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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИМІРІВ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ  

У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 
 
 

1.1. АТР у системі міжнародних відносин  
після Другої світової війни 

 
 

План: 
1. Положення АТР у структурі міжнародних відносин після Другої 

світової війни. Зміна геополітичної ситуації в АТР.  
2. Масовий підйом національно-визвольних рухів в АТР (Індонезія, 

В’єтнам, Індія). Виникнення «розділених націй» (Корея, Китай).  
3. Зростання політичного впливу США у регіоні. 
 
 
1. Положення АТР у структурі міжнародних відносин після Другої 

світової війни. Зміна геополітичної ситуації в АТР 
Процес формування єдиної геополітичної системи в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні у повоєнний період ознаменувався 
формуванням нового механізму міжнародних відносин, започаткуванням 
утворення його чисельних підсистем – нових державних утворень, їхньої 
тісної взаємодії та протидії. Нові системи виявили себе низкою 
специфічних векторів розвитку, котрі визначають напрями свого 
функціонування, виходячи із сутнісного спрямування системи. 

Становленню конструкції зовнішньополітичних відносин, що 
базуються на ідеологічному протиборстві, сприяло поширення стану 
«холодної війни» на регіональний та субрегіональний рівні. 

В АТР США та СРСР почали активно формувати сфери власного 
стратегічного впливу. На основі прихильності соціалістичним ідеалам 
Радянським Союзом був сформований достатньо впливовий альянс 
держав у складі СРСР, КНР, КНДР, Монголії та В’єтнаму.  

Утворення КНР 1 жовтня 1949 р. було надзвичайно дієвим 
детермінуючим чинником міжнародних відносин в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні, оскільки визначило зміну векторів розвитку 
регіональної системи координат і задекларувало потребу оптимізації 
індикаторів щодо місця Китаю у зовнішньополітичному спектрі держав 
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регіональних і глобальних лідерів. 
Сполученими Штатами Америки були використані як двосторонні 

безпекові угоди із Японією (підписана 8 вересня 1951 р., набула чинності 
28 квітня 1952 р.), Філіппінами (30 серпня 1951 р.) та Південною Корею 
(1 жовтня 1953 р.), так і блокові утворення – АНЗЮС («Тихоокеанський 
пакт безпеки»), створений США, Австралією та Новою Зеландією у 
1951 р. та названий за першими буквами країн-учасниць (Australia, New 
Zealand, United States). 

14 лютого 1950 р. був підписаний Договір про дружбу, союз і 
взаємодопомогу між СРСР і КНР. Дана двостороння домовленість 
фактично засвідчила поширення принципів біполярності і на політичний 
простір АТР. Адже договір мав на меті «спільно перешкодити 
відродженню японського імперіалізму та повторенню агресії з боку Японії 
або будь-якої іншої держави, яка об’єдналась би з Японією в актах 
агресії». Хоч договір і мав антияпонську спрямованість, він разом з тим 
позбавив адміністрацію США Г. Трумена – Д. Ачесона підстав для надії 
на американо-китайське партнерство, оскільки, стаття 3 договору між 
СРСР і КНР засвідчила 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». 

У 1952 р., характеризуючи стан відносин між Москвою та Пекіном, Мао 
Цзедун назвав двосторонній союз «міцним, непорушним і непереможним». 

Таким чином, період кінця 1940-х – поч. 50-х років характеризувався 
формуванням основних параметрів міжнародних відносин в АТР, що 
ґрунтувалися на концепції військово-політичного протистояння. 

Структуризація архітектоніки взаємовідносин на засадах біполярності 
в Азійсько-Тихоокеанському регіоні була пов’язана з Корейською війною 
1950-1953 рр. Подібно до того, як «берлінська криза» 1948 р. спричинила 
створення НАТО у 1949 р. і започаткувала період відкритого політичного 
протистояння в Європі, Корейська війна стала реальним початком 
«холодної війни» на Сході. 

Війна у Кореї виступила своєрідним стимулом щодо структурування 
периметру американських стратегічних інтересів у Азії. «З точки зору 
традиційної державної політики, Корея була випробуванням щодо 
визначення лінії розмежування між двома сферами впливу, які 
суперничали та знаходились тоді у процесі формування», – зазначав 
американський державний діяч, дипломат та експерт у галузі 
міжнародних відносин, радник Президента США з питань національної 
безпеки у 1969-1975 рр., державний секретар США з 1973 по 1977 рр., 
лауреат Нобелівської премії миру 1973 р. Г. Кіссінджер.  

Показовим фактом щодо структурування даної тенденції у 
геополітичному вимірі стала Сан-Франциська конференція 1951 р., 
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результатом якої стало укладення мирного договору з Японією (8 вересня 
1951 р.), а також підписання двостороннього американсько-японського 
договору щодо взаємних гарантій безпеки, який залучив Токіо до 
американської сфери впливу та забезпечив плацдарм для домінування 
США у північно-східній частині азійського регіону. Даний вектор був 
представлений оформленням 1 вересня 1951 р. структури військово-
політичного блоку АНЗЮС. Продовженням стало підписання 8 вересня 
1953 р. США, Великою Британією, Францією, Австралією, Новою 
Зеландією, Таїландом, Пакистаном і Філіппінами угоди про створення 
Організації договору Південно-Східної Азії (СЕАТО). Це засвідчило 
прагнення Вашингтона зміцнювати позиції у регіоні за рахунок розбудови 
багатосторонніх механізмів, а також використати біполярну 
конфронтацію для посилення дієвого впливу на союзницькі держави. 

На «китайському» напрямі це знайшло своє відображення у 
«стримуванні» радянсько-китайського військово-політичного блоку, а 
також у політиці «обмеженої ворожості» щодо КНР, відображенням якої 
стала розбудова мережі військових баз по лінії Японія – Південна Корея – 
Тайвань – Філіппіни; продовження «заморожування» двосторонніх 
взаємин у всіх сферах, курс на недопущення Пекіна до складу ООН. 

Поширення ж біполярного світового порядку на політико-географічний 
простір АТР мало низку специфічних особливостей, що відрізняло його від 
європейського повоєнного устрою. По-перше, політична ситуація в Азії 
завжди була більш складною, ніж в Європі, що пояснюється більшими 
розмірами та більшою різноманітністю регіону. По-друге, в АТР ніколи не 
існувала біполярність в європейському значенні, тут не стикались у прямій 
конфронтації дві наддержави – СРСР і США, проте було більше 
можливостей для незалежних і нейтральних учасників. По-третє, розподіл 
сил в Азії був нерівномірний, існували регіональні та субрегіональні 
центри. По-четверте, державам регіону були притаманні різні рівні та 
темпи економічного розвитку, а діапазон типів економіки, культури та 
політичних систем був значно різноманітніший ніж в Європі. Хоча, 
прагнення наддержав СРСР та США розглядати регіон крізь призму 
забезпечення власних національних інтересів і можливостей щодо 
посилення власного впливу в умовах біполярної системи зумовили 
виникнення в АТР, як і в Європі, так званих «розділених націй» (Корея, 
В’єтнам, Китай) в яких були своєрідні «фронтові лінії» між протилежно 
орієнтованими політико-державними утвореннями. 

Разом з тим, АТР ніколи не був утиснутим у таку жорстку біполярну 
структуру, як Європа. Тенденції націоналізму та незалежності знаходили 
свої прояви у різних формах. Часом приймаючи досить активні 
антиамериканські форми, як у Кореї, Індонезії, В’єтнамі, часом – 
антирадянські, як у Китаї. Інколи вони виявлялися у прагненні вийти з 
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конфронтації та зайняти нейтральну щодо СРСР і США позицію, – так 
було в Індії та Китаї. Завдяки величезним розмірам і високому авторитету 
їх значення у регіональному балансі було більшим, ніж значення в Європі 
таких «нейтралів», як Австрія, Швейцарія, Швеція.  

Біполярність забезпечувала відносну стабільність як в Азії, так і в 
Європі. В Європі ця стабільність існувала на підставі ядерного 
протистояння, тоді як в Азії вона часто призводила до виникнення 
регіональних конфліктів. Так сталося у Кореї, Індокитаї, Тайванській 
протоці. Хоча слід визнати, що траплялися і більш масштабні міжнародні 
конфлікти: СРСР – Китай, Китай – Індія, В’єтнам – Кампучія тощо. 

 
2. Масовий підйом національно-визвольних рухів в АТР (Індонезія, 

В’єтнам, Індія). Виникнення «розділених націй» (Корея, Китай) 
Перемога об’єднаних націй – СРСР, США, Великої Британії та їх 

союзників над державами «осі» у Другій світовій війні докорінно змінила 
ситуацію у світі та визначила майбутній розвиток держав на десятиріччя. 
Питання про систему міжнародної опіки (колоніальну проблему) у 
відповідності з домовленістю керівників урядів СРСР, США та Великої 
Британії на Кримській (Ялтинській) конференції 1945 р. було включене до 
порядку денного конференції у Сан-Франциско у 1945 р., на якій було 
засновано ООН. До Статуту ООН були внесені положення про 
рівноправ’я та самовизначення народів. Мандатна система Ліги Націй 
була змінена механізмом опіки ООН, який сприяв створенню умов щодо 
здобуття незалежності підлеглими територіями.  

Українська дослідниця О.С. Пархомчук визначає наступні чинники 
розпаду колоніальних імперій:  

1. Поразка у Другій світовій війні Німеччини, Італії та Японії й утрата 
ними своїх колоніальних володінь. 

2. Значне ослаблення колоніальних імперій Великої Британії, Франції, 
Голландії та Бельгії. 

3. Розвиток національно-визвольного руху, підвищення національної 
самосвідомості, економічне зростання у колоніях під час Другої світової 
війни. 

4. Здобуття деякими колоніями, безпосередньо втягнутими у Другу 
світову війну, досвіду збройної боротьби. 

Факторами, які сприяли посиленню національно-визвольного руху у 
країнах АТР також був прискорений розвиток економіки колоніальних і 
залежних країн у роки Другої світової війни, відповідно зростання 
чисельності національної буржуазії й інтелігенції, створення політичних 
організації та національних збройних сил. 

Формально бойові дії у Тихоокеанській Азії припинилися після 
підписання капітуляції Японії 2 вересня 1945 р. Політична ж ситуація у 
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всіх країнах регіону, за винятком острівної частини колишньої Японської 
імперії, залишалася досить нестабільною. Практично у всіх країнах 
регіону після виведення японських військ розпочалася 
внутрішньополітична боротьба між різними політичними угрупованнями, 
які представляли різні верстви місцевого населення та були діаметрально 
протилежно орієнтованими у зовнішньополітичному вимірі.  

Так, у Китаї загострилося суперництво між Комуністичною партією 
очолюваної Мао Цзедуном і партією Гоміндан (Китайська національна 
народна партія), на чолі з Чан Кайши. У В’єтнамі, який був частиною 
Французького Індокитаю (французьке колоніальне володіння у Південно-
Східній Азії, що включало В’єтнам (з протекторатами Аннамом і 
Тонкіном і колонією Кохінхіна), Лаос і Камбоджу у 1887-1953 рр.) 
розгорнулася боротьба між революційно налаштованою Комуністичною 
партією на чолі з Хо Ши Міном і місцевими помірковано-буржуазними 
верствами населення орієнтованими на компроміс з Парижем. У Кореї, 
північна частина якої була окупована радянськими військами, а південна – 
американськими військами, зіткнулися представники комуністичної 
ідеології й антикомуністичні групи «американських» корейців, які 
емігрували до США у період японської окупації та повернулися на 
батьківщину після поразки Японії у Другій світовій війні. Національно-
визвольний рух у повоєнний період динамічно зростав і в Індонезії 
(Голландській Ост-Індії1). Настрої проти «імперської» політики Великої 
Британії різко посилилися й у Британській Індії2, Бірмі та Малайї.  

Специфічною рисою національно-визвольного руху країн АТР було 
тісне переплетення антияпонських настроїв з антиіноземними, націонал-
патріотичними устремліннями. У цій ситуації колоніальні країни (Велика 
Британія, Франція та Нідерланди) прагнули утворити неформальну 
коаліцію з метою протидії процесам деколонізації. Разом з тим, позиція 
США була протилежною позиції «старих» колоніальних країн, вони 
виступали за надання колишнім колоніям і залежним територіям повної 
незалежності. СРСР також був налаштований антиколоніально. Москва 
прагнула надати підтримку лівим і революційним групам у національно-
визвольних рухах, а Вашингтон – правим, реформістським і переважно 
антикомуністично налаштованим політичним угрупованням.  

Індонезія. Визначальні події у регіоні розгорнулися насамперед у 
Південно-Східній Азії. 14 серпня 1945 р. японський уряд ухвалив рішення 
                                                             
1 Голландська Ост-Індія – голландські колоніальні володіння на островах Малайського 
архіпелагу й у західній частині острова Нова Гвінея. Утворилася у 1800 р. внаслідок 
націоналізації Голландської Ост-Індійської компанії. Існувала до японської окупації у березні 
1942 р. 
2 Британська Індія – загальна назва колишніх британських володінь в Ост-Індії, що 
перейшли під управління Британської Ост-Індійської компанії у другій половині XVIII ст. 
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про капітуляцію, а вже 17 серпня 1945 р. один із засновників 
Індонезійської національної партії, лідер індонезійських націоналістів 
А. Сукарно проголосив Декларацію про незалежність Індонезії, яка 
протягом трьох століть була колонією Нідерландів і Португалії.  

Індонезійсько-нідерландські переговори щодо визнання незалежності 
Індонезії, що проходили у складній внутрішньополітичній обстановці в 
Індонезії, привели до парафування 15 листопада 1946 р. угоди, яка дістала 
назву Лінгаджатської. У межах цієї угоди Нідерланди визнавали де-факто 
владу Індонезійської Республіки на Яві, Мадурі та Суматрі, де проживало 
80% населення країни. Республіка разом з утвореними на інших островах 
під Нідерландським контролем «автономними державами» 
зобов’язувалася створити не пізніше січня 1949 р. суверенну федеративну 
державу Сполучені Штати Індонезії (СШІ), яка мала увійти до 
Нідерландсько-Індонезійського союзу. Офіційно індонезійсько-
нідерландська угода, яку А. Сукарно порівнював з холодним душем для 
революції, була підписана 25 березня 1947 р. Цей акт відкрив шлях 
міжнародному визнанню нової держави. 31 березня 1947 р. Республіку 
Індонезію визнала де-факто Велика Британія, 17 квітня – США. На 1948 р. 
Індонезія мала офіційні та неофіційні представництва у Лондоні, Празі, 
Канберрі, Коломбо, Манілі, Рангуні. Дипломатичні відносини з СРСР, 
який підтримував Індонезійську республіку на міжнародній арені, зокрема 
в ООН, з перших днів її існування, були встановлені 3 лютого 1950 р. 
Посольствами ж сторони обмінялися тільки у грудні 1953 р. Таке 
зволікання пояснювалося політичним тиском Нідерландів і США й 
опором внутрішньої індонезійської опозиції. 

Разом з тим, уряд Нідерландів прагнув зміцнити свої позиції в 
Індонезії. 20 липня 1947 р. до Індонезії прибув 100-тисячний 
нідерландський контингент з метою проведення «поліцейської акції» 
спрямованої на встановлення контролю щодо частин країни, які 
знаходились під владою А. Сукарно. Насправді ж, механізована 
нідерландська армія розпочала справжню колоніальну війну. 

Нідерландці розраховували, що ця акція не викличе реакції з боку 
інших держав. Але Індія й Австралія звернулися з цього приводу до Ради 
Безпеки ООН, яка 31 липня 1947 р. приступила до обговорення 
індонезійського питання. 1 серпня 1947 р. РБ ООН прийняла 
рекомендацію про припинення воєнних дій і вирішення питання мирним 
шляхом. Хоча 4 серпня було оголошено припинення вогню, воєнні дії 
Нідерландів тривали. 9 серпня губернатор Х. ван Моок заявив, що зайняті 
нідерландськими військами території переходять під суверенітет 
Нідерландів, а 23 вересня Гаага запропонувала створити на окупованих 
територіях автономні органи управління, незалежні від Індонезійської 
республіки. Невдовзі ван Моок зібрав у Джакарті представників 10 
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«автономних» територій, які висунули вимогу про негайне створення 
Сполучених Штатів Індонезії та запропонували запросити Індонезійській 
республіці увійти до їхнього складу.  

3 грудня 1947 р. на борту американського корабля «Ренвіл» 
розпочалися індонезійсько-нідерландські переговори про мирне 
вирішення питань двосторонніх відносин організовані посередницькою 
комісією у складі США, Бельгії й Австралії, створеною згідно з рішенням 
РБ ООН від 25 серпня 1947 р. Поставлений у скрутне становище, 
індонезійський уряд змушений був підписати 17 січня 1948 р. Ренвільську 
угоду, яка передбачала припинення вогню та встановлення «лінії ван 
Моока», що з’єднувала пункти максимального просунення 
нідерландських військ на території Індонезійської республіки. Угода 
викликала бурхливу реакцію у республіці, прискорила процес 
розмежування політичних сил.  

Новий уряд, який очолив М. Хатта, оголосив, що він погоджується з 
Ренвільською угодою і готовий продовжувати переговори на її основі, 
прискорити створення СШІ, а також вирішувати завдання відновлення 
господарства, реорганізації держапарату й армії. Створену 13 січня 1948 р. 
за сприяння Нідерландів Тимчасову індонезійську раду замінила 
Федеральна рада Індонезії, що мала діяти до 10 січня 1949 р. Саме на цю 
дату призначалося проголошення СШІ суверенною державою.  

29 вересня 1948 р. була прийнята нова конституція федеративного 
державного об’єднання, уряд якого очолив Х. ван Моок1. Проте відмова 
уряду Індонезійської республіки проголосувати за нову конституцію та 
приєднатися до неї привела до відставки 10 листопада 1948 р. ван Моока з 
поста верховного комісара Нідерландів у Сполучених Штатах Індонезії. 
Ця ж відмова, на думку західних авторів, спричинила другу «операцію 
силами поліції» проти Індонезійської республіки, яку уряд Нідерландів 
розпочав 18 грудня 1948 р. Певно, має підстави і теза про те, що 
нідерландський уряд вирішив скористатися сприятливими обставинами 
для остаточного розгрому знекровленої збройним внутрішньополітичним 
конфліктом Індонезійської республіки. Фактично з 13 вересня точилася 
«мала громадянська війна», яка, розколовши єдиний фронт боротьби 
проти колонізаторів, ослабила її. 

Розпочата Нідерландами друга «операція силами поліції» завершилась 
арештом і висланням 22 грудня 1948 р. на острів Банка президента й інших 
найвищих посадових осіб Індонезійської республіки й окупацією значної 
частини її території нідерландськими військами. Проте ця успішна для 

                                                             
1 Хубертус Йоханнес (Хуіб) ван Моок (1894-1965) – голландський адміністратор і міністр в 
Ост-Індії. Під час Індонезійської революції служив в якості виконуючого обов’язки генерал-
губернатора Голландської Ост-Індії (1942-1948). 
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Нідерландів операція мала згубні наслідки для їхньої політики. Того ж дня 
РБ ООН на своєму надзвичайному засіданні розпочала обговорення 
індонезійського питання. Хоч Посередницька комісія і поклала всю 
відповідальність за вчинені дії на нідерландський уряд, Рада Безпеки змогла 
ухвалити лише компромісну резолюцію, що вимагала негайного 
припинення воєнних дій і звільнення індонезійських керівників. Проте 
агресія не тільки не була припинена, а й продовжувала розширюватися.  

У цих умовах 7 січня 1949 р. РБ ООН відновила розгляд 
індонезійського питання та 21 січня ухвалила резолюцію про створення 
до 15 березня 1950 р. тимчасового уряду, проведення до 15 жовтня 
виборів і передання до 1 липня 1950 р. влади Сполученим Штатам 
Індонезії. Гаага змушена була піти на переговори з Джакартою як під 
тиском резолюції РБ ООН, так і в зв’язку зі значною активізацією 
антинідерландської боротьби на індонезійських островах. Весною 1949 р. 
о. Ява, за винятком великих міст, був очищений від окупантів, партизани 
та республіканські війська контролювали також низку районів островів 
Калімантан і Суматра. 

23 серпня 1949 р. у Гаазі розпочала свою роботу конференція 
«круглого столу», в якій взяли участь делегації Нідерландів, Республіки 
Індонезія та делегації 15 створених ван Мооком «автономних» урядів, які 
представляв султан Понтінака Хамід II. Головними рішеннями 
конференції, що закінчила роботу 2 листопада, були: 

 передання верховної влади республіці Сполучених Штатів 
Індонезії, до складу яких входили Республіка Індонезія та 14 інших 
територій або автономних держав; 

 створення Нідерландсько-індонезійського союзу під верховною 
владою нідерландського суверена; 

 виведення нідерландських військ. 
27 грудня 1949 р. королева Нідерландів Юліана підписала ухвалу про 

надання суверенітету СШІ, внаслідок чого Індонезія стала незалежною 
державою. 19 травня 1950 р. уряди СШІ й Республіки Індонезії підписали 
угоду про скасування федерального устрою й утворення унітарної 
держави, яка дістала назву Індонезійська Республіка. 

15 серпня 1950 р. обраний 16 грудня 1949 р. Президентом держави 
Сполучених Штатів Індонезії А. Сукарно1 схвалив нову тимчасову 
                                                             
1 Сукарно (інд. Sukarno) Ахмед (6 червня 1901 – 21 червня 1970) – президент Індонезії у 
1945-1967 рр. Один із засновників Індонезійської Національної партії та вважається одним з 
основоположників індонезійського націоналізму. Неодноразово піддавався переслідуванням з 
боку голландської колоніальної влади, у 1929 р. вперше арештований і засуджений до 
тюремного терміну, провівши з наступних 15 років 13 у вигнанні або за ґратами. 

У період японської окупації Індонезії співпрацював з японською адміністрацією, а після 
відновлення голландської адміністрації очолив військові дії проти неї, що завершилися 
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конституцію унітарної індонезійської держави. Таким чином, 
Нідерландсько-Індонезійський союз припинив своє існування. 

В’єтнам. Складні процеси відбувалися й у Французькому Індокитаї. 
Згідно рішення Потсдамської конференції (17 липня – 2 серпня 1945 р.) на 
південь від 16 паралелі в Індокитаї капітуляцію японських збройних сил 
приймала Велика Британія, а на північ – Китай. Велика Британія 
виступала за збереження колоніального статусу Індокитаю, у той час, як 
Китай негативно ставився до французької присутності поблизу своїх 
кордонів. У свою чергу, США та СРСР «маневрували», прагнучи 
забезпечити собі підтримку Великої Британії та Франції в європейському 
повоєнному урегулюванні.  

За кілька тижнів до офіційного підписання Японією Акта про 
беззастережну капітуляцію на території Індокитаю відбулися значні 
політичні зміни. Ще 1 серпня 1945 р. у Кохінхіні (Південний В’єтнам) 
постав автономний уряд з прояпонських елементів, уже 26 серпня 
повалений народним рухом. 14 серпня 1945 р. імператор Аннаму 
(Центральний В’єтнам) Бао Дай проголосив його незалежність і 
скасування договорів 1862 і 1874 рр., що перетворили Кохінхіну на 
французьку колонію. 15 серпня 1945 р. його приклад наслідував король 
Камбоджі. 18 серпня у столиці Тонкіну (Північний В’єтнам) і Ханої 
закріпився створений В’єтмінем (Ліга боротьби за незалежність В’єтнаму 
– організація створена для боротьби за незалежність В’єтнаму від Франції 
та Японії.) Комітет національного визволення, який, усунувши 
маріонетковий уряд, проголосив Народну Республіку В’єтнам. 29 серпня у 
Х’юе (столиця Аннаму) внаслідок переговорів із представниками 
республіки імператор Бао Дай зрікся престолу та змінив трон на посаду 
радника республіки. 2 вересня 1945 р. на багатотисячному мітингу у Ханої 
лідером в’єтнамських революціонерів Хо Ши Міном була урочисто 
проголошена Декларація незалежності В’єтнаму й утворення 
Демократичної Республіки В’єтнам (ДРВ).  

Проте правлячі кола Франції не бажали миритися з втратою 
Індокитаю. Вони швидко замінили французьким експедиційним корпусом 
британські окупаційні війська на півдні від 16-ї паралелі, а у лютому 
1946 р. підписали з гомінданівським Китаєм угоду про виведення 
китайських військ з північної від 16-ї паралелі частини В’єтнаму та з 
Лаосу. 7 січня і 27 серпня 1946 р. були підписані угоди з Камбоджею та 
Лаосом про надання їм статусу автономій у межах Французького союзу та 
Індокитайської федерації. 6 березня 1946 р. В’єтнам і Франція підписали 

                                                                                                                                 
проголошенням незалежності країни. Більше 20 років очолював країну на посаді президента 
(1945-1967). Був зміщений під тиском армії у 1967 р., після чого президентом країни став 
Сухарто. 
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угоду, за якою Франція визнала В’єтнамську республіку як незалежну 
державу зі своїми урядом.  

Проте на розрив з Парижем керівництво ДРВ не пішло. 14 вересня 
1946 р. Хо Ши Мін підписав у Парижі тимчасову угоду, яка передбачала 
рівні права громадян В’єтнаму та Франції, створення єдиної митної та 
грошової системи в Індокитаї, відкриття консульських представництв 
В’єтнаму у сусідніх країнах. Підписання тимчасової угоди викликало 
різку критику уряду ДРВ з боку певних політичних сил В’єтнаму. Для 
в’єтнамського ж керівництва підписання цієї угоди було ще однією 
спробою не допустити розширення колоніальної війни, яка фактично 
розпочалась у вересні 1945 р. після захоплення французькими збройними 
силами Сайгона й інших великих міст Південного В’єтнаму. Все це 
свідчило про намір французьких правлячих кіл перетворити Південний 
В’єтнам на плацдарм для подальшого наступу на В’єтнамську республіку. 

Дещо іншу політику проводили китайські окупаційні війська, 
розташовані на північ від 16-ї паралелі. Уряд Чан Кайши відкрито не 
виступав проти республіки, розраховуючи використати ослаблення 
французького колоніального управління у своїх інтересах. У свою чергу, 
війна на Тихому океані дала США змогу проникнути в Індокитай та інші 
країни азійського континенту. Американські військові неодноразово 
пропонували урядові ДРВ американську підтримку в обмін на пільговий 
режим для американського капіталу у В’єтнамі. Північнов’єтнамська 
сторона відхилила ці пропозиції. 

Підписана 14 вересня 1946 р. французько-в’єтнамська тимчасова угода 
не стала кроком уперед у нормалізації двосторонніх відносин, на що 
розраховував Ханой. 13 грудня 1946 р. Париж розпочав відкриту 
колоніальну війну у В’єтнамі. Як причину відновлення воєнних дій в 
Індокитаї він висував напад в’єтнамців на французькі збройні сили. Війна 
в Індокитаї динамічно набирала антикомуністичної спрямованості, що 
спричинило рішучий поворот політики США в Індокитаї, яка спершу 
орієнтувалась на підтримку ДРВ. З 1950 р. Вашингтон почав постачати 
французьким військам зброю у великих розмірах. За останні роки війни у 
В’єтнамі США передали французькому експедиційному корпусові 340 
літаків, 1400 танків і бронемашин, 350 десантних катерів, велику кількість 
важкої та легкої зброї, тисячі тонн боєприпасів. Але навіть за такої значної 
військової допомоги США французькі війська не зуміли домогтися 
рішучої переваги у в’єтнамській війні та зазнавали поразок. 

Воєнні невдачі підштовхували Париж до нових маневрів. У цих 
умовах він уже не сподівався на відновлення безпосереднього 
володарювання Франції в Індокитаї та вдався до пошуків серед в’єтнамців 
«авторитетної особи», якій можна було б передати повноваження. Тим 
самим Париж розраховував відвернути більшість населення від В’єтміню.  
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Тривалі пошуки завершились у травні 1948 р. створенням тимчасового 
уряду генерала Нгуєн Ксю Ана, що становило перехідний крок до 
повернення колишнього імператора Бао Дая. США також взяли участь у 
формуванні маріонеткового уряду, розраховуючи згодом використати 
його у своїх інтересах. Створення цього уряду супроводжувалося 
спробою Парижа здійснити воєнний наступ на райони В’єтнаму, що 
перебували під контролем республіканського уряду. Проте добитись 
значних успіхів у воєнній кампанії правлячим колам Франції не вдалось.  

8 березня 1949 р. у Парижі французький Президент Венсан Оріоль та 
імператор Бао Дай підписали тимчасову угоду, яка узаконила створення 
маріонеткової Держави В’єтнам і зберігала для Франції найважливіші 
економічні та політичні позиції в «об’єднаному» під владою Бао Дая – 
генерала Нгуєн Ксю Ана В’єтнамі. 

19 липня 1949 р. подібна угода була укладена з Лаосом, а 9 листопада 
– з Камбоджею. 29 січня 1950 р. всі ці угоди ратифікували Національні 
збори Франції. У січні 1950 р. ДРВ офіційно визнали Радянський Союз і 
КНР, а Велика Британія та США оголосили 7 лютого, що вони визнають 
уряд Бао Дая й уряди Лаосу та Камбоджі. 

На початку 1950 р. у співвідношенні сил ДРВ та Франції спостерігалася 
ще певна рівновага, проте ініціатива поступово переходила до 
республіканської армії. 

У 1953-1954 рр. армія ДРВ продовжувала успішні воєнні операції 
проти французів, визволивши багато районів В’єтнаму. Зірвавши 
наприкінці 1953 р. спробу французів перехопити ініціативу, збройні сили 
республіканського уряду оточили у районі Дьєнб’єнфу значне 
угруповання військ противника, а 7 травня 1954 р. розгромили його. Ця 
перемога стала вирішальною у війні проти французького поневолення. 

Париж наочно переконався у марності спроб силою зброї зламати волю 
індокитайських народів до незалежності та свободи. Втративши близько 
500 тис. солдатів і офіцерів, Франція мусила піти на припинення агресивної 
війни в Індокитаї. Борючись проти французької агресії, ДРВ надавала 
значну політичну та воєнну підтримку визвольним рухам лаоського та 
камбоджійського народів, які у 1954 р. добилися значних успіхів. 

Унаслідок перемог, здобутих народами Індокитаю, визріли умови для 
врегулювання становища у цьому регіоні. 

На Берлінській нараді міністрів закордонних справ СРСР, США, Англії 
та Франції у січні 1954 р. Москва висунула пропозицію скликати нову 
нараду міністрів закордонних справ за участі КНР для розгляду питання про 
припинення війни в Індокитаї. США висловились проти наради п’яти 
держав, особливо різко Вашингтон протестував проти участі у нараді КНР.  

