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1.3. Зовнішня політика Японії в АТР 

 
 

План: 
1. Зовнішня політика Японії 50-60-х рр. ХХ ст. 
2. Активізація зовнішньополітичної діяльності Японії у 1970-80-х рр. 
3. Зовнішньополітична стратегія Японії у геополітичних реаліях 

кін. ХХ – початку ХХІ ст. 
 
 
1. Зовнішня політика Японії 50-60-х рр. ХХ ст. 
Після розгрому японського мілітаризму державами антифашистської 

коаліції у Другій світовій війні, Сполучені Штати Америки, спираючись 
на домінуючу військову й економічну могутність, перетворилися у 
головний чинник впливу на розвиток зовнішньополітичної діяльності 
Японії, особливо у період американської окупації країни (1945-1952 рр.). 
Під безпосереднім керівництвом американської військової адміністрації 
була проведена низка реформ, спрямованих на демілітаризацію та 
демократизацію державних і суспільних інститутів в Японії. 

США зіграли ключову роль у повоєнній «реабілітації» Японії, у 
результаті якої, 8 вересня 1951 р., країна уклала мирні договори з 48 
країнами – колишніми військовими супротивниками, окрім СРСР і країн 
комуністичного блоку. А також цього ж дня підписала Пакт безпеки із 
США, згідно з яким країна підпадала під захист США. Відповідно до 
Адміністративної угоди від 28 лютого 1952 р., США отримали право 
розташовувати збройні сили на території Японії та навколо неї, якщо це 
буде необхідно для забезпечення миру та безпеки на Далекому Сході. На 
території Японії була створена мережа військово-морських і військово-
повітряних баз США. Американські збройні сили отримали у постійне та 
тимчасове користування понад 600 військових об’єктів. Таким чином, 
Японія була включена до сфери впливу США, які істотно посилили всій 
вплив в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.  

У новій міжнародній обстановці Вашингтон взяв курс на поступове 
відновлення японської промислової потужності, на перетворення Японії у 
потенційного союзника США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.  

Магістральний напрям післявоєнної політики національної безпеки 
Японії, що передбачав прискорений економічний розвиток, різке 
обмеження військових витрат і тісний союз із США увійшов в історію під 
назвою «Доктрина Йосіди» (за ім’ям Прем’єр-міністра Японії та голови 
Ліберальної партії у 1946-1954 рр.).  
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«Доктрина Йосіди» залишалася в основі зовнішньополітичної 
діяльності кабінетів І. Хатоями (1954-1956 рр.), Т. Ісібасі (1956-1957 рр.), 
Н. Кісі (1957-1960 рр.), Х. Ікеда (1960-1964 рр.) та Е. Сато (1964-1972 рр.). 
За цей час Японії вдалося досягти суттєвого економічного прогресу (у 
1968 р. країна зайняла 2-е місце у капіталістичному світі за обсягом 
промислового виробництва); переукласти у 1960 р. договір безпеки із 
США на більш рівноправній основі; відновити відносини з СРСР та 
європейськими соціалістичними країнами. Так, у 1956 р. між Японією та 
СРСР була підписана Спільна японсько-радянська декларація, яка 
передбачала: припинення стану війни, відновлення миру та 
добросусідських дружніх відносин; відновлення дипломатичних і 
консульських відносин між країнами та Протокол про розвиток торгівлі і 
взаємне надання режиму найбільшого сприяння нації й ін.  

Російський дослідник І. Латишев вказує на наступні причини, що 
спонукали японську сторону стати на такий шлях: давня зацікавленість 
рибопромислових компаній Японії в одержанні під свій контроль 
морських вод, які омивають південні Курильські острови, багаті рибними 
ресурсами й іншими морепродуктами; спроба японської дипломатії 
повернути південні Курили під свій контроль набувала виняткової 
стратегічної важливості Курильських островів: той, хто володіє 
островами, тримає фактично у своїх руках ключі від воріт, що ведуть із 
Тихого океану в Охотське море; висуваючи територіальні вимоги до 
СРСР, японські урядові кола розраховували тим самим відродити згаслі 
після військового розгрому та капітуляції Японії націоналістичні настