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1.2. Зовнішньополітична стратегія США 

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (1945-2000-і рр.) 
 
 

План: 
1. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів США в АТР (1945-

2000 рр.). 
2. Американсько-китайське співробітництво як важливий елемент 

політики стримування (кін. 90-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.). 
3. Зовнішньополітичні пріоритети США у питанні об’єднання Кореї 

на початку ХХІ ст. 
 

 
1. Еволюція зовнішньополітичних пріоритетів США в АТР (1945-

2000 рр.) 
До початку Другої світової війни уряд США не надавав Азійсько-

Тихоокеанському регіону відповідного політичного чи стратегічного 
значення, оскільки не вбачав у ньому загроз своїм геополітичним 
інтересам ні на регіональному, ні тим паче глобальному рівні. На відмінну 
від Західної Європи, яку американські політики розглядали як основний 
театр майбутніх воєнних дій, інтереси США щодо країн АТР не були 
чітко вираженими та сформульованими. 

Після Другої світової війни події в АТР серйозним чином вплинули на 
еволюцію концептуальних установок американської зовнішньої політики 
у цьому напрямку та визначили нові геополітичні задачі США у цій 
частині світу на довгі роки. 

Навесні 1949 р. командувач збройними силами США на Тихому океані 
генерал Д. Макартур заявив, що надалі лінія оборони США від ворогів 
нації в Азії буде проходити по острівним її територіям у західній частині 
Тихого океану. Такий висновок був зроблений на підставі інформації про 
підготовку військових формувань компартії Китаю до переходу у рішучий 
наступ проти гомінданівців, яке призвело незабаром до виникнення КНР. 
У січні 1950 р. держсекретар США Д. Ачесон вже включав Східну Азію 
до сфери особливої уваги та відповідальності Сполучених Штатів, беручи 
до уваги події, що розгорталися на Корейському півострові, де СРСР і 
КНР чітко позначили свої геополітичні інтереси. Таким чином, створення 
КНР і напад КНДР на Південну Корею стали для американців найбільш 
переконливими аргументами підвищеної уваги до подій, що відбуваються 
в АТР, і до вироблення нової стратегії. 

Саме події на рубежі 40-50-х років у Східній Азії дали 
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американському істеблішменту поштовх до формування у зовнішній 
політиці США нових установок на стримування СРСР і Китаю з метою 
встановлення у регіоні американського впливу. Правда, якщо рішення 
цього завдання пройшло успішну апробацію в інших районах світу, то у 
Східній Азії воно дало осічку: армія США у складі сил ООН так і не 
змогла у ході Корейської війни 1950-1953 рр. здобути переконливу 
перемогу над військами КНДР та поширити американський вплив на весь 
Корейський півострів, а з іншого боку, розв’язавши В’єтнамську війну у 
середині 1960-х років, США закінчили її, зазнавши ганебної для 
наддержави політичної та військової поразки. Тому події початку 1950-х і 
першої половини 1970-х років стали визначальними при формуванні 
нових зовнішньополітичних інтересів США у Східній Азії. 

Найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом США в АТР на 
початку 1970-х років став розвиток взаємин з Китайською Народною 
Республікою, зближення з якою дозволяло США серйозно зміцнити 
американські позиції у регіоні. Візит Президента США до Шанхаю у 
1972 р. та підписання Спільного комюніке (Шанхайське комюніке) стали 
для США дійсно революційним проривом. З того часу Сполучені Штати 
Америки почали провадити політику, яка була спрямована на 
перетворення країн АТР, й у першу чергу Китаю, у полігон для 
випробувань американського економічного та політичного переродження 
соціалістичної країни через впровадження в її економіку ринкової 
відтворювальної моделі, виробничої та фінансової кооперації із США. 
Цей механізм Америка успішно апробувала на післявоєнній Японії, 
економіка якої у подальшому досягла вражаючих успіхів, одночасно 
продемонструвавши всьому світу також ефективність політики суворої 
орієнтації на союз зі Сполученими Штатами Америки. За Японією 
прослідували Південна Корея та інші східноазійські «тигри».  

Вже до кінця 1970-х років США повною мірою перетворилися на 
невід’ємну частину регіональної системи Азійсько-Тихоокеанського 
регіону, її ключового учасника, а нерідко й лідера у більшості політичних, 
економічних, соціальних і військових процесів. 

Американська влада мала намір одночасно з процесом зближення з 
Китаєм запустити механізм налагодження взаємин і з Радянським 
Союзом, оголосивши про розрядку напруженості у відносинах між 
Заходом і Сходом. Розіграний владою США політичний спектакль приніс 
їм великі дивіденди та спрацював на зміцнення їхніх позицій у світі. З 
одного боку, США значно підвищили для більшості країн регіону цінність 
американських гарантій безпеки й у цілому співробітництва із США у 
військово-політичній сфері. Визначальними подіями тут стали радянське 
вторгнення до Афганістану та в’єтнамське – у Камбоджу, які реанімували 
стару тезу про особливості агресії СРСР та його союзників у регіоні. З 
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іншого боку, крах розрядки остаточно визначив місце Китаю у політиці 
США, а разом з цим і стабільний баланс між її месіанською та 
прагматичною складовими. Тому, боротьба з СРСР стала універсальною 
точкою відліку при визначенні політики США практично на всіх 
напрямках.  

Перемога США у «холодній війні» давала їм унікальний історичний 
шанс – поширити свій вплив у світі, очоливши боротьбу за «побудову 
нового демократичного та стабільного світу». У своєму першому виступі в 
ООН у вересні 1993 р. Президент США Б. Клінтон підкреслював: «Наше 
головне завдання полягає у тому, щоб розширити співтовариство ринкових 
демократій. У роки «холодної війни» ми прагнули стримати загрозу 
інститутам вільного світу. Тепер ми прагнемо розширити коло країн, що 
спираються на ці інститути. Ми мріємо про світове співтовариство… 
процвітаючі демократії, які співпрацюють між собою…». 

Після капітуляції СРСР на рубежі 80-90-х років ХХ ст. США 
отримували можливість на правах єдиної наддержави вільно 
розширювати зону свого впливу за рахунок колишніх союзників СРСР як 
в Європі, так і в АТР, не боячись будь-якого опору з боку ослабленої РФ. 
Й оскільки саме у даному регіоні залишалися три з чотирьох країн 
реального соціалізму – Китай, В’єтнам і КНДР, то увага США до регіону 
виявився підвищеною. Крах «реального соціалізму» в Європі логічно 
перетворював ці країни у ключовий об’єкт месіанської політики США. 

Разом з тим серйозною перешкодою на шляху до реалізації цього 
глобального американського проекту ставав Китай, інтереси якого у 
даному регіоні не співпадали з США. Тому основоположним пріоритетом 
зовнішньої політики США в АТР – ослаблення Китаю, нейтралізація його 
амбітних планів щодо створення своєї сфери впливу у регіоні.  

У цих нових, безсумнівно мало сприятливих для США (китайський 
центр сили динамічно розвивався в економічному та військовому 
відношенні), геополітичних умовах американцям доводилося коригувати 
свої цілі, вишукувати нові підходи, швидко адаптуватися до мінливих 
умов, не відмовляючись при цьому від своєї головної стратегічної задачі – 
монопольного домінування в АТР.  

На початку XXI ст. влада США була зацікавлена зміцнити свої силові 
позиції в азійському регіоні, які при мінливому балансі сил були б здатні 
адекватно реагувати на нові виклики, протистояти ослабленню 
американських позицій у регіоні. У доповіді ЦРУ від січня 2002 р. прямо 
підкреслювалося, що «Китай і КНДР є країнами, потенційно здатними 
завдати ракетного удару по території як американських військових баз у 
Східній Азії, так і загрожувати ракетною атакою безпосередньо самим 
США». Крім цих двох східно-азіатських країн у доповіді згадувалася також 
і Росія як країна, що здатна реально загрожувати позиціям США у регіоні.  
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Збереження американського впливу в АТР, як «опорного пункту» США 
на євразійському просторі та на Тихому океані, і надалі залишалося 
основоположним. Про це писав й американський визнаний фахівець з 
геополітики Зб. Бжезинський. У книзі «Велика шахівниця» він, зокрема, 
підкреслював: «Ефективна політика Америки щодо Євразії полягає у тому, 
щоб мати опорний пункт на Далекому Сході. Це не вдасться зробити, 
якщо Америку виженуть або сама піде з Азіатського континенту». В 
опублікованій слідом за тим монографії «Вибір: світове панування чи 
глобальне лідерство» З. Бжезинський пише: «транстихоокеанська 
стратегія Америки буде і надалі будуватися на основі здорового підходу як 
до стилю, так і до суті глобального лідерства Америки. Якщо ситуація 
зміниться, то не можна буде не враховувати того, що Америка зіткнеться з 
широким невдоволенням країн континенту її світовою першістю й у 
підсумку втратить своє стратегічне верховенство в Євразії». 

Зміцнення військових союзів в АТР під своєю егідою розглядається 
владою США як важливий ключовий момент, який сприяє збереженню їх 
контролю та домінування у регіоні. Зрозуміло, на цьому шляху Вашингтон 
стикається з певними труднощами. Протиприродність збереження, а тим 
більше посилення військових союзів з Японією та Південною Кореєю без 
чітко визначених противників (зокрема, японсько-американські договори 
безпеки 1951 і 1960 рр. були однозначно орієнтовані на протидію СРСР) 
потребує виправдання та роз’яснення з американської сторони. Проте 
американська влада не поспішають це робити.  

В АТР це вилилося у спільну японсько-американську Декларацію з 
безпеки, підписану Президентом США Б. Клінтоном і Прем’єр-міністром 
Японії Р. Хасімото у квітні 1996 р., що підтверджувала роль Договору 
безпеки у підтримці «миру та стабільності у регіоні». У вересні 1997 р. 
був оприлюднений спільний документ під назвою «Керівні принципи 
американсько-японського співробітництва у галузі оборони». Головна 
особливість цього документа у тому, що вперше в історії двостороннього 
співробітництва він декларував поширення сфери його дії на райони 
Далекого Сходу, звідки може «виходити загроза безпеці Японії». 

З метою зміцнення своїх позицій в АТР Сполучені Штати Америки 
були зацікавлені у створенні в регіоні багатосторонньої союзної 
структури типу НАТО. Така структура надовго гарантувала б США 
домінуючі позиції у регіоні. Однак цьому серйозно заважала наявність 
протиріч між їх найближчими союзниками – Японією та Південною 
Кореєю, які не були готові до військової співпраці між собою, а також, 
зрозуміло, і Китай, який навряд чи допустив би створення військового 
блоку у зоні своїх інтересів. В Японії, до того ж, діють конституційні 
обмеження на участь у системах колективної безпеки. Тому головним 
проектом США було розширення географічної сфери військово-
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політичного співробітництва з Японією.  
Проблема, однак, була у тому, що сусідні з Японією країни – Південна 

Корея стосовно до Корейського півострова та КНР стосовно до зони 
Тайваню – були не зацікавлені у втручанні США у заходи щодо 
врегулювання кризи. Значення Японії як військового союзника 
обмежується для США такими традиційними аспектами, як фінансування 
американських військових об’єктів на японській території (у 1997 р воно 
склало 2,3 млрд. доларів), обмін розвідувальною інформацією, політичне 
співробітництво. Участь же сил самооборони Японії у військових діях або 
навіть у гуманітарних операціях за межами японської території вельми 
обмежена (тилова підтримка ВМС США у Перській затоці у ході війни 
проти Іраку у першому десятилітті XXI ст.). 

Більше того, США змушені були долати в японському напрямку і 
низку більш істотних труднощів. Після закінчення «холодної війни» у 
зовнішньополітичній поведінці Японії все частіше стали проявлятися 
елементи націоналізму, що виражаються у зацікавленості Токіо у 
зміцненні азійсько-тихоокеанського регіоналізму без США. Наприклад, 
японська дипломатія стала демонструвати самостійність при прийнятті 
рішень щодо північнокорейського напрямку, що далеко не завжди 
влаштовувало США, які упродовж багатьох років проведення 
шестисторонніх переговорів з ядерної проблеми КНДР дотримувалися 
жорсткої лінії по відношенню до режиму Кім Чен Іра, прагнучи, у 
результаті, домогтися відсторонення його від влади.  

Однак усупереч розрахункам адміністрації Дж. Буша як з питань 
безпеки, так і в економічній сфері Японія все менше і менше слідувала у 
фарватері американських рекомендацій у північнокорейському напрямку. 

Тим не менш, Японія і надалі залишалася та залишається вірним 
союзником США і ті, хто закликає до пильності щодо Китаю чи Росії, 
бачать у союзі з нею неодмінну умову збереження американського впливу 
у регіоні. Співробітництво з Японією буде поглиблюватися, у тому числі і 
на випадок виникнення у регіоні непередбачених надзвичайних ситуацій. 
Прихильники зближення з Китаєм, у свою чергу, також не ставлять під 
сумнів необхідність нарощування співробітництва з Японією як з метою 
посилення американських позицій у Китаї, так і для збереження самої 
Японії в орбіті США. Правда, все ще чимало американських політиків 
продовжує ставитися до Японії з настороженістю, не виключаючи її 
несподіваний поворот до політики, що загрожуватиме інтересам США у 
Східній Азії. Але навіть співпраця з Японією в її нинішньому вигляді 
розглядається, насамперед, як інструмент контролю над нею, як засіб 
стримування неприйнятних тенденцій в її політиці. Військово-політичний 
союз з Японією дає США очевидні важелі впливу на неї й у цій якості 
представляється американцям необхідним. 
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На початку ХХІ ст. США були зацікавлені й у зміцненні союзницьких 
відносин з Південною Кореєю, використовувати у своїх інтересах 
загострення у відносинах між КНДР і Південною Кореєю. Так, коли у 
червні 2002 р. північнокорейська берегова охорона відкрила вогонь на 
ураження по декількох південнокорейським військовим катерам і вбила 
п’ять південнокорейських моряків, обидві корейські держави вирішили не 
роздмухувати конфлікт. У свою чергу Вашингтон хотів би, щоб Сеул 
скоротив обсяг робіт з виконання програми Президента Кім Де Чжуна 
«Сонячне світло», спрямованої на діалог і розвиток відносин з Північною 
Кореєю. Однак керівництво КНДР «зіграло на випередження» і відновило 
двосторонні переговори з Сеулом щодо нормалізації відносин, що 
отримало схвалення з боку південнокорейської громадськості. Сеул не 
припинив надавати економічну допомогу Північній Кореї навіть після 
того, як Пхеньян оголосив у жовтні 2002 р. про готовність продовжити 
розробку ядерної зброї. Таким чином, американська дипломатія по 
відношенню до Південної Кореї явно програвала дипломатії КНДР, якій 
вдавалося посилювати антиамериканські настрої та стимулювати 
пропівнічнокорейські настрої серед південнокорейської громадськості. 

А у грудні 2001 р., коли «нерозпізнані» швидкохідні військові катери 
(швидше за все, північнокорейських ВМС) порушили територіальні води 
Японії та були потоплені силами берегової охорони, США розраховували, 
що Токіо посилить свою позицію по відношенню до Пхеньяну. Однак 
незабаром після інциденту Прем’єр-міністр Японії Койдзумі оголосив про 
свій історичний візит до КНДР.  

Зростанню антипівнічнокорейських настроїв в Японії не сприяв навіть 
широко розкручений в японських ЗМІ факт викрадення 
північнокорейською розвідкою японських громадян. Тому, американська 
влада змушена була враховувати інтереси Японії та Південної Кореї у 
продовженні діалогу з КНДР. Вашингтону не вдалося переломити 
ситуацію та спонукати своїх стратегічних союзників підтримати 
американську політику щодо стримування й, у кінцевому рахунку, 
повалення режиму Кім Чен Іра. Показово, що на Азіатських іграх у Пусані 
у вересні 2002 р. спортивна делегація Північної Кореї приймалася 
південнокорейською стороною як братська та давно очікувана. 

Отже, як бачимо, після розпаду біполярної системи та змін у 
розстановці сил у системі міжнародних відносин і в міру нарощування 
свого економічного та військового потенціалу такі країни, як Японія та 
Південна Корея, стали провадити більш незалежну від США політику у 
регіоні, демонструючи зацікавленість у перетворенні на самостійних 
«гравців», брати на себе велику частку відповідальності за підтримання 
стабільності та безпеки у регіональній системі міжнародних відносин. 
Хоча незважаючи на нову концентрацію країн, традиційно важливим для 
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них напрямом зовнішньої політики залишався військово-політичний союз 
із США. Підтвердженням цього є програмна промова новообраного 
Прем’єр-міністра Японії 4 червня 2010 р. Н. Кану, який виступаючи у 
парламенті відзначив, що у зовнішній політиці особливої уваги 
приділятиме відносинам Японії із США. 