8 травня 1954 р. делегації СРСР, США, Великобританії, Франції, КНР, 
ДРВ, Камбоджі, Лаосу та Південного В’єтнаму розпочали розгляд 
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питання про відновлення миру в Індокитаї. 
20 і 21 липня 1954 р. були підписані угоди про припинення воєнних 

дій у В’єтнамі, Лаосі та Камбоджі і заключна декларація наради. США не 
приєдналися до угод про припинення воєнних дій в Індокитаї, хоча 
американський уряд заявив, що бере до уваги ці угоди й 
утримуватиметься від їх порушення. 

Згідно з угодами Франція зобов’язалася вивести свої війська з країн 
Індокитаю, створювалася міжнародна комісія у складі представників 
Канади, Індії та Польщі зі спостереження та контролю за виконанням угод 
про припинення воєнних дій. Угоди містили положення про заборону 
введення в усі індокитайські країни іноземних військ і ввезення зброї та 
боєприпасів, створення на їхніх територіях іноземних військових баз, 
зафіксували відмову всіх індокитайських учасників наради від участі у 
будь-яких воєнних союзах. У заключній декларації учасники Женевської 
наради зобов’язалися поважати суверенітет В’єтнаму, Лаосу та Камбоджі 
і не допускати втручання в їхні внутрішні справи. Декларація передбачала 
політичне врегулювання у В’єтнамі на основі його незалежності та 
територіальної цілісності. 

Женевські угоди 1954 р. з Індокитаю стали важливим кроком на шляху 
зменшення напруженості міжнародних відносин у регіоні та у світі у 
цілому. Вони зміцнили міжнародне становище Демократичної Республіки 
В’єтнам, забезпечили незалежність народам Лаосу та Камбоджі. 

У той же час усупереч женевським угодам США продовжували 
постачати до Індокитаю, переважно у Південний В’єтнам, зброю та 
військову техніку. 

26 жовтня 1955 р. Держава В’єтнам за підтримки США була 
перетворена на Республіку В’єтнам на чолі з Президентом Нго Дінь Зьємом. 

4 березня 1956 р. сайгонські власті провели сепаратні вибори у 
південно-в’єтнамські Національні збори, що зміцнило режим Нго Дінь 
Зьєма. У здійсненні цієї акції Сайгон дістав підтримку західних учасників 
Женевської наради, у тому числі й Франції, яка ще до проведення 
сепаратних виборів взяла на себе обов’язок надавати допомогу урядові 
Нго Дінь Зьєма. 

Після того, як останні французькі солдати покинули в’єтнамську 
територію (26 квітня 1956 р.), Франція оголосила про припинення з 28 
квітня 1956 р. діяльності у Південному В’єтнамі командування збройними 
силами Французького Союзу та про свою відмову брати участь у роботі 
спільних комісій з виконання женевських угод. Припинення французької 
військової присутності у В’єтнамі фактично означало надання поля 
діяльності США. 

Індія. Друга світова війна ще тривала, коли в Індії почався новий 
виток національно-визвольного руху. Боротьбу індійського народу за 
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незалежність очолив утворений ще у 1885 р. Індійський національний 
конгрес (ІНК). У серпні 1942 р. ІНК звернувся до англійської влади з 
вимогою негайно надати Індії незалежність, дати можливість сформувати 
національний уряд. Велика Британія відкинула ці вимоги. Тоді під 
керівництвом Магатми Ганді1 почалася нова «сатьяграха» (тактика 
ненасильницької боротьби за незалежність у двох формах: 
неспівробітництва та громадянської непокори) під гаслом «Геть з Індії!». 

У лютому 1946 р. повстали індійські моряки, якими керували 
одночасно ІНК, Мусульманська ліга та компартія. М. Ганді не підтримав 
цього повстання, оскільки воно суперечило його принципам 
ненасильницької боротьби. 

У серпні 1946 р. лідер лівого крила ІНК Джавахарлал Неру2 отримав 
від британців пропозицію сформувати уряд Індії. 2 вересня 1946 р. 
тимчасовий уряд було сформовано, а Дж. Неру став Віце-президентом 
при Віце-королі А. Уейвеллі. 

Призначення Дж. Неру викликало різке невдоволення Мусульманської 
ліги. Почалися зіткнення індуїстів і мусульман. Останні висунули гасло 
утворення на частині території колонії нової ісламської держави – 
Пакистану. М. Ганді був проти утворення окремої держави, вбачаючи у 
цьому джерело ще більшої ескалації напруженості. 

9 грудня 1946 р. Мусульманська ліга бойкотувала роботу 
Конституційної асамблеї Індії, яка обговорювала питання про 
незалежність. 23 березня 1947 р. британський віце-король Індії А. Уейвелл 
пішов у відставку. На його місце був призначений лорд Л. Маунтбаттен, 
який після консультацій з лідерами місцевих політичних рухів заявив, що 
індійські області, заселені переважно мусульманами, повинні бути 
об’єднані у незалежну державу. Віце-король запросив на переговори 
М. Ганді та виклав йому своє бачення проблеми. І в кінці кінців М. Ганді, 
як неминуче, прийняв рішення про поділ Індії на дві держави. 

3 червня 1947 р. англійський уряд опублікував декларацію, в якій мова 
йшла про здійснення плану Л. Маунтбаттена. План Л. Маунтбаттена 
передбачав, що кордон між Індією та Пакистаном визначався на підставі 
звіту британської урядової комісії та спочатку мав назву «лінія 
Редкліффа» (за іменем лондонського юриста С. Редкліффа, який очолював 

                                                             
1 Могандас Карамчанд Ґанді (Магатма Ґанді, 2 жовтня 1869 – 30 січня 1948) – індійський 
державний і політичний діяч, національний герой. Один із керівників та ідеологів 
національно-визвольних рухів Індії. Сформулював філософію ненасилля, що вплинула на 
національні та міжнародні рухи прихильників мирних змін. 
2 Джавахарлал Неру (14 листопада 1889 – 27 травня 1964) – перший прем’єр-міністр Індії. 
Махатма Ганді називав його своїм політичним наступником. Донька Джавахарлала Неру 
Індіра Ганді та онук Раджив (а також його дружина Соня, італійка за походженням) також 
займали в Індії найвищі державні посади. 
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британську урядову комісію). Пакистан виник як два не з’єднаних один з 
одним анклави – Східний Пакистан (нині Бангладеш) і Західний Пакистан 
(нині власне Пакистан), між якими лежала Індія. Пакистан був утворений 
з територій, населених переважно мусульманами, а Індія – переважно 
індусами. 

18 липня 1947 р. британський парламент прийняв Акт про незалежність 
Індії, який завершив формальне розділення. До Акту про управління Індією 
1935 р. були внесені поправки, щоб створити законне підґрунтя існування 
двох нових домініонів. Після поділу Пакистан став новим членом ООН, а 
Індійський союз, утворений зі штатів з переважанням індуїзму, прийняв 
назву Індія, що автоматично дало йому право успадкувати в ООН місце 
Британської Індії (член ООН з 1945 р.) і стати її правонаступником.  

Однак поділ не тільки не приніс миру Індії, але й ускладнив ситуацію. 
Мільйони віруючих знялися зі своїх місць і рушили у країну, де державною 
релігією є та, яку вони сповідували. Ці переміщення супроводжувалися 
кривавими зіткненнями. Безперервні сутички відбувалися у Бенгалії та 
Пенджабі. Західна та східна частини Пакистану були розділені смугою 
шириною у 1600 км, яка неминуче ставала зоною конфліктів. Справжня 
війна розгорнулася щодо приналежності князівства Кашмір. 75% населення 
тут становили мусульмани, але уряд на чолі з магараджею складався з 
індуїстів, які, природно, тяжіли до Індії. Магараджа не поспішав 
приєднуватися до тієї чи іншої держави. 21 жовтня 1947 р. у Кашмір з боку 
Пакистану вторглися війська пуштунських племен. А 24 жовтня пакистанці 
проголосили створення на захоплених територіях самостійного утворення 
Азад (Вільний) Кашмір. Коли пакистанські війська просунулися до столиці 
князівства Срінагар, магараджа звернувся до Індії з проханням про 
допомогу. І в підсумку наступ пакистанців було зупинено індійськими 
військами, а сам Кашмір офіційно приєднався до Індійського союзу. Втім, 
військові дії тут не припинилися. 

30 грудня 1947 р. питанням про врегулювання конфлікту у Кашмірі 
зайнялася ООН. У 1948 р Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію № 39 
про заснування Комісії ООН для Індії та Пакистану, а 1 січня 1949 р. під 
егідою ООН була встановлена лінія припинення вогню. Штат був 
розділений на дві частини. У 1965 р. відбулася друга індо-пакистанська 
війна через розбіжності з приводу визначення кордону по лиману 
Качський Ранн. Третя індо-пакистанська війна була пов’язана з 
громадянською війною у Східному Пакистані (нинішній Бангладеш). 
Індійські війська у грудні 1971 р. розгромили 93-тисячний контингент 
пакистанських військ; Бангладеш отримав незалежність. І понині 
відносини між Пакистаном та Індією залишаються вкрай напруженими. 
Додатковим фактором глобалізації цієї проблеми є розвиток ядерних 
програм в обох країнах. Проблема мусульманського населення у 
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Північній Індії також далека від свого рішення. 
26 січня 1950 р. була урочисто проголошена незалежна республіка 

Індія; вступила у силу її Конституція; Президентом був обраний Р. Прасад 
(сподвижник М. Ганді). 

Виникнення «розділених націй». Корея. На Кримській (Ялтинській) 
конференції 1945 р., США, СРСР та Велика Британія домовились 
розділити Корею на дві окупаційні зони, кордон між якими проходив би 
по 38-й паралелі. До Північної Кореї були введені радянські війська, а до 
Південної – американські. У 1947 р. США та Велика Британія виступили з 
ініціативою провести вільні вибори на території всього півострова, але 
Радянський Союз відхилив цю пропозицію, й у травні 1948 р. на півночі 
була проголошена прокомуністична Корейська Народно-Демократичної 
Республіка. У серпні на півдні було проголошено створення Республіки 
Корея. У 1949 р. більшість радянських та американських військових 
формувань були виведені з Корейського півострова. 

Вранці 25 червня 1950 р. без попередження 90-тисячна північно-
корейська армія перетнула 38-у паралель і почала швидке просування на 
південь. Увечері на позачерговому засіданні РБ ООН було прийнято 
резолюцію щодо припинення бойових дій і виведення північно-
корейських військ до КНДР (у цей час СРСР бойкотував роботу Ради 
Безпеки за небажання прийняти до свого складу Китайську Народну 
Республіку та не скористався правом вето). 27 червня 1950 р., виконуючи 
рішення РБ ООН, Президент США Г. Трумен оголосив, що він направить 
до Кореї авіацію та флот, щоб захистити Південну Корею від агресії з 
півночі, а для запобігання можливої інтервенції Китаю на Формозу 
(Тайвань), до острова буде направлений 7-й флот, і віддав розпорядження 
про активізацію допомоги Франції, котра вела бойові дії у В’єтнамі. 

