрацюватимуть разом, щоб забезпечити баланс сили та не допустити 
утворення однополярної Азії;  

4. кілька держав будуть протистояти прагненню КНР лідирувати в 
Азії. Цими країнами можуть стати Японія, Індія, В’єтнам, Індонезія та 
возз’єднана Корея.  

На думку автора, з чотирьох сценаріїв, перший – Азія з центром у КНР 
є найменш можливим. 

 
 Запам’ятайте ці дати 

 
2001 р. 

20 січня – прихід до влади у США республіканської адміністрації на 
чолі з Президентом Дж. Бушем-молодшим (2001-2009 рр.) 

26 квітня – прихід до влади Дз. Коідзумі, лідера Ліберально-
демократичної партії Японії, Прем’єр-міністр Японії (2001-2006 рр.) 

16 липня – підписання «Договору КНР і РФ про добросусідство, 
дружбу і співробітництво» 

11 вересня – терористичні акти проти США 
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2003 р. 
8 жовтня – Китай приєднався до Договору про дружбу і 

співробітництво у Південно-Східній Азії, підписання Спільної декларації 
КНР й АСЕАН про стратегічне партнерство 

15 березня – прихід до влади у КНР Ху Цзіньтао (2003-2013 рр.) 
квітень – КНР проголошена концепція «мирного піднесення» 
25 лютого – обрання Президентом Республіки Корея Но Му Хена 

(2003-2008 рр.) 
 

2005 р. 
лютий – США та Японія підписали Спільну декларацію, в якій 

забезпечення безпеки у зоні Тайванської протоки названо «спільним 
стратегічним завданням» 

 
2008 р. 

25 лютого – прихід до влади в РК консервативного керівництва на 
чолі з Президентом Лі Мен Баком (2008-2013 рр.) 

вересень – пік Світової фінансової кризи (2008-2009 рр.) 
 

2009 р. 
20 січня – прихід до влади у США демократичної адміністрації на чолі 

з Президентом Б. Обамою 
16 травня – Б. Обама та Лі Мен Бак підписали угоду про ядерний 

захист РК від КНДР 
 

2010 р. 
1 січня – вступила у дію Угода про вільну торгівлю між АСЕАН і 

Китаєм 
26 березня – загибель південнокорейського фрегату «Чхонан» 
травень – проголошення Стратегії національної безпеки США 
червень – президенти США й Індонезії оголосили про формування 

стратегічного партнерства між державами 
23 листопада – артобстріл КНДР о. Енпхендо 
 

2011 р. 
9 березня – 9-бальний землетрус і цунамі в Японії 
16 листопада – підписання США та Філіппінами Манільської 

декларації 
листопад – між США й Австралією досягнуто угоду про розміщення у 

м. Дарвін американської військової бази 
проголошення КНР Жовтого та Південно-Китайського морів сферою 

життєво важливих інтересів 
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1-2 грудня – візит Держсекретаря США Х. Клінтон до М’янми 
грудень – смерть лідера КНДР Кім Чен Іра, прихід до влади 

(29 грудня) сина Кім Чен Ина 
 

2012 р. 
січень – проголошено нову стратегію США «Підтримка глобального 

лідерства США: пріоритети для XXI століття» 
січень – США отримали право розширити військову присутність на 

території Філіппін 
7 травня – Президентом Російської Федерації обрано В. Путіна 
листопад – Президентом США переобрано Б. Обаму 
12 грудня – випробування КНДР ракетної зброї 
26 грудня – Прем’єр-міністром Японії обрано лідера Ліберально-

демократичної партії Сіндзо Абе 
 

2013 р. 
12 лютого – третє випробування КНДР ядерної зброї, 

самопроголошення ядерною державою 
25 лютого – Президентом РК обрано Пак Кин Хе 
14 березня – головою КНР обрано Сі Цзіньпіня 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Охарактеризуйте стан військової присутності США в АТР. 
2. Проаналізуйте зовнішньополітичні зв’язки США з провідними 

державами АТР. 
3. Окресліть зовнішньополітичну стратегію та регіональні пріоритети 

США у Північно-Східній Азії. 
4. Охарактеризуйте основні принципи зовнішньої політики 

Китайської Народної Республіки. Визначте пріоритети КНР в АТР. 
5. Проаналізуйте сучасні американсько-китайські відносини. 
6. Поясніть особливості позиції КНР щодо врегулювання 

північнокорейської ядерної проблеми. 
7. Охарактеризуйте зовнішньополітичний курс Японії в АТР. Які 

зміни відбулися в японській зовнішній політиці у ХХІ ст.? 
8. Розкрийте найбільш конфліктогенні проблеми в АТР. Визначте 

вплив конфліктів на політичні й економічні відносини у регіоні. 
9. Назвіть основні територіальні суперечки між державами АТР. 
10. Охарактеризуйте позиції провідних країн АТР щодо 

північнокорейської ядерної проблеми та міжкорейського конфлікту. 
Визначте вплив КНР, РФ, Японії на розвиток ситуації на Корейському 
півострові. 

11. Проаналізуйте зовнішньополітичні зв’язки Російської Федерації з 
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провідними державами АТР. 
12. Розкрийте погляди американських політологів про перспективи 

розвитку АТР. 
 

Ключові поняття 
Зовнішньополітичні пріоритети – перевага одних 

зовнішньополітичних інтересів і цінностей над іншими, їх гармонізація у 
процесі вироблення основних напрямів зовнішньої політики, визначення 
стратегічних партнерів і статусу держави у системі міжнародних 
відносин, вибір яких обумовлюється політичними цінностями, 
ідеологічними уподобаннями, політичною культурою, розстановкою 
політичних сил у країні. 

Військові союзи – угода держав, з метою спільних дій для вирішення 
загальних політичних, економічних і військових завдань; угода у сфері 
безпеки, за умовами якої сторони обіцяють взаємну допомогу у разі 
необхідності. 

Регіональні конфлікти – прояв у гострій формі протиріч 
економічного, політичного, ідеологічного характеру між групами держав 
на регіональному рівні; конфлікти, що виникають на основі протиріч, що 
складаються між окремими державами, коаліціями держав або окремими 
регіональними суб’єктами соціальної взаємодії всередині держави, й 
охоплюють великі географічні та соціальні простори. 

Стратегічне партнерство – довготривала співпраця держав на 
міжнародному рівні щодо значної кількості питань, з метою отримання 
максимальних вигод для себе і партнера, досягнення спільних 
економічних, політичних і стратегічних цілей. 

Територіальні суперечності – розбіжність щодо приналежності будь-
якої території; прагнення держави до встановлення свого суверенітету над 
спірною територією. Територіальні суперечності можуть бути 
двосторонніми та багатосторонніми (коли на одну і ту ж територію, точна 
приналежність якої не встановлена, претендують дві або кілька держав). 

Ядерна програма – роботи, спрямовані на створення ядерної зброї. 
Японсько-американський союз – основою двостороннього союзу є 

підписаний у 1951 р. Договір про взаємне співробітництво та гарантії 
безпеки між США та Японією, що був переглянутий у 1961 р. Договір не 
має чітко обумовленого терміну дії та щорічно автоматично 
продовжується. 
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