Після закінчення «холодної війни» у Східній Азії з’явилося чимало 
нових багатосторонніх регіональних структур, до роботи яких США не 
були запрошені (АСЕАН+3, ШОС). При цьому очевидно, що подібні 
процеси йшли врозріз з інтересами США, які прагнули до зміцнення 
власних позицій у регіоні. 

Тим не менш, Вашингтон і надалі продовжував провадити політику 
«азійсько-тихоокеанського регіоналізму» у своїх інтересах, визначаючи 
основоположним напрямом зближення з Китаєм як в економічній, так і в 
політичній і стратегічній сферах. 

Аналіз американських інтересів на східноазіатському напрямку на 
початку XXI ст. був би неповним, якщо не позначити, хоча б коротко, цілі 
США у регіоні на російському напрямку. Очевидно, що їх головний 
вектор зосереджений на тому, щоб не допустити посилення політичного й 
економічного впливу РФ у країнах Східної Азії, з одного боку, і 
перешкодити спробам Росії послабити поширення американського впливу 
у регіоні, з іншого. Американські політики враховують розвиток реальної 
ситуації в АТР, що припускає наростаюче суперництво між провідними 
«гравцями» регіону, включаючи Росію.  

Футурологічні роботи вже сьогодні повні прогнозів про неминучість 
зіткнення інтересів США, Японії, Китаю та Росії в боротьбі за вплив у цій 
частині світу. І такий сценарій цілком можливий. Саме на цей випадок 
США залишають в АТР свій силовий потенціал і зміцнюють відносини зі 
своїми стратегічними союзниками. США не схильні сприяти Росії швидко 
вийти з системної економічної та політичної кризи державності, вони не 
мають наміру скорочувати свою військову присутність на Далекому Сході 
і намагаються дестабілізувати відносини Росії з Китаєм, Японією, 
Південною Кореєю і країнами АСЕАН.  

На початку XXI ст. американські політики сприймали Росію лише у 
контексті нарощування її військової присутності на Далекому Сході та 
спроб зближення з Китаєм, Японією та Південною Кореєю.  

Особливо, чималою загрозою своїм національним інтересам 
американська сторона вважає можливе створення політико-військового 
альянсу між КНР і РФ. 

Враховуючи те, що Кремль сьогодні обмежений у своїх формах і 
методах протидії політиці країн Заходу, які посилюють економічну 
ізоляцію РФ, рух Москви у бік Пекіна розцінюється Вашингтоном як 
такий, що може прискорити темпи зростання військової могутності та 
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геополітичної ваги КНР, яка у перспективі наблизиться до сучасного рівня 
США. Це, своєю чергою, змусить США радикально переглянути 
доктрину стримування Китаю, щоб не втратити стратегічну ініціативу у 
рамках нинішнього китайсько-американського статус-кво. 

Офіційний Вашингтон змушений вдаватися до витратної 
дипломатичної й економічної політики з посилення міжнародної ізоляції 
РФ, протидіяти зміцненню КНР та укріплювати єдність між країнами-
учасницями т. зв. «антикитайської коаліції» (Японія, Філіппіни, 
Республіка Корея), а також орієнтованими на них регіональними 
гравцями зі складу держав АСЕАН (Малайзія, Бруней, Таїланд, Сінгапур, 
частково В’єтнам). 

За таких умов США активізували роботу зі своїми союзниками в АТР, 
намагаючись їх консолідувати для вироблення спільної антикитайської 
позиції, про що зокрема, свідчить турне Б. Обами по країнах регіону у 
2014 році (Японія – 23-24 квітня, Республіка Корея – 25 квітня, Малайзія – 
26-27 квітня, Філіппіни – 28-29 квітня). 

Паралельно США, за підтримки ЄС, намагаються залучити Китай до 
більш активної участі у справі врегулювання українсько-російської кризи, 
що, за задумом американської сторони, дозволить частково 
відтермінувати строки створення альянсу КНР-РФ. Для цього країни 
Заходу на китайському напрямі намагаються: 

– звузити можливості Кремля у забезпеченні диверсифікації 
постачання енергоносіїв (нафта, газ) шляхом збільшення експортних 
поставок на внутрішній ринок КНР; 

– спонукати офіційний Пекін використати свій вплив на РФ для 
деескалації ситуації в Україні. 

Так, ключовими підсумками зустрічі Президента США Б. Обами та 
глави КНР Сі Цзіньпіна (24 березня у рамках Гаазького саміту з питань 
ядерної безпеки) є досягнення домовленостей щодо: 

 прискорення переговорів про укладання інвестиційної угоди на 
фоні позитивних оцінок з боку лідерів країн сучасного стану та 
перспектив розвитку торговельно-економічного й інвестиційного 
співробітництва, а також декларації американською стороною наміру 
створити умови для справедливої конкуренції й інвестиційної діяльності 
китайських підприємств у США; 

 визнання наявності «важливих спільних інтересів в АТР», 
демонстрація готовності активізувати діалог і координувати дії для 
забезпечення миру, стабільності та процвітання регіону. При цьому Сі 
Цзіньпін висловив готовність формувати разом із США нову модель 
відносин між великими державами, а також вирішувати проблемні 
питання, щоб стабілізувати розвиток двосторонніх відносин; 
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 інтенсифікації контактів оборонних відомств США та КНР для 
прискорення процесу створення механізму взаємного інформування про 
важливі військові дії; 

 вироблення консенсусного рішення щодо необхідності 
максимального використання механізму щорічних зустрічей між 
Міністерством громадської безпеки КНР й Агентством національної 
безпеки США з метою протидії тероризму (на фоні підготовки за 
результатами зустрічі спільної заяви про засудження будь-яких його форм); 

 продовження співпраці з протидії кліматичним змінам і розвитку 
відновлювальних джерел енергії й охорони довкілля, активне просування 
практичної співпраці у рамках китайсько-американської робочої групи зі 
змін клімату. 

Отже, США будуть вносити корективи у процес формування інтересів 
на російському напрямку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні по мірі 
того, наскільки виразною буде зовнішня політика РФ у регіоні, як сама 
Росія буде позиціонувати себе у новій системі міжнародних відносин.  

 
2. Американсько-китайське співробітництво як важливий 

елемент політики стримування (кін. 90-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) 
Після завершення «холодної війни» та початку формування нового 

геополітичного світоустрою, КНР декларується як важлива частина 
зовнішньополітичної стратегії американського уряду.  

Перетворення Китаю на початку XXI ст. на одного з ключових гравців 
на міжнародній арені докорінно вплинуло на розклад геополітичних сил. 
Китайська Народна Республіка, за підсумками 2010 р., стала другою 
світовою економікою та впевнено просувається до статусу економічного 
лідера. Хоча КНР відверто пропагує стратегію «мирного розвитку» як 
варіант ненасильницького отримання статусу великої держави, китайська 
амбіційність, прагматизм і самовпевненість викликають у США 
побоювання стосовно непорушності їх світового лідерства. 

Американо-китайські відносини є одними з найважливіших 
двосторонніх зносин у світі між єдиною та потенційною наддержавою, 
оскільки вони істотно впливають на динаміку міжнародних відносин в 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні й у світі у цілому. Хоча Китай наразі 
штучно стримує себе, щоб не допустити «перегріву економіки» та 
«фальстарту», динамічний розвиток політико-економічного потенціалу 
КНР є значним викликом зовнішньополітичній стратегії та міжнародним 
позиціям США. Нагальною проблемою є те, як Сполучені Штати можуть 
зберегти статус найвпливовішої та наймогутнішої держави світу, коли 
Китай фактично «наступає на п’яти» та «дихає у потилицю», намагаючись 
здійснити наполегливе та поступове витиснення США з «нагрітого» 
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першого місця. 
Зростання економічного та політичного впливу КНР як на 

регіональному, так і на глобальному рівні викликало пожвавлення 
дискусій з питань формування зовнішньополітичної стратегії США щодо 
Китаю у 1990-ті рр. Дії адміністрації Дж. Буша-старшого засвідчили, що 
чіткої та послідовної стратегії розроблено так і не було. США були вкрай 
занепокоєні тим, що Китай надавав технології подвійного значення 
Лівану, Пакистану та Сирії і здійснював ядерні випробовування, проте у 
той же час пропонувалось продовжити для КНР статус найбільшого 
сприяння у торгівлі. 