Наступ на Південну Корею принципово змінив міжнародну ситуацію. 
Події у Кореї були сприйняті Сполученими Штатами Америки, як замах 
на їхні стратегічні інтереси в АТР і як доказ поширення комунізму в 
азійському регіоні. Г. Трумен у своїх мемуарах згадує, що якби режим у 
Південній Кореї був повалений, то це підштовхнуло б комуністичних 
лідерів до завоювання сусідніх країн. На думку американського експерта з 
міжнародних питань К. Менгеса, напад Північної Кореї на Південну був 
результатом радянсько-китайського союзу, оскільки «вдало 
випробувавши ядерну зброю у 1949 р., консолідувавши прорадянські 
режими у Східній Європі та маючи комуністичний уряд у Китаї, Сталін 
міг дозволити собі погодитись на ці дії». 

Традиційно долю відповідальності за розв’язання Корейської війни 
покладають на держсекретаря США Д. Ачесона, який у своєму виступі 12 
січня 1950 р. виключив РК за межі американського оборонного периметра 
на Далекому Сході. Головна провина у розв’язуванні корейського 
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військового конфлікту лежить на КНДР, хоча свою частину провини 
несуть і СРСР, США, РК і Китай. Роль СРСР у розв’язанні Корейської 
війни була з’ясована після опублікування радянських секретних 
документів. Судячи з архівних документів, що наводяться у монографії 
відомого російського кореєзнавця А. Торкунова, до початку 1950 р. 
радянське керівництво дотримувалося стратегічного курсу на збереження 
сформованого геополітичного балансу сил у регіоні та статус-кво на 
півострові. Радянська зовнішньополітична позиція щодо корейського 
питання почала змінюватися з кінця 1949 – на початку 1950 р., що було 
пов’язано із важливими міжнародними подіями. У першу чергу, 
проголошенням 1 жовтня 1949 р. Китайської Народної Республіки та 
набуття СРСР статусу ядерної держави. Ці зміни спонукали Пхеньян, 
Москву та Пекін діяти рішуче у боротьбі проти світового імперіалізму. 
Так, у квітні 1950 р. у Москві на зустрічі з Кім Ір Сеном Й. Сталін 
зазначив, що міжнародна ситуація змінилася й активні дії з возз’єднання 
Кореї стали можливими; Комуністична партія Китаю звільнилася від 
необхідності воювати з Гомінданом і тепер може приділити увагу 
корейській проблемі; в екстреному випадку КНР допоможе військами.  

Отже, Корейська війна була розпочата Кім Ір Сеном за згодою 
Й. Сталіна, адже СРСР таємно схвалив задуми Кім Ір Сена насильно 
об’єднати Корейський півострів військовим шляхом, надавав військову 
допомогу і тим самим сприяв створенню могутнього стратегічного 
потенціалу на Далекому Сході, що логічно підштовхувало Пхеньян до 
силових акції з об’єднання Кореї. СРСР прагнув закріпити за допомогою 
північнокорейського режиму свій монопольний політичний вплив на 
півострові. 

Рішення ж США про вступ у Корейську війну було обумовлене 
завершенням формування Вашингтоном у повоєнні роки доктрини 
стримування комуністичної експансії. 

Звертаючись до співвітчизників з приводу початку війни у Кореї, 
Президент Г. Трумен підкреслив: «Вільні нації вивчили урок 1930-х років. 
Цей урок полягає у тому, що агресія повинна зустріти твердий опір. 
Умиротворення приводить лише до подальшої агресії, й у кінцевому 
рахунку, до війни… Вільні нації стоять перед лицем всесвітньої загрози. 
Вона повинна бути зустрінута всесвітньою обороною. Сполучені Штати й 
інші вільні держави можуть збільшувати свою силу, об’єднуючись одна з 
одною у спільному зусиллі забезпечити цю оборону. Це наша найкраща 
надія на мир». 

28 червня 1950 р. Рада Безпеки, знову ж таки за відсутності СРСР, 
прийняла резолюцію про використання сили проти КНДР. Разом з тим, 28 
червня армія Північної Кореї взяла Сеул і продовжила наступ у 
південному напрямку. 2 липня 1950 р. війська КНДР вийшли на рубіж 
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річки Нактонган, але були зупинені спільними діями південнокорейських 
військ і контингенту військ США, які ще залишалися на півострові. Таким 
чином, війна у Кореї набувала характеру інтернаціоналізованого 
збройного конфлікту.  

7 липня 1950 р. РБ ООН приймає резолюцію щодо створення 
багатонаціонального контингенту сил ООН у Кореї під американським 
командуванням. Фактично з цього моменту присутність США у 
корейському протистоянні отримала правове підґрунтя. В операціях ООН 
у Кореї приймали участь незначні військові формування Австралії, Бельгії, 
Великої Британії, Греції, Канади, Колумбії, Люксембурга, Нідерландів, 
Нової Зеландії, Таїланду, Туреччини, Філіппін, Південно-Африканського 
Союзу та Ефіопії. Військова ситуація у Кореї внаслідок цього почала різко 
змінюватись. Війська КНДР почали поступово відступати.  

Восени 1950 р., вийшовши за межі мандату ООН, американські 
війська у Кореї не лише очистили територію Південної Кореї від військ 
КНДР, але й розпочали наступ на північ, взявши столицю м. Пхеньян і 
вийшли на кордон КНДР з КНР та СРСР. Таким чином, фактично війна 
змінила спрямування: не за відновлення статус-кво, як передбачалося 
резолюцією Ради Безпеки ООН, а за приєднання Півночі до Півдня.  

25 жовтня 1950 р. за настійливим наполяганням СРСР і КНДР у війну 
на боці Північної Кореї вступила КНР, армія якої, під командуванням 
маршала Пен Дехуая, зупинила просування коаліційних сил і перейшла у 
контрнаступ. Ці дії були досить успішними. 4 січня 1951 р. силами КНДР 
та КНР знову був узятий Сеул. Ситуація в якій опинилися війська ООН, 
основу яких становив американський контингент, виявилась досить 
складною. Необхідно зазначити, що ще 16 грудня 1950 р. Президент США 
Г. Трумен запровадив у країні надзвичайний стан. Це свідчило про 
підготовку Вашингтону до переростання «малої» війни до масштабного 
збройного конфлікту за участю центросилових держав регіону та світу, 
зокрема КНР, а за найбільш несприятливого сценарію і СРСР.  

Зважаючи на загрозу військової катастрофи, головнокомандувач 
збройними силами США на Далекому Сході генерал армії Д. Макартур у 
січні 1951 р. запропонував адміністрації розширити масштаби операції, 
організувавши блокаду узбережжя КНР і завдати ударів по Китаю. Разом 
з тим, США не прагнули поглиблювати конфлікт, особливо зважаючи на 
можливість залучення до нього СРСР на основі положень радянсько-
китайського договору 1950 р. «Про дружбу, співробітництво та 
взаємодопомогу».  

Об’єднаний комітет начальників штабів збройних сил США направив 
генералу Д. Макартуру директиву щодо розгляду питання негайної 
евакуації американських військ з Кореї до Японії з метою уникнення 
істотних жертв. Фактично порушуючи наказ, 23 березня 1951 р. генерал 
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Д. Макартур виступив на радіо з ультиматумом на адресу КНР, в якому 
погрожував застосувати проти неї ядерною зброю, у випадку якщо наступ 
китайських військ у Кореї не припиниться.  

Ця заява вкрай загострила ситуація, оскільки у випадку застосування 
ядерної зброї проти Китаю загальносвітовий конфлікт ставав неминучим. 
Загроза ядерної війни спонукала як США, та і СРСР шукати можливості з 
розв’язання конфлікту. Окрім того, європейські союзники США пов’язані 
з ними договором НАТО, були надзвичайно занепокоєні можливістю 
відкритого зіткнення СРСР та США. Зважаючи на кофліктогенність 
ситуації, союзники США в Європі здійснювали дипломатичний тиск на 
Президента США Г. Трумена, підштовхуючи його до компромісу. 
Британський прем’єр К. Еттлі, після консультацій з Парижем, здійснив 
візит до Вашингтону, де домігся згоди США не застосовувати ядерну 
зброї у корейському конфлікті без консультацій з європейськими 
союзниками. З іншого боку, радянське керівництво активізувало діалог з 
керівництво КНР щодо відмови від планів знищення об’єднаних військ 
під егідою ООН. Наступ китайських збройних сил був призупинений, що 
дало змогу стабілізувати лінію фронту приблизно по 38-паралелі, 
співпавши такими чином з демаркаційною лінією між КНДР та РК.  

10 липня 1951 р. у м. Кесон, контрольованому північнокорейськими 
військами, почалися переговори. На них були представлені тільки 
сторони, які брали участь у прямих військових діях на всьому півострові: 
представники США, КНР, КНДР та РК. СРСР утримався від участі у 
переговорах, підкресливши, що не є стороною військового конфлікту. Хід 
переговорів супроводжувався активністю сторін на фронті. У результаті 
до кінця 1952 р. переговори зайшли у глухий кут у силу неможливості 
досягнення компромісу між їх учасниками з тих чи інших проблем.  

Реальні та позитивні зрушення на переговорах сталися після обрання 
Президентом США Д. Ейзенхауера, який приступив до своїх обов’язків у 
січні 1953 р., і смерті у березні того ж року Й. Сталіна. У квітні 1953 р. 
між сторонами почався обмін військовополоненими, спочатку 
пораненими та хворими. Не будучи прямим учасником переговорів, СРСР 
уважно стежив за їх ходом і координував дії Китаю та КНДР, 
використовував різні дипломатичні канали для відшукання прийнятних 
рішень у роботі з державами, чиї війська входили до складу 
багатонаціональних сил ООН. 