Протягом першого терміну адміністрація Б. Клінтона зробила спробу 
дипломатичного наступу на Китай, використовуючи економічні важелі 
тиску. Політичною метою цієї кампанії була демократизація політичної 
системи КНР та її трансформація у бік ліберальної демократії, а 
економічною – отримання широкого доступу до ємкого китайського 
ринку. Однак азійські союзники Вашингтона не були зацікавлені у 
продовженні політики «стримування» Китаю, виходячи з власних 
національних економіко-політичних інтересів. Крім того, жорсткий курс 
міг би призвести до небажаного загострення проблеми Тайваню. Тому у 
період другого терміну президентства Б. Клінтона був вироблений підхід 
«конструктивного залучення» КНР до активної участі щодо 
конфліктогенних питань міжнародного розвитку, який вважався 
проміжним варіантом між «стримуванням» та «умиротворенням». Варіант 
«китайської політики» Б. Клінтона сприяв виникненню системи взаємних 
компромісів і поступок між Пекіном і Вашингтоном. 

У «Стратегії національної безпеки США», проголошеної за часів 
республіканської адміністрації Дж. Буша-мол., Китай розглядався, 
здебільшого, як потенційний суперник, а не партнер. Незважаючи на 
запевнення США у тому, що вони «вітають появу сильного та мирного 
Китаю», впроваджувалося «стратегічне оточення» КНР, справедливо 
розцінене керівництвом КПК як стратегія агресії. Лише у 2005 р. відбулася 
трансформація даного підходу у стратегію «відповідального акціонера», 
яка видавалася адміністрації Дж. Буша-мол. більш миролюбною. Вона 
пропонувала «добровільно-примусове» залучення Китаю в існуючу 
систему міжнародних відносин в якості «утримувача акцій», чиї інтереси 
пов’язані з міжнародним бізнесом. Однак реалізація цієї стратегії 
стикалась із прагненням КНР зберігати відносну «свободу рук» у рамках 
як двостороннього, так і багатостороннього співробітництва. 

Отже, стратегію США щодо Китаю після закінчення «холодної війни» 
можна охарактеризувати як кидання з однієї крайнощі в іншу, своєрідну 
«чехарду» стратегій стримування та залучення у різноманітних варіаціях 
із неодмінним збереженням елементів глобального лідерства США. 
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У той же час в умовах світової фінансової кризи й усвідомлення 
недоліків політики Дж. Буша-мол., нова адміністрація Б. Обами окреслила 
більш лояльний підхід до відносин з Пекіном, хоча і не вийшла за рамки 
второваного шляху попередньої адміністрації. Цей підхід отримав назву 
«стратегічне запевнення» та поставив у центр відносин вже не проблеми 
демократії, дотримання прав людини і навіть військової модернізації 
Китаю, а передусім торговельні та безпекові питання. 

Усіляко підкреслюється взаємозалежність економік і прагнення США 
бачити у Пекіні партнера в обмін на спільну боротьбу з фінансовою 
кризою та глобальними проблемами. Факт зростаючої військової 
могутності КНР визнається, але порівняно з військовими витратами США 
на даний момент не розглядається як загроза їх військовому домінуванню. 

Безсумнівним здобутком підходу стала інтенсифікація взаємних 
візитів; функціонування модернізованого Стратегічного й економічного 
діалогу між Китаєм і США на вищому рівні з метою обговорення 
широкого кола питань регіональної та глобальної безпеки й економічних 
розбіжностей; винесення у центр уваги двостороннього співробітництва 
питань регулювання торговельних відносин, нерозповсюдження ядерної 
зброї та зміни клімату. Також відбулася трансформація убік пом’якшення 
особистої позиції Президента США щодо військового нарощування 
Китаю, протестів у Тибеті та заниженого курсу юаня. З іншого боку, 
США не збираються відмовлятися від поставок зброї Тайбею. 

Національна військова стратегія США 2011 р. демонструє серйозне 
занепокоєння зростаючими можливостями Китаю щодо обмеження 
діяльності США у західній частині Тихого океану з одночасним 
нарощуванням здатності обмеження дій не тільки у географічній площині, 
але й у космосі та кіберпросторі. Проте складається стійке враження, що 
Вашингтон, по суті, не знає, як протистояти зростаючій силі Китаю. 
Виникають побоювання, що прагматичне керівництво КНР сприймає 
«стратегічне запевнення» як певну слабкість і поступку з боку США, тому 
вважає, що настав час для більш активного відстоювання національних 
інтересів. Зміна акцентів відображається також у новій Стратегії 
національної безпеки Білого дому 2010 р., приблизно одна чверть якої 
присвячена внутрішній політиці США.  

Зосередженість на вирішенні внутрішніх проблем є похвальною, але 
вона може призвести до недбалості у «китайському напрямку» та 
надмірної самовпевненості. На порядку денному все одно залишаються 
питання «ресурсного меркантилізму» Китаю, дисбалансу у двосторонній 
торгівлі, відсутності прозорості у військовій модернізації КНР. Крім того, 
з приходом до влади на Тайвані партії Гоміндан, Вашингтону буде 
складніше використовувати «тайванську карту» у торгові з Китаєм. США 
варто постійно «тримати руку» на пульсі змін і шукати нові ефективні 
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інструменти, які можна було б протиставити зростаючій могутності 
Китаю. Сучасний підхід є досить виваженим і гнучким, але йому бракує 
рішучості та потенційно загрожує занадто глибокий «прогин» під КНР і 
жертвування довгостроковими інтересами заради вигоди у 
короткостроковій перспективі. 

Нова позиція Вашингтона щодо Пекіна відбилася у Стратегії 
національної оборони США, переглянутої у січні 2012 р., де вперше 
Китай названо потенційним противником Сполучених Штатів. У ній КНР 
характеризується як регіональна держава, яка значно впливає на 
економіку та безпеку Америки. Документ передбачає переміщення 
«стратегічної опори» США в Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) і 
підтримання стабільності у ньому шляхом зміцнення відносин з 
азіатськими союзниками та партнерами. У плани включено було також 
відпрацювання спільних ударів ВМС, морської піхоти та ВПС по 
внутрішніх районах Китаю, перехоплення протисупутникових і 
протикорабельних ракет дальнього радіусу дії, підвищення мобільності 
супутників для ускладнення ударів по них китайських ракет, проведення 
кібератак проти китайських засобів ПРО. 

У той же час міністр оборони США Леон Панетта, що знаходився у 
вересні 2012 р. з візитом у Китаї, заявив, що нова американська військова 
стратегія в азіатсько-тихоокеанському регіоні, зокрема плани США щодо 
встановлення другого радара в Японії, не спрямована проти Китаю.  

Зустрівшись у той же день із заступником голови КНР Сі Цзіньпіном, 
він заявив, що цей візит сприятиме подальшому розвитку відносин між 
двома країнами. Окрім цього, під час переговорів міністра оборони США 
Л. Панетта з китайським міністром оборони Ляном Гуанле, перший 
закликав до зміцнення співпраці у військовій сфері між двома країнами. 

А вже у червні 2014 р., під час прийому на честь 35-річчя 
встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США, китайський 
дипломат вказав, що сьогодні китайсько-американські відносини знову 
переживають поворотний історичний момент, між Китаєм і США, як і 
раніше, існують моменти непорозуміння. Деякі навіть сумніваються у 
стратегічних намірах Китаю. Але насправді, за його словами, «велика 
стратегія» Китаю є відкритою та прозорою: вона полягає у здійсненні 
«великого відродження китайської нації». Її мета полягає у тому, щоб 
будувати «багату, сильну, демократичну, культурну та гармонійну 
державу, не прагнути до провідного статусу у світі, не загрожувати іншим 
країнам і не займати їх місце». 

Посол КНР додав, що прийоми часів «холодної війни» не допоможуть 
вирішити сьогоднішні питання. Будь-яка спроба створити 
конфронтаційний військовий союз призведе до невдач обох сторін. 