27 липня 1953 р. у м. Паньминьчжон поблизу м. Кесон була підписана 
Угода про перемир’я у Кореї. Під нею поставили підписи Нам Ір 
(Північна Корея) й У. Харрисон (США), а також не були присутні на 
церемонії Кім Ір Сен, Пен Дехуай, М. Кларк (командувач військами США 
у Кореї на момент підписання). Очільник південнокорейського режиму Лі 
Син Ман відмовився підписати документ, наполягаючи на продовженні 
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війни до «переможного кінця». Лінія фронту залишилася у районі 38-ї 
паралелі та була покладена в основу демаркаційної лінії зі створенням 
навколо неї демілітаризованої зони.  

Остаточне мирне врегулювання на Корейському півострові мало 
відбутися на скликаній у Швейцарії багатосторонній мирній конференції. 
Однак, всі спроби досягнути домовленості щодо можливого об’єднання 
Кореї, здійснені на Женевській конференції 26 квітня – 16 червня 1954 р., 
виявилися безуспішними. Таким чином, півострів залишився поділеним 
на Північну та Південну Кореї, мирний договір не укладено й досі. Тобто 
Сеул і Пхеньян фактично залишаються у стані війни. Таким чином 
виникла ситуація «двох Корей».  

Війна принесла корейському народу незліченні біди. Майже вся 
територія Південної Кореї стала ареною битв, а Північна Корея 
постраждала від могутніх бомбових ударів. У Корейській війні загинуло 
близько 150 тис. військових США, Південної Кореї та їх союзників і 
приблизно 800 тис. чоловік в арміях КНДР та Китаю. Серед радянських 
військових, що воювали у Кореї, за офіційними даними, загинуло 315 
осіб. Серед мирного населення кількість вбитих оцінюється у 200 тис. з 
боку КНДР і близько 1 млн. з боку Південної Кореї. 

Китай. На час закінчення Другої світової війни на неокупованій 
японцями території Китаю існували два уряди: підтримуваний США 
гомінданівський уряд Чан Кайши у Чунціні (СРСР також уклав із ним 14 
серпня 1945 р. союзний договір) і комуністичний уряд Мао Цзедуна у 
Яньані.  

США спробували налагодити порозуміння між супротивниками, 
запропонувавши посередництво у переговорах. За результатами їхнього 
першого туру у жовтні 1945 р. було досягнуто домовленості про 
скликання Політичної консультативної конференції, що мала вирішити 
подальшу долю країни. Московська нарада міністрів закордонних справ 
великих держав у грудні 1945 р. також застерегла КПК і Гоміндан від 
розгортання громадянської війни. Зрештою, у січні 1946 р. на Політичній 
консультативній конференції за участю всіх рухів і партій країни було 
вирішено створити спільні уряд (на пропорційній основі) та збройні сили 
(50 дивізій Чан Кайши та 10 – Мао Цзедуна) Китаю.  

Однак, усвідомлюючи чисельну та технічну перевагу своєї армії, а 
також розраховуючи на допомогу США та невтручання у конфлікт СРСР, 
Чан Кайши вирішив силовими методами розв’язати майже 20-річну 
проблему двовладдя у країні. У липні 1946 р. він віддав наказ розпочати 
широкомасштабний наступ проти комуністичних військ, до зими 
гомінданівці ліквідували «червоні райони» у Центральному та Північному 
Китаї. Але це була «піррова перемога», що обійшлася величезними 
втратами, до того ж Народно-визвольна армія Китаю (НВАК), споряджена 
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переданою СРСР трофейною японською зброєю, зберегла боєздатність і 
стратегічну базу у Маньчжурії. 

Бажаючи продемонструвати перед світом народну підтримку своєї 
політики, Чан Кайши у жовтні 1947 р. оголосив про проведення виборів 
до парламенту, але в охопленій війною країні вони були фікцією. 
Комуністи, суттєво зміцнивши свої сили, розпочали контрнаступ із 
долини р. Хуанхе у напрямку до р. Янцзи. Чан Кайши змушений був 
оголосити загальну мобілізацію, проте насильницькі методи її проведення 
лише погіршили становище гомінданівського уряду. Заборона 
опозиційних до уряду партій прискорила їхній перехід до комуністичного 
табору, а гігантські військові видатки (70%) бюджету, незважаючи на 2-
мільярдну фінансову допомогу від США, паралізували економіку. У 
гомінданівській армії почався занепад. 

Економічна катастрофа (траплялися періоди, коли інфляція становила 
600% на день) позбавила Чан Кайши підтримки середньої верстви, яка 
раніше була головною соціальною базою режиму. Водночас комуністи 
здійснили вдалий політичний маневр, оголосивши про «буржуазно-
демократичний» характер китайської революції. Популяризуючи гасла 
створення «народного фронту» та розгортання «антиімперіалістичної 
боротьби» проти американського втручання, лідерам КПК вдалося 
привернути на свій бік частину колись ворожих сил. Винятково вдалим 
кроком для комуністів була розпочата ще у 1946 р. роздача земель 
селянам у контрольованих НВАК районах. 

Упродовж 1948 р. військове становище Гоміндану суттєво 
погіршилося: армія втратила 500 тис. убитими та близько 1 млн. 
полоненими та перебіжчиками.  

Наприкінці 1948 – початку 1949 рр. сталися три вирішальні операції у 
ході громадянської війни. 12 вересня – 2 листопада 1948 р. війська НВАК 
провели Ляошенську операцію у південній Маньчжурії, у ході котрої були 
розгромлені сили Гоміндану, відкривши таким чином дорогу до 
центральних районів країни. Після цієї операції НВАК за чисельністю 
перевершила армію Гоміндана (3 млн. проти 2,9 млн.). Війська НВАК 
були зведені у 4 фронти: 1-а польова армія під командуванням Пен Дехуая 
(Північно-західний Китай); 2-а польова армія під командуванням Лю 
Бочена (Центральний Китай); 3-я польова армія під командуванням Чень І 
(Східний Китай); 4-а польова армія під командуванням Лінь Бяо 
(Північно-Східний Китай). Три групи військ, що діяли у Північному 
Китаї, підкорялися безпосередньо Генштабу НВАК. 7 листопада 1948 – 
10 січня 1949 рр. сталася Хуайхайська битва у Східному Китаї, 2-а та 3-я 
польові армії НВАК знищили найбільше угрупування противника, що 
складалося з 22 армій (56 дивізій). Війська НВАК на широкому фронті 
вийшли до р. Янцзи на ближні підступи до гомінданівської столиці 
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Нанкіну. 5 грудня 1948 – 31 січня 1949 рр. війська 4-ї польової армії та 
двох груп військ Північного Китаю здійснили розгром угрупування військ 
Гоміндану, що знаходилося у Північному Китаї (Пекінсько-Тяньцзинь-
Калганська операція).  

У квітні 1949 р. у Пекіні відбувалися переговори між делегаціями КПК 
і Гоміндана та була досягнута угода про припинення громадянської війни 
на основі умов, висунутих КПК. Оскільки гомінданівський уряд 
відмовився затвердити угоду, 21 квітня 1949 р. НВАК відновила наступ, 
форсувавши р. Янцзи. До початку 1950 р. була в основному звільнена 
континентальна частина Китаю, окрім Тибету. 30 вересня 1949 р. Народна 
політична консультативна рада Китаю утворила Центральний народний 
уряд. 1 жовтня 1949 р. було проголошено утворення КНР (Китайська 
Народна Республіка). У свою чергу, лідер Гоміндану Чан Кайши 1 березня 
1950 р. проголосив себе Президентом Китайської Республіки на Тайвані 
та головнокомандуючим збройними силами Китаю, сконцентрувавши у 
своїх руках всю повноту влади на острові. Місто Тайбей отримало статус 
«тимчасової» столиці «Китайської Республіки». Так виникла ситуація 
«двох Китаїв», яка і на сучасному етапі має детермінуючий вплив на 
основні виміри механізму зовнішньополітичних регіональних 
взаємовідносин і трансформацію основних вимірів системи безпеки АТР. 

 
3. Зростання політичного впливу США у регіоні 
Період другої половини 40-х років ХХ ст. характеризувався 

становленням основної домінанти міжнародної системи відносин у 
вигляді стратегічного балансу сил, що надав певної стійкості розвиткові 
різнорівневих відносин між двома центрами сили – СРСР та США. У 
глобальному ж розрізі домінантою даного стану була абсолютно нова 
питома вага Сполучених Штатів Америки у повоєнній системі 
міжнародних відносин. «Події ХХ століття й особливо дві світові війни та 
їх наслідки, – зазначав держсекретар адміністрації Президента США 
Д. Ейзенхауера Дж. Ф. Даллес, – створили абсолютно нову ситуацію. 
Значною мірою Сполучені Штати успадкували відповідальність за 
керівництво, яку у минулому розділяли декілька держав». 

Нове статусне позиціонування США на міжнародній арені вимагало, 
по-перше, кардинально нових підходів до визначення пріоритетних 
регіонів у зовнішньополітичному спектрі; по-друге, структурування 
периферійних районів; по-третє, визначення оптимальних та адекватних 
засобів детермінації проблемних ситуацій міжнародних відносин у 
кожному конкретному випадку. Додатковим дієвим чинником у даній 
ситуації виступала відносна свобода маневру, зумовлена істотним 
економічним потенціалом США. «У 1950 р. на долю США приходилось 
52% світового валового продукту, – підкреслював Г. Кіссінджер. – У той 
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час нам непотрібно було турбуватися щодо співвідношення сил, оскільки 
його повністю визначали ми. Виокремити труднощі, які виникали, а потім 
подолати їх, користуючись нашими переважаючими ресурсами, – саме це 
тоді було головною проблемою американської зовнішньої політики». 

Одним із ключових регіонів зовнішньополітичної стратегії США 
виступав Азійсько-Тихоокеанський регіон, котрий у свою чергу 
знаходився у периметрі зони впливу СРСР, увійшовши у повоєнний 
період як альтеративний США центр сили, що мав морально-політичну 
перевагу, але був ослаблений економічними та демографічними втратами. 

Курс на утвердження американських зовнішньополітичних інтересів у 
глобальному вимірі отримав назву Pax Americana (лат. – світ по-
американськи). Ця модель світопорядку у своїй теоретичній і практичній 
площині зіткнулась з іншою моделлю Pax Sovietica (лат. – радянський світ).  

Домінування двох наддержав – США та СРСР у повоєнному світі 
динамічно переросло у відкрите протистояння, набуваючи форму 
«холодної війни», яка характеризувалась тотальною та глобальною 
конфронтацією, зумовлюючи численні кризи та конфлікти. Тотальність 
визначалась поширенням цього протистояння на всі сфери: політичну, 
соціально-економічну, військову, ідеологічну, психологічну; глобальність 
– охоплення нею всіх регіонів світу, так чи інакше торкаючись інтересів 
держав світу.  

Сам термін «холодна війна» набув поширення у 1947 р., коли була 
надрукована збірка статей відомого американського журналіста 
У. Ліппмана під назвою «Холодна війна: дослідження зовнішньої 
політики США» (The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy).  

На початку 1946 р. в урядових колах США були вироблені основи 
зовнішньополітичної стратегії США в умовах протистояння з СРСР. 
Найбільш чітко вони були викладені у широко відомій т.зв. «довгій 
телеграмі» Дж. Кеннана. 22 лютого 1946 р. тимчасово повірений у 
справах США у СРСР Дж. Кеннан направив до державного департаменту 
США повідомлення у формі знаменитої «довгої телеграми» (8 тис. слів), в 
якому він дав оцінку можливостям розвитку відносин США з Радянським 
Союзом. Найважливіше положення телеграми полягало у висновку щодо 
органічного експансіонізму, притаманному радянським керівникам, який 
спонукає, і за будь-яких обставин, буде спонукати їх до зовнішньої 
експансії, поширенню сфери свого впливу на нові райони. Відповідно, 
єдиною адекватною відповіддю на ці прагнення СРСР Дж. Кеннан вважав 
«стримування» Москви.  

5 березня 1946 р. У. Черчіль виступив зі своєю відомою промовою у 
Фултоні (США), закликавши до створення «братської асоціації народів, 
що розмовляють англійською мовою». Ця асоціація покликана була 
протистояти зміцненню міжнародних позицій СРСР – «залізна завіса», за 
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словами екс-прем’єра, опустилася на європейський континент і розділила 
його по лінії від Штеттина (Щецина) на Балтиці до Трієсту на Адріатиці 
на західну – демократичну частину та східну – недемократичну. 
Фултонська промова У. Черчілля стала фактичним оголошенням холодної 
війни Радянському Союзові.  

З іншого боку, набувало надзвичайної жорсткості і 
зовнішньополітичне позиціонування СРСР. Так, 9 січня 1946 р. Й. Сталін 
у своїй промові перед виборцями підкреслив необхідність забезпечити 
безпеку СРСР зусиллями радянського народу: зміцненням пильності, 
мобілізацією внутрішніх ресурсів, прискореним розвитком важкої 
промисловості та нарощуванням військового потенціалу. Керівник СРСР 
висунув завдання збільшення втричі радянського промислового 
виробництва з метою уникнення «будь-яких випадковостей».  

У липні 1947 р. текст Дж. Кеннана за підписом «містер Ікс» був 
опублікований у провідному американському журналі Foreign Affairs і 
став предметом дискурсу у середовищі політичного істеблішменту США. 
Дж. Кеннан першим сформулював ключові зовнішньополітичні принципи 
адміністрації Президента США Г. Трумена: не провокувати СРСР, але 
демонструвати йому твердість США, відстоювати свої позиції та підходи 
до визначальних принципів світоустрою, навіть якщо це суперечить 
позиції СРСР. За даними соціологічних опитувань Радянському Союзові у 
березні 1945 р. довіряло – 55% опитаних американців, а у березні 1946 р. – 
лише 33%.  

Базові принципи позиціонування США у глобальній і регіональних 
системах міжнародних відносин знайшли відображення у «доктрині 
Г. Трумена». Офіційно вона була оприлюднена 12 березня 1947 р. у 
зверненні Президента Г. Трумена до Конгресу США. «Доктрина 
Трумена» була спрямована на обмеження комуністичних режимів, які 
посилилися після Другої світової війни, ведення безперервного тиску на 
СРСР та інших країн соціалістичного блоку, підтримка 
антикомуністичних сил і режимів. Загальна ситуація на міжнародній арені 
характеризувалась у доктрині Г. Трумена як конфлікт між двома 
способами життя. Один з них базується на правах особистості, вільних 
виборах, законних інститутах і гарантіях від агресії. Інший – на контролі 
над пресою та засобами масової інформації, нав’язуванні волі меншості 
більшості, на терорі та пригніченні. Доктрина Г. Трумена прокламувала 
нову глобальну роль США у протидії Радянському Союзу та комунізму. 
Це знаменувало перехід до повномасштабної холодної війни.  

Керівництво СРСР різко негативно оцінило «доктрину Г. Трумена». У 
вересні 1947 р. голова Верховної Ради РРФСР А.О. Жданов у своїй 
доповіді, присвяченій міжнародній ситуації, на нараді комуністичних і 
робітничих партій підкреслив: «Доктрина Трумена», яка розрахована на 
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надання американської допомоги всім реакційним режимам, які активно 
виступають проти демократичних народів, носить відверто агресивний 
характер».  

Становлення наріжних засад біполярного механізму міжнародної 
взаємодії зумовлювало розгортання ідеологічної та пропагандистської 
боротьби, а холодна війна поступово набувала глобального характеру, 
охоплюючи всі регіони світу, у тому числі й АТР.  

Перемога революції у Китаї, встановлення союзницьких відносин між 
СРСР і КНР, війна у Кореї посилили занепокоєність США щодо 
збереження свого впливу у регіоні. 2 вересня 1945 р. на борту 
американського лінкора «Міссурі» у Токійській затоці була підписана 
беззастережна капітуляція Японії. Від Японії «Акт про капітуляцію» 
підписали міністр закордонних справ М. Сігеміцу та начальник Генштабу 
Е. Умедзу. Від союзних держав Акт підписав спочатку верховний 
командувач союзних держав генерал армії (США) Д. Макартур, а потім 
інші представники, зокрема, адмірал Ч. Німіц – від США, Б. Фрезер – від 
Великої Британії, генерал-лейтенант К.М. Дерев’янко – від СРСР. 

Враховуючи те, що основна участь у війні з Японією була 
американська (СРСР приймав активну участь у розгромі Японії на 
територія Маньчжурії лише на останньому етапі війни) вже 25 вересня 
1945 р. з’являється документ держдепартаменту США під назвою 
«Основні принципи політики США відносно Японії у початковий період 
окупації», де основною метою проголошувалося завдання «домогтись, аби 
Японія не могла знову становити загрозу для США або для безпеки в 
усьому світі». Тут же оприлюднювалися плани щодо демілітаризації 
Японії, ліквідації мілітаристської ідеології, забезпечення розвитку мирної 
економіки. Американська окупаційна адміністрація в Японії діяла згідно з 
принципами демократизації, демілітаризації, декартелізації Японії. 

Але враховуючи те, що не лише США брали участь у війні з Японією, 
необхідно було створити міжнародний орган, який мав підготувати 
підписання мирної угоди з Японією. Таким органом стала Далекосхідна 
консультативна комісія (ДКК), створена у жовтні 1945 р. 

До її складу входили: США, СРСР, Китай, Велика Британія, Франція, 
Австралія, Нова Зеландія, Канада та Нідерланди. Функції ДКК, як це було 
сформульовано, обмежувалися наданням рекомендацій головно-
командуючому генералу Д. Макартуру. У грудні 1945 р. у процесі роботи 
московської наради міністрів закордонних справ, статус і назва комісії 
змінилася: ДКК змінили на Далекосхідну комісію, основною метою її 
стало формування принципів щодо повоєнного врегулювання відносин з 
Японією. Причому великі держави отримали право вето у комісії, 
щоправда воно стосувалося лише політичних питань. 

У 1947 р. США запропонували розпочати підготовку мирного 
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договору з Японією. Однак по процедурі підготовки цього документа 
виникли суттєві розбіжності. Вашингтон наполягав на скликанні 
конференції 11 держав-членів Далекосхідної комісії, а Москва 
відстоювала підготовку мирного договору на базі Ради міністрів 
закордонних справ. Разом з тим, зміна міжнародної ситуації пов’язана з 
утворенням КНР і початком війни у Кореї, зумовила те, що восени 1950 р. 
США знову внесли до «порядку денного» питання укладення мирного 
договору з Японією. Вашингтон чітко визначив зовнішньополітичний 
курс щодо Японії на відновлення японського промислового потенціалу та 
перетворення її на потенційного партнера США в АТР. Наприкінці 1950 – 
початку 1951 рр. відбувався системний обмін позиціями між Москвою та 
Вашингтоном щодо взаємоприйнятних моделей визначення повоєнного 
статусу Японії.  

Наприкінці березня 1951 р. держдепартамент США надав посольству 
СРСР у Вашингтоні секретний меморандум з додатком – проектом 
мирного договору з Японією. Проект викликав низку заперечень з боку 
Радянського Союзу. Уряд СРСР пропонував використати для підготовки 
договору Раду міністрів закордонних справ, враховувати інтереси КНР, 
більш чітко прописати розв’язання територіальних питань.  

У квітні – червні 1951 р. США узгодили проект договору з Великою 
Британією. На початку липня спільний американсько-британський проект 
мирного договору з Японією був переданий радянській стороні. Разом з 
тим, пропозиції СРСР щодо проекту мирного договору у ньому були 
фактично не враховані.  

Проте, радянський уряд все ж таки прийняв рішення щодо участі 
делегації СРСР у Сан-Франциській конференції (4-8 вересня 1951 р.), 
скликаній з метою підписання мирного договору з Японією, в якій взяли 
участь 52 країни. Серед учасників не було КНР, КНДР, МНР і ДРВ, 
відмовилися брати участь Індія та Бірма. 

У проекті мирної угоди підтверджувалася відмова Японії від Тайваню, 
островів Рюкю, Бонін і низки інших територій, але не було сказано про 
повернення Курил і Південного Сахаліну до складу СРСР, а Тайваню та 
Пенхулєдао – до складу КНР. Передбачалася згода Японії на опіку ООН 
(в особі США) над кількома японськими островами. Значна увага у 
проекті угоди приділялася питанням безпеки Японії. 

Радянський Союз знову наполягав на визнанні Японією суверенітету 
СРСР над Південним Сахаліном і Курильськими островами та КНР – над 
Маньчжурією, Тайванем та островами Пенхулєдао. Радянська делегація 
пропонувала вивести всі збройні сили союзних держав не пізніше ніж 
через 90 днів і заборонити розміщення іноземних військ і військових баз 
на території Японії. Репараційні питання пропонувалося розглянути на 
спеціальній конференції зацікавлених держав. Передбачалося суворе 
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обмеження розмірів збройних сил Японії. 
Радянські пропозиції та поправки не були поставлені головою 

конференції на обговорення, бо це не передбачалося процедурою та 
порядком денним. 