Отже, як бачимо перед США постає досить складне завдання: їм треба 
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втілювати у життя таку стратегічну лінію щодо КНР, яка, з одного боку, 
сприяла би збереженню американського глобального лідерства та 
провідних позицій у світі, а з іншого – уміло пристосовувала би 
«китайський чинник» на користь власних інтересів. Без розуміння правил 
китайської гри це завдання видається неможливим. Сьогодні керівництво 
Піднебесної однозначно виходить із суто реалістичних і прагматичних 
міркувань і вимушене рахуватися з домінуванням США, доки останні 
демонструють готовність і, головне, спроможність домінувати. Проте це 
зовсім не означає неминучості нового витка конфронтації. Так, 
Г. Кіссинджер стверджує, що засновані на співробітництві відносини між 
США і КНР необхідні для глобальної стабільності та миру, їх не варто 
перетворювати на антагоністичну гру. 

Вашингтон потребує взаємодії з Китаєм, і китайський чинник не варто 
ігнорувати або недооцінювати. У нових умовах виникає можливість 
застосування ефективного комплексного підходу, який поєднує стратегію 
«конгейджмент» (стримування + залучення) і «стратегічне запевнення», 
аби зберегти та подовжити американське глобальне лідерство. 

Компонент стримування має проявлятися у вигляді: а) військової 
переваги Америки в АТР для постійного нагадування Китаю про 
збереження статус-кво та балансу сил у регіоні; б) продовження надання 
допомоги Тайваню для зміцнення його обороноздатності; в) проведення 
невійськових заходів з поширення м’якої сили у Південно-Східній Азії; 
г) зміцнення військово-політичного союзу з Японією, збільшення ролі 
Індії як контрбалансира Китаю; можливого тиску на Пакистан і М’янму; 
д) контролю над шляхами постачання до КНР енергоресурсів.  

Компонент залучення передбачає: а) взаємодію з Китаєм у боротьбі з 
тероризмом, злочинністю, «неспроможними режимами», бідністю, 
глобальним потеплінням, виснаженням ресурсів тощо; б) спільне 
подолання наслідків фінансової кризи; в) більшу прив’язку китайських 
інтересів до міжнародного бізнесу.  

Компонент запевнення полягає у тому, щоб: а) вітати піднесення 
Китаю в обмін на його підтримку з широкого спектра проблем; б) не 
здійснювати тиск на Китай як на найбільшого порушника прав людини; 
в) перенести акцент з ревальвації юаня на питання надійності 
американських цінних паперів; г) визнати неможливість примусової 
демократизації Китаю шляхом зовнішнього тиску. 

Відповідної позиції дотримується й у своїй праці В. Самофалов, 
зазначаючи, що, двополярна американсько-китайська структура, що 
формується, усе більшою мірою впливатиме на ситуацію у світі та 
характеризуватиметься такими діями США та КНР у сфері двосторонніх 
відносин:  

• метою «хеджованої» політики Америки щодо Китаю найближчими 
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роками буде його стримування від претензій на роль регіонального 
гегемона та глобального лідера. Сполучені Штати та їх азіатські 
союзники, залежно від подальших дій КНР, будуватимуть партнерські або 
суперницькі відносини з Пекіном. Водночас Китай прагнутиме виграти 
без бою, витісняючи США як провідну державу з Азії та Африки, 
уникаючи при цьому прямої конфронтації.  

• Вашингтон може запропонувати Пекіну створити новий механізм 
двостороннього співробітництва на базі визнання факту стратегічного 
суперництва між ними, розгляду ключових питань взаємних інтересів для 
подальшої спільної роботи та розширення американсько-китайської 
взаємодії.  

• США візьмуть на себе роль гаранта рівноваги в АТР, зберігаючи свій 
домінуючий статус і виступаючи при цьому в якості посередника у 
врегулюванні конфліктів і згладжуванні дисбалансів сил між 
потенційними суперниками.  

• Вашингтон намагатиметься втягнути Пекін у систему 
багатосторонніх організацій та участі у різноманітних структурах, 
миротворчих та антитерористичних операціях, міжнародних форумах для 
вирішення безлічі проблем, щоб обмежити та зв’язати активність КНР у 
глобальному та регіональному масштабах.  

• Сполучені Штати як оплот безпеки в Азії можуть приступити до 
створення азіатського аналога НАТО, спрямованого проти Китаю, в який, 
поряд із американськими традиційними союзниками, можуть увійти Індія, 
Таїланд і В’єтнам. Оточення КНР військовими базами також чинитиме 
тиск на китайський бюджет і загрожуватиме його морським комунікаціям. 
Одночасно, з урахуванням невдалого досвіду створення G2, Вашингтон 
може запропонувати Пекіну подібний проект щодо АТР. При цьому інші 
країни, у тому числі союзники, побоюватимуться, що можуть виявитися 
предметом торгу з боку США або Китаю.  

• Для скорочення свого зовнішньоторговельного та бюджетного 
дефіциту США продовжать чинити тиск на Китай з метою ревальвації 
юаня та відмови від субсидування експортної продукції. Для цього 
Вашингтон намагатиметься заручитися підтримкою СОТ, МВФ і «великої 
двадцятки». 

• З метою обмеження економічного зростання Китаю США можуть 
вивести свої інвестиції з КНР у сусідні країни, зменшити експорт 
технологій, а також ввести обмеження у двосторонній торгівлі аж до 
торгівельної війни.  

• Для ізоляції Пекіна від його основних азіатських союзників США 
(Бангладеш, Камбоджа, М’янма, Непал, Пакистан, Північна Корея та Шрі-
Ланка) можуть надати їм політичні та ділові альтернативи масштабній 
«м’якій силі» Китаю. 
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• КНР може підтримати намір Сполучених Штатів «повернутися до 
Азії» та піти на розширення співпраці з ними у разі врахування 
Вашингтоном китайських регіональних і глобальних інтересів.  

• Китай може скористатися фінансово-борговою залежністю США від 
нього, щоб домогтися співпраці останніх у таких спірних питаннях, як 
постачання зброї Тайваню та вирішення «тайванської проблеми». Крім 
того, досягнення військового паритету між збройними силами КНР і США 
у західній частині Тихого океану може призвести до «фінляндизації» 
Тайваню та можливого подальшого використання як плацдарму Китаю у 
його експансії у басейнах Тихого й Індійського океанів.  

• КНР може здійснити «аншлюс» Північної Кореї у разі її 
економічного краху для запобігання поглинання останньої Південною 
Кореєю та виходу американсько-південнокорейських військ на північно-
східний кордон Китаю.  

• Зростання військового потенціалу Китаю та зменшення впливу США 
у світі може призвести до виведення американських військ із Південної 
Кореї та Японії і вимушеного формування Вашингтоном двох нових 
оборонних ліній у Тихоокеанському регіоні (Гуам – Маріанські острови – 
Гаваї, західне узбережжя Сполучених Штатів) замість втрачених позицій.  

• Скорочення КНР купівлі казначейських зобов’язань США на користь 
золота, твердих активів і валют ринків, що розвиваються, а також 
диверсифікація валютних резервів може призвести до обмеження обороту 
та падіння курсу долара на світових ринках і біржах, зниження активності 
МВФ і Світового банку.  

• В умовах наростаючого стратегічного суперництва Китай може 
перетворитися на довготривалу загрозу для США, а загострення існуючих 
між ними протиріч – спровокувати конфлікти і навіть великомасштабну 
війну. 

Політичний та економічний розвиток Китаю спонукає його до дедалі 
агресивнішої зовнішньої політики і США просто повинні розуміти це та 
враховувати у подальшій зовнішньополітичній діяльності щодо цієї 
країни. Так, 8 липня 2013 р. провладна китайська газета «Wen Wei Po» 
опублікувала статтю «6 воєн, в яких Китай повинен брати участь у 
наступні 50 років», тим самим чітко визначаючи інтереси Китаю та власне 
домінуючу роль цієї країни в АТР. 

Згідно з цією статтею перша війна буде пов’язана з об’єднанням КНР з 
Тайванем і триватиме у 2020-2025 рр. Втручання у цей конфлікт США та 
Японії призведе до того, що війна може затягнутися та перетворитися на 
тотальну. 