8 вересня 1951 р. представники 48 країн підписали мирну угоду з 
Японією. Представники СРСР, Польщі, Чехословаччини не прибули на 
церемонію підписання угоди, бо розглядали її як результат «змови 
Вашингтона з японським урядом». 

Через кілька годин США та Японія підписали Пакт безпеки, згідно з 
яким Японія надавала Сполученим Штатам «право розміщувати наземні, 
повітряні та морські сили в Японії та біля неї». Тим самим, Японія була 
включена до орбіти впливу США, які, за рахунок цього, відчутно 
посилювали свій вплив у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.  

Японія без дозволу США не мала права надавати бази для розміщення 
інших іноземних військ, проведення маневрів і т.д. 

У січні 1952 р. США та Японія підписали Адміністративну угоду в 
якій фіксувалася згода Японії «на використання Сполученими Штатами 
засобів обслуговування і територій, необхідних для виконання завдань, 
передбачених угодою безпеки». Відмова ж Радянського Союзу підписати 
Сан-Франциський мирний договір стала зовнішньополітичним 
прорахунком. Ця акція послабила позиції СРСР щодо детермінації 
механізму міжнародних відносин в АТР. Союзною державою у війні 
проти Японії проголошувалася лише та держава, уряд якої підписав 
мирний договір.  

Ще до мирної конференції у Сан-Франциско, 1 вересня 1951 р. 
Австралія та Нова Зеландія наполягли на підписанні із США у Сан-
Франциско т.зв. Тихоокеанського пакту, який легітимізував військовий 
Союз – АНЗЮС, договір набрав чинності 29 квітня 1952 р. Строк угоди 
був необмежений. Члени АНЗЮС взяли участь у підготовці СЕАТО1 й 
увійшли до його складу.  

Таким чином, військово-політичне протистояння було поширене і на 
політико-географічний простір Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

                                                             
1 Договір колективного захисту Південно-Східної Азії (Договір Південно-Східної Азії, 
англ. Southeast Asia Collective Defense Treaty), або Манільський договір (Манільський пакт) 
про створення організації СЕАТО підписаний 8 вересня 1954 р.  

2 грудня 1954 р. ратифікаційну грамоту вніс Таїланд. 1 лютого 1955 р. його ратифікував 
Сенат США, а 4 лютого підписав Президент США. У підсумку, 19 лютого 1955 р. 
ратифікаційні грамоти внесли всі інші країни, які підписали документ, проте офіційно 
організація СЕАТО з’явилася у 1956 р. До складу СЕАТО входили: Австралія, Велика 
Британія, Нова Зеландія, Пакистан (до 1973 р.), США, Таїланд (до 1975 р.), Філіппіни, 
Франція (до 1974 р.). Організація проіснувала до 30 червня 1977 р., коли за взаємною згодою 
країн-учасниць вона була ліквідована. 
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Позиції США у регіоні завдяки формуванню союзницьких відносин з 
країнами АТР надзвичайно посилювались, а холодна війна набула 
глобального характеру при всіх її регіональних особливостях.  

 
 Запам’ятайте ці дати 

 
1945 р. 

4-11 лютого – Ялтинська конференція союзників у Другій світовій війні 
17 серпня – проголошення незалежності Індонезії 
2 вересня – підписання Акту про беззастережну капітуляцію Японії 
2 вересня – проголошення незалежності Демократичної Республіки 

В’єтнам 
8 вересня – висадка американських військ у Південній Кореї 
29 вересня – висадка британських військ у Джакарті та інших містах 

Індонезії 
4 жовтня – введення до Індонезії частин голландської армії 

 
1946 р. 

22 лютого – «довга телеграма» Дж. Кеннана 
5 березня – промова У. Черчілля у Фултоні 
19 грудня – висадка французького експедиційного корпусу в Індокитаї 

 
1947 р. 

12 березня – проголошення США доктрини Г. Трумена 
5 червня – проголошення США плану Маршалла 
14-15 серпня – проголошення незалежності Індії і розділ її на два 

домініони – Індійський союз і Пакистан 
21 жовтня 1947 – 1 січня 1949 р. – перша індійсько-пакистанська 

війна (27 липня 1949 р. Індія та Пакистан підписали угоду про лінію 
припинення вогню) 

 
1948 р. 

15 серпня – проголошення Республіки Корея 
9 вересня – проголошення Корейської Народно-Демократичної 

Республіки 
 

1949 р. 
Серпень-листопад – Голландсько-індонезійська конференція круглого 

столу у Гаазі 
1 жовтня – проголошення Китайської Народної Республіки 
2 жовтня – визнання СРСР КНР і встановлення дипломатичних 

відносин між Москвою та Пекіном. Заява уряду СРСР про припинення 
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дипломатичних відносин з урядом Чан Кайши 
 

1950 р. 
5 січня – визнання Великою Британією Китайської Народної Республіки 
19 січня – визнання КНР Демократичної Республіки В’єтнам 
26 січня – проголошення Індії суверенною республікою 
30 січня – визнання СРСР Демократичної Республіки В’єтнам 
14 лютого – підписання Договору про дружбу, союз і взаємодопомогу 

між СРСР та КНР 
1 березня – проголошення Китайської Республіки на о. Тайвань. 

Обрання Чан Кайши її Президентом 
25 червня 1950 – 27 липня 1953 р. – війна у Кореї 
25 жовтня – вступ у війну в Кореї «китайських народних 

добровольців» на стороні Північної Кореї 
 

1951 р. 
10 липня – за негласної підтримки СРСР розпочалися переговори 

КНДР, КНР і США щодо перемир’я у Кореї 
30 серпня – укладення військово-політичного договору між США та 

Філіппінами 
1 вересня – підписання договору між США, Австралією та Новою 

Зеландією «про взаємну безпеку» (АНЗЮС) 
8 вересня – підписання у Сан-Франциско мирного договору 49 держав 

з Японією 
 

1952 р. 
28 квітня – підписання Японією мирного договору з Тайванем 
9 червня – підписання мирного договору між Японією та Індією 
 

1953 р. 
5 березня – смерть керівника СРСР Й. Сталіна 
2 квітня – підписання американсько-японського договору про дружбу, 

торгівлю та мореплавання 
27 липня – підписання угоди про перемир’я у Кореї 
1 жовтня – підписання договору між США і Республікою Корея «про 

взаємну оборону» 
 

1954 р. 
26 квітня – 21 липня – Женевська нарада міністрів закордонних справ 

СРСР, КНР, США, Великої Британії, Франції й інших зацікавлених країн з 
мирного врегулювання у Кореї та Індокитаї 

8 вересня – підписання у Манілі представниками США, Великої 
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Британії, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Пакистану, Філіппін і Таїланду 
«Договору про колективну безпеку у Південно-східній Азії» (СЕАТО) 

2 грудня – підписання у Вашингтоні «Договору про взаємну оборону» 
між урядом Чан Кайши на Тайвані та США 

 
1955 р. 

10 травня – офіційне позбавлення влади у Південному В’єтнамі 
імператора Бао Дая. Встановлення диктатури Нго Дінь Д’єма 

 
1956 р. 

3 травня – ліквідація Нідерландсько-індонезійського союзу 
18 грудня – прийняття Японії до складу ООН 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Які особливості документів, прийнятих на міжнародних 

конференціях в Ялті та Потсдамі, мали вирішальний вплив на формування 
міжнародного порядку? 

2. У чому сутність біполярної конфронтації? Як на конфронтацію 
вплинула ідеологія? 

3. Яке значення в ялтинсько-потсдамському світоустрої мала ядерна 
зброя? 

4. Як співвідносяться поняття «холодна війна» та «конфронтація»? 
5. Охарактеризуйте зміст «довгої телеграми Дж. Ф. Кеннана». 
6. Коли була оформлена «доктрина Г. Трумена»? Як розвивалась 

зовнішня політика США наприкінці 1940-х рр.? 
7. Вкажіть основні складові концепції «відкидання комунізму» та 

визначте місце у ній військової складової. 
8. У чому полягали основні проблеми повоєнного міжнародного 

урегулювання в Азійському регіоні? 
9. Визначте позиції СРСР і США щодо здобуття незалежності 

Індонезією. 
10. Як розвивалися події на першому етапі Корейської війни? Яку роль 

відігравало міжнародне співтовариство? 
11. Які результати приніс вступ у війну КНР? Охарактеризуйте роль 

«ультиматуму Д. Макартура».  
12. Проаналізуйте вплив Корейської війни на міжнародні відносини у 

цілому.  
 

Ключові поняття 
Міжнародний порядок – комплекс взаємовідносин між членами 

міжнародного співтовариства, на основі взаємодії різнорідних факторів, 
найбільш істотну роль серед яких відіграє співвідношення сукупних 
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потенціалів окремих учасників і побудована на їх співвідношенні ієрархія 
(взаємне положення країн), а також принципи та правила цих 
взаємовідносин. 

Конфронтація – тип відносин між країнами, за якого дія однієї 
сторони систематично протиставляється діям іншої сторони. Не 
виключаючи при цьому періодичного співробітництва за окремим 
напрямками між суб’єктами, які протистоять один одному.  

Криза – різке загострення суперечностей між державами, здатне у 
будь-який момент перерости у повномасштабну війну. Як правило, кризи 
протікають на тлі гострої нестачі ресурсу часу для політико-
дипломатичного врегулювання спірних питань. У розвитку кризи 
виокремлюють декілька основних фаз: зародження, кульмінація (найвища 
точка), від якої події можуть розгортатися або до війни, або до 
компромісу й урегулювання (фаза виходу з кризи). 

Ескалація – розростання, нагнітання напруженості, загострення 
ситуації або конфлікту.  

Холодна війна – глобальна геополітична, економічна й ідеологічна 
конфронтація між Радянським Союзом і його союзниками, з одного боку, 
і США та Західною Європою та їх союзниками – з іншого, що тривала з 
середини 1940-х – до початку 1990-х років. 

Modus vivendi – домовленість, якої сторони дотримуються 
незважаючи на відсутність формального договору. 

Доктрина Трумена – зовнішньополітична програма, висунута 
Президентом США Г. Труменом після Другої світової війни. Публічно 
була озвучена 12 березня 1947 р. Основою доктрини була політика 
«стримування» СРСР у всьому світі. 

Стримування – стримування Радянського Союзу у рамках тих зон 
впливу, які він зумів набути, та безкомпромісна протидія будь-яким 
спробам СРСР вийти за їх межі за допомогою протиставлення радянським 
діям колективних зусиль західного світу на чолі із США. 
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