З іншого боку, якщо США та Японія будуть просто спостерігати, то 
Китай легко переможе. У цьому випадку Пекін встановить контроль над 
Тайванем за три місяці. Навіть якщо Японія та США втрутяться на цій 
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стадії, війна закінчиться упродовж 6 місяців. 
Останні п’ять стосуватимуться: повернення островів Спратлі (2025-

2030), Південного Тибету (2035-2040), островів Дяоюдао (Сенкаку) і 
Рюккю (2040-2045), об’єднання зовнішньої Монголії (2045-2050), 
повернення земель у Росії (2055-2060). Зрозуміло, що США будуть, як і 
раніше, допомагати країнам Південно-Східної Азії, але їх допомога 
носитиме мінімальний характер і цим війнам Сполучені Штати Америки 
не зможуть протидіяти, оскільки, по-перше, це може призвести до 
тотальної війни, навіть до знищення значної частини земної кулі і тоді 
США як наддержава нестиме відповідальність за свої дії, а по-друге, як 
заявляє автор цієї статті, у середині ХХІ ст. Китай вже виступатиме у ролі 
світової сили на тлі занепаду Японії та РФ, стагнації США й Індії, підйому 
Центральної Європи, тобто не буде достойної противаги діям Китаю. 

Отже, США та Китай сьогодні є країнами, що грають дуже важливу 
роль як у розвитку світової економіки, так і у світовій політиці. Характер 
взаємовідносин цих двох держав у більшості визначає тенденції розвитку 
сучасної системи міжнародних відносин, є дуже важливим фактором 
міжнародної безпеки. Обидві держави у ХХІ ст. претендують на роль 
світового порядку. 

Китай для США є дійсно важливим партнером у сучасних 
міжнародних відносинах, але у той же час, як бачимо, перед США постає 
досить складне завдання: їм треба втілювати у життя таку стратегічну 
лінію щодо КНР, яка, з одного боку, сприяла б збереженню 
американського глобального лідерства і провідних позицій у світі, а з 
іншого – уміло пристосовувала б «китайський чинник» на користь 
власних інтересів. Без розуміння правил китайської гри це завдання 
видається неможливим. Оскільки, політичний та економічний розвиток 
Китаю спонукає його до дедалі агресивнішої зовнішньої політики. 

 
3. Зовнішньополітичні пріоритети США у питанні об’єднання 

Кореї на початку ХХІ ст. 
Американські політики, не чекаючи формального акту об’єднання 

Кореї, завчасно готують різні сценарії формування відносин з новою 
державою. 

Перше, що турбує США у разі об’єднання двох Корей, то це реальна 
втрата свого стратегічного союзника – Південної Кореї й отримати 
натомість менш дружнє та менш лояльне їм нове державне утворення.  

Як відомо, об’єднання двох корейських держав може відбутися за 
трьома основними сценаріями: мирна інтеграція двох корейських держав, 
об’єднання як єдиний спосіб виходу економіки КНДР з гострої соціально-
економічної кризи і, нарешті, об’єднання як результат збройного нападу 
Півночі. Саме ці варіанти реально опрацьовуються у Вашингтоні, Сеулі та 
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Пхеньяні. Однак незалежно від того, на якій основі об’єднаються дві 
держави, сьогодні ніхто не ставить під сумнів саму можливість такого 
об’єднання у недалекому майбутньому. А це означає, що фундаментальні 
стратегічні інтереси США, що стосуються нової Кореї, по суті, мало чим 
відрізнятимуться від тих, якими вони були довгі роки «холодної війни» та 
після її закінчення щодо розділеної Кореї. 

Друга проблема, з якою можуть зіткнутися США у процесі об’єднання 
Кореї, полягає у тому, що Сполучені Штати можуть бути втягнутими у 
збройний конфлікт на півострові. Тому вони зацікавлені у тому, щоб на 
півострові не сталася серйозна дестабілізація становища, а її стратегічні 
союзники не вимагали б від Вашингтона втрутитися у врегулювання 
регіонального конфлікту.  

Більшість обсягу всієї зовнішньої торгівлі США припадає на країни 
АТР. Мільйони робочих місць в США орієнтовані сьогодні на зв’язок з 
даним регіоном і тому вони об’єктивно зацікавлені у збереженні тут своєї 
присутності, у тому числі і силового.  

По-третє, США серйозно побоюються, що у результаті об’єднання 
Кореї вони послаблять свої зв’язки з регіоном Східної Азії. Справа у тому, 
що протягом другої половини XX ст. Сполучені Штати проводили щодо 
країн Східної Азії досить активну та зацікавлену політику з підтримки і 
розвитку з ними міцних зв’язків в економічній, політичній і військовій 
сферах. Після об’єднання Кореї США також розраховують на те, що їм 
вдасться зберегти колишні воєнно-політичні союзи, такі необхідні для 
забезпечення свого впливу у регіоні та збереження тут військової 
присутності. Однак у тому, що це буде для них реально можливо, у 
Вашингтоні серйозно сумніваються. Сумніви обумовлені тим, що у 
Східній Азії США так і не встигли створити у роки «холодної війни» 
потужну та підпорядковану США військово-політичну структуру, 
аналогічну НАТО в Європі. Вони підтримують двосторонні союзницькі 
відносини з Японією і з Південною Кореєю, проте згуртованого 
американоцентристського військового блоку у регіоні немає. Об’єднання 
Кореї позбавить США важливого стратегічного союзника – Південної 
Кореї. Вашингтону доведеться заново відбудовувати свої відносини з 
новою державою, вирішувати складне завдання збереження своєї 
стратегічної присутності на Корейському півострові, виступати гарантом 
безпеки для Японії, вибудовувати нові механізми забезпечення своїх 
інтересів в АТР у цілому. 

По-четверте, об’єднання Кореї та виведення американських військ з 
території нової держави створює для США проблеми з формування 
нового стратегічного партнерства з «несоюзними» державами, а саме – 
КНР, Індонезією, Сінгапуром, Малайзією та В’єтнамом. США будуть 
прагнути підтримувати діалог з цими країнами на постійній основі, 
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домагаючись від них підтримки своєї регіональної політики після 
створення у регіоні нового сильного «гравця» в особі об’єднаної Кореї. 
Стримуючи потенційних суперників США у Східній Азії, і насамперед 
РФ, Вашингтон буде у числі першочергових завдань прагнути реалізувати 
політику збереження своєї військової присутності у регіоні, компенсувати 
у певній мірі «стратегічне випадання» об’єднаної Кореї із зони впливу 
США в АТР. 

По-п’яте, Сполученим Штатам, у разі об’єднання Кореї, доведеться 
нейтралізувати сильні антиамериканські настрої у корейському суспільстві 
й у колах політичної еліти як на Півночі, так і на Півдні країни та 
домагатися згоди корейського народу на збереження військової присутності 
США на Корейському півострові на основі Договору безпеки 1954 р. 

Антиамериканські настрої навіть серед південнокорейської 
громадськості не тільки послаблюють союзницькі відносини між США та 
Сеулом, але серйозно ускладнюють військову присутність США на 
півострові у разі підписання мирного договору між двома корейськими 
державами. Саме про це з великою стурбованістю говорив у своєму 
виступі перед сенатським комітетом з озброєнь міністр оборони США 
Рамсфелд 13 лютого 2003 р. Такого роду побоювання американських 
політиків означають, що США заздалегідь готуються до часткового 
виведення своїх військ з Південної Кореї після аналізу конкретних подій, 
спрямованих на примирення обох держав. 

Особливу увагу американській владі доведеться направляти на 
пропаганду своєї нової політики на Корейському півострові. США 
задіють наявні у них можливості у ЗМІ Кореї для кампаній, що 
роз’яснюють необхідність американської військової присутності на 
території нової об’єднаної держави, акцентуючи увагу на вигодах такої 
присутності для безпеки Кореї, а також для підтримки стабільності у 
регіоні. Нова ситуація вимагатиме більш широкого обміну між 
депутатами американського Конгресу та Національної асамблеї Кореї і 
прямих контактів між президентами США та Кореї. 

Сценарії формування майбутніх відносин США з новою Кореєю 
включають у себе такі основні напрямки.  

По-перше, це підтвердження американських зобов’язань за американо-
південнокорейському Договору безпеки 1954 р., а також розширення кола 
взаємних зобов’язань з метою підтримки регіонального миру та 
стабільності. Пролонгований новий Договір безпеки з Кореєю буде 
рівноправним для сторін, передбачаючи постійні та довірчі консультації з 
питань регіональної безпеки, координацію дій учасників Договору з 
іншими союзниками США у Східній Азії. Новий американсько-
корейський договір безпеки буде спрямований на запобігання спроб з 
боку інших регіональних «гравців», і насамперед Росії, порушити статус-



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

  56  

кво, проте він не буде спрямований проти будь-якої третьої сторони. 
США будуть прагнути зберегти свою військову присутність на 

Корейському півострові як символ і гарантію виконання своїх зобов’язань 
за Договором безпеки не тільки у відношенні Кореї, а й у відношенні 
іншого свого стратегічного союзника – Японії. США будуть проводити 
гнучку політику у питаннях своєї військової присутності на півострові 
після об’єднання Кореї, але у всіх випадках будуть жорстко вимагати у 
нового керівництва Кореї зберігати зобов’язання щодо розміщення 
американського військового персоналу у майбутньому.  

США повинні будуть зберігати ядерну парасольку над об’єднаною 
Кореєю, так само як і над Японією, з тим, щоб запобігти гонку ядерних 
озброєнь у рамках дотримання Договору про нерозповсюдження ЗМЗ 
усіма провідними «гравцями» Східної Азії. Американський ядерний щит, 
розгорнутий над Південною Кореєю та Японією, вважався протягом усієї 
другої половини XX ст. надійним елементом забезпечення безпеки 
союзників США. Влада Південної Кореї не виробляла, не складувала та не 
розміщувала на своїй території ядерну зброю, що було гарантією її 
нерозповсюдження та перешкоджало гонці озброєнь у регіоні. Об’єднана 
Корея також повинна буде відмовитися від виробництва ядерної зброї при 
збереженні американського ядерного щита. 

Влада США буде прагнути підштовхнути політичне керівництво нової 
Кореї до вирішення приєднатися до американської системи ПРО ТВД у 
Східній Азії. Можна припустити, що перед Вашингтоном постане 
завдання сприяти створенню на території Корейського півострова 
процвітаючої, стабільної та демократичної держави, де буде сформовано 
відповідальний уряд, дружній США. 

Американські політики, мабуть, усвідомлюють, що після об’єднання 
Кореї у націоналістичних колах нової держави можуть спалахнути 
серйозні антияпонські та, навіть, антиамериканські настрої, здатні 
серйозно ускладнити для Вашингтона координацію стратегічних зв’язків 
у трикутнику Корея – Японія – США.  

Важливим політичним завданням США відносно об’єднаної Кореї 
стане робота по зміцненню зв’язків політичних еліт і громадськості Японії 
та Кореї, бо Вашингтон, як і раніше, розглядає японсько-корейські зв’язки 
в якості найважливішого чинника, що забезпечує стратегічний контроль 
за регіоном. 

Тому після об’єднання Кореї найважливішою політичною та 
стратегічною задачею США стане активна участь у формуванні нових 
дружніх відносин між Японією та Кореєю. Для США далеко не байдуже, 
який резонанс отримає факт об’єднання Кореї в японському суспільстві. 
Будь-які поступки США у Південній Кореї, наприклад у питаннях оплати 
витрат по перебуванню американських військ, внесення поправок у 
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союзницькі договірні зобов’язання – все це завжди болісно сприймалося у 
Токіо. Більше того, влада США може зіткнутися з проблемами, коли 
виведення американських військ з об’єднаної Кореї породить у японської 
влади побоювання залишитися у регіоні без ядерної парасольки США, 
один на один з півторамільярдним ядерним Китаєм.  

Оцінюючи можливу реакцію провідних регіональних «гравців» на 
політику США на Корейському півострові та їх роль у процесі 
об’єднання, необхідно враховувати, що Корея історично служила зручним 
геополітичним простором для регіональних держав як перехрестя доріг до 
Китаю, Японії та Росії на Далекому Сході. Тому кожен з провідних 
«гравців» розуміє стратегічну значимість Кореї саме під кутом зору її 
близькості до своїх кордонів. 

Американська влада віддає собі звіт у тому, що Корейський півострів 
розташований у «проблемному районі» з високим рівнем прихованої 
конфліктності у силу сформованих відносин недовіри провідних країн 
одна до одної, взаємних територіальних домагань, прикордонних 
суперечок і невизначеності щодо майбутньої траєкторії інтересів 
провідних «гравців» регіону і, насамперед, Китаю, Японії та Кореї. У 
цьому великому регіоні немає ефективних інститутів, здатних гарантувати 
колективну безпеку всім зацікавленим «гравцям». 

У свою чергу, ці провідні регіональні «гравці», а саме Китай, Японія та 
Росія, будучи зацікавлені у стратегічній стабільності у Східній Азії, 
збережуть високу чутливість до того, з яким силовим потенціалом вийде 
на регіональну арену нова Корея й як Сполучені Штати зможуть 
враховувати її геополітичні та стратегічні інтереси. Крім того, всі 
регіональні держави зацікавлені у без’ядерному статусі нової Кореї й у 
нерозповсюдженні ядерної зброї на Корейському півострові. 

Однак якою мірою всі ці питання будуть відповідати глобальним і 
регіональним інтересам США й як узгоджуються з цим інтереси 
регіональних держав, залишається поки неясним. Японія, наприклад, 
зацікавлена у збереженні американсько-південнокорейського союзу й 
американської військової присутності на півдні півострова.  

З іншого боку, ставлення РФ та КНР до військового союзу нової Кореї 
із США, навпаки, швидше за все, буде негативним. Ці країни виразно 
хочуть бачити нову Корею незалежним і самостійним від США «гравцем» 
у Східній Азії. Особливо дана позиція сьогодні простежується у Китаю. 
Ці країни побоюються, що США, як традиційний союзник Південної 
Кореї, буде використовувати свій вплив також і на нову державу для 
зміцнення американських стратегічних і політичних позицій у Східній 
Азії. Зникнення КНДР як союзника Китаю представляє США можливість 
безперешкодно розміщувати свої військові бази безпосередньо поблизу 
КНР. Втім Пекін сподівається, що об’єднання Кореї все-таки послабить 
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американський вплив у регіоні. 
Позиція РФ з питання американсько-корейського союзу та військової 

присутності США на Корейському півострові багато у чому буде залежати 
від характеру двосторонніх відносин Москви з Вашингтоном і Пекіном. 
Особливо враховуючи події упродовж 2013-2015 рр. (загострення ситуації 
в Україні), де РФ, виступивши агресором проти України, яку підтримали 
США, сприяла погіршенню відносин РФ-США. 

У процесі формування політики щодо нової Кореї американська влада 
не зможе не враховувати проблеми перехідного етапу у розвитку об’єднаної 
держави. У першу чергу це стосується участі та допомоги США в 
економічному будівництві нової Кореї. Сеул буде відчувати чимало 
труднощів у створенні стабільної, демократичної держави з ринковою 
економікою, аналогічної тій, яка існує сьогодні у Південній Кореї. Влада у 
Сеулі, швидше за все, захоче нав’язати Пхеньяну суворий контроль і 
повністю взяти управління перехідною економікою у свої руки, з чим буде 
складно беззастережно погодитися північнокорейському керівництву. 

Найсерйознішим викликом для нового уряду об’єднаної Кореї стане 
питання про те, як збалансувати політику внутрішньої стабільності, 
виконання міжнародних зобов’язань, а також відкриту трансформацію 
інститутів соціалістичної КНДР у ринкові інститути Південної Кореї, не 
порушуючи при цьому внутрішньополітичної стабільності. Очевидно, що 
Сполучені Штати, зі свого боку, повинні будуть активно втручатися у ці 
процеси та при цьому вони не будуть на боці Пхеньяна. 

Об’єктом пильної уваги Вашингтона, поза сумнівом, буде 
зовнішньополітична орієнтація нової Кореї. Сеул опиниться перед фактом 
необхідності перегляду своєї зовнішньої політики та стратегії безпеки.  

США у своїх відносинах з новою Кореєю будуть враховувати також і 
той факт, що процес об’єднання може призвести до сильного спалаху 
корейського націоналізму по мірі того, як єдина держава буде ставати все 
сильніше, а її міжнародний статус буде підвищуватися. Для США це 
означає, що швидше за все нова Корея шукатиме більшої рівності у 
партнерстві з ними. Нова Корея буде зацікавлена не у демонстрації 
зближення ні з США, ні з Китаєм, а, навпаки, у формуванні стабільних 
добросусідських відносин зі своїми традиційними союзниками та 
великими державами Східної Азії. Однак зближення з якою-небудь 
регіональною наддержавою – Китаєм чи Росією – буде контрпродуктивно 
для національних інтересів об’єднаної Кореї. Можливо США 
постараються не втягувати нову державу у конфронтацію між США та 
Китаєм з питання Тайваню. Головне для американських інтересів полягає 
у тому, щоб нова Корея залишалася лояльним державою та не 
перешкоджала б посиленню впливу США у Східній Азії та у західній 
частині Тихого океану. 
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Слід зазначити, що американські аналітики розділилися у своїх 
оцінках термінів об’єднання: одні вважають, що це справа найближчого 
майбутнього, інші виходять з того, що на це можуть піти десятиліття. 
Разом з тим від більш точного визначення термінів об’єднання залежать 
дії США у питанні розміщення американських військ на території 
Південної Кореї. Наприклад, тисячі американських військовослужбовців 
сьогодні дислоковані як у самому Сеулі, так і в його передмістях, що, 
безумовно, є пережитком «холодної війни». Американські кореєзнавці 
рекомендують владі заздалегідь підготуватися до передислокації своїх 
частин або до їх перегрупування з таким розрахунком, щоб лише невелика 
частина залишалася на території Південної Кореї, а частина була б 
переведена на північ країни до кордонів з Китаєм. 

Крім того, США хотіли б збільшити частку військових витрат у 
бюджеті нової Кореї. Колишній заступник міністра оборони США Пол 
Вулфовіц дав чітко зрозуміти у ході свого візиту до Сеула у червні 
2003 р., що Південна Корея витрачає занадто мало на свою оборону – 
всього 2,7% ВВП і таке становище необхідно змінювати. Заклики 
американського політикуму сильно вплинули на керівництво Південної 
Кореї, яка зобов’язалася збільшити розміри військового бюджету до 3,5% 
ВВП у найближчі роки. Подібне оперативне реагування свідчить про те, 
що Сеул сам готується до різних сценаріїв поведінки США у питаннях 
забезпечення безпеки Південної Кореї. 

Нові американські ініціативи з мирного об’єднання Кореї озвучуються 
Вашингтоном в умовах розширення міжкорейського діалогу, нових 
підходів керівництва КНДР до вирішення ядерної проблеми, а також 
безперервного тиску з боку Вашингтона зі «зміни режиму» у Пхеньяні. 
Якщо США дійсно мають намір змінити режим правління у Північній 
Кореї без ризику розв’язання війни на Корейському півострові, 
Вашингтон мав би виключити будь-який натяк на військове чи 
дипломатичне протистояння з Пхеньяном, метою якого є насильницьке 
повалення північнокорейської влади.  

У політичних колах США розглядаються кілька варіантів поведінки на 
корейському напрямку. США можуть наполягати на заморожуванні 
ситуації статус-кво на Корейському півострові, але вони також можуть 
виступити на підтримку концепції поглинання Південною Кореєю 
Півночі. США можуть вивести свої війська з території Південної Кореї в 
обмін на поступки з боку КНДР у питаннях ядерної та ракетної програм.  

Однак розглядаються й інші варіанти реагування США на процес 
об’єднання Кореї. Частина фахівців не виключає того, що Вашингтон 
повинен активно втрутитися у процес об’єднання з метою його 
прискорення. Правда, влада КНДР побоюється силового вирішення 
американськими «яструбами» проблеми возз’єднання. Очевидно, що 
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наслідки такого варіанту можуть бути самими драматичними для 
стабільності ситуації у всій Східній Азії.  

США зацікавлені очолити об’єднання Кореї, прагнучи відігравати 
домінуючу роль у новому світопорядку. Це не означає, що Вашингтон 
буде підштовхувати Південну Корею до об’єднання з Північчю на умовах, 
які будуть контрпродуктивними для Сеула. Однак політика США у цьому 
питанні буде більш гнучкою та більш зацікавленою, ніж вона була всі 
попередні роки щодо КНДР і Південної Кореї.  

Американські фахівці уважно стежать за висновками 
південнокорейських вчених з проблем об’єднання. Як відомо, у Південній 
Кореї створено Міністерство з об’єднання Кореї. Важливу роль у розробці 
політичних рішень у цій галузі відіграють також Корейський інститут з 
національного возз’єднання, Інститут міжнародних відносин і 
національної безпеки, Корейський інститут оборонних досліджень, а 
також наукові центри в університетах, які розробляють різні варіанти 
об’єднання Кореї. Американські фахівці виявляють інтерес до такого роду 
досліджень, так як практична потреба у них для самих США залишається 
досить високою. 

У той же час, одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів 
США у питанні об’єднання Кореї є завдання обмеження впливу Росії у 
цьому стратегічно важливому регіоні. Реальність же така, що РФ може 
стати одним з ключових «гравців» на економічному просторі Корейського 
півострова у разі об’єднання двох корейських держав, оскільки останні 
об’єктивно зацікавлені у залученні РФ до участі в енергетичних і 
транспортних мегапроектах на Корейському півострові. 

 
 Запам’ятайте ці дати 

січень 1950 р. – держсекретар США Д. Ачесон включав Східну Азію до 
сфери особливої уваги та відповідальності Сполучених Штатів Америки 

березень 1954 р. – підписання американо-південнокорейського 
договору безпеки 

1972 р. – підписання Спільного комюніке (Шанхайське комюніке) між 
США та КНР 

2010 р. – нова Стратегія національної безпеки Білого дому 
січень 2012 р. – прийнята Стратегія національної оборони США, де 

була проголошена нова позиція Вашингтона щодо Пекіна, де вперше 
Китай названо потенційним супротивником  

 
Питання для самоконтролю: 

1. Чому, на Вашу думку, саме після закінчення Другої світової війни 
США активно зацікавилися країнами Азійсько-Тихоокеанського району? 

2. Після яких подій США проголосили нову політику щодо АТР? 
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3. Який напрям зовнішньої політики Америки щодо АТР став 
основоположним у 70-х рр. ХХ ст.? 

4. Яка азійська країна у 90-х рр. ХХ ст. була найважливішим 
противником поширення американської політики «глобального 
лідерства» в АТР? І чому? 

5. Що стало висхідною точкою налагодження американсько-
китайських дипломатичних відносин? 

6. Аналізуючи американсько-китайські відносини упродовж з 70-х рр. 
ХХ ст. – ХХІ ст., охарактеризуйте їх динаміку та поясність основні 
причини, які впливають на їх розвиток? 

7. Чому у новій Стратегії національної оборони США, переглянутої у 
січні 2012 р., вперше Китай названо потенційним супротивником? 

8. Якої політики щодо КНР, на Вашу думку, мають дотримуватися 
США аби Китай у ХХІ ст. не перетворився для них «ворогом»? 

9. Як можливе об’єднання Північної та Південної Корей, може 
вплинути на зовнішньополітичні пріоритети США в АТР на сучасному 
етапі? І чому? 

10. Назвіть основні причини чому США, які упродовж кінця ХХ – 
поч. ХХІ ст. активно сприяють вирішенню корейського питання, 
насправді не досить зацікавлені у цьому? 

 
Ключові поняття 

Конкуперація – це взаємовідносини між країнами, які не відносяться 
ні до «стримування», ні до «залучення», а є результатом їх синтезу. Цей 
термін ввів американський бізнесмен Р. Нурда, згідно з принципами якого 
кампанії, які, як правило, конкурують одна з одною, будуть також 
співпрацювати. 

Месіанська політика – політика однієї країни по відношенню до 
іншої, яка покликана кардинально змінити, навіть врятувати державу, 
націю перед загальною кризою. 

Регіоналізм – врахування національних, економічних та інших 
особливостей, притаманних певному регіону тієї чи іншої країни; 
політика, спрямована на об’єднання групи держав певного регіону, 
залежних одна від одної в економічному, політичному та воєнному 
аспектах. 

«Ресурсний меркантилізм» – переважання ресурсних інтересів країни 
над усіма іншими. 

Стратегія «конгейджмент» – стратегія стримування та залучення. 
Основними функціями цієї стратегії є не допустити тій чи іншій країні 
стати ворогом, а також зашкодити можливості тій чи іншій державі 
кинути виклик інтересам іншій державі у стратегічному для неї регіоні. 

«Хеджована» політика – політика країни, яка спрямована на 
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зменшення ризику у відносинах з іншим суб’єктом міжнародних 
відносин, шляхом укладання протилежної угоди. 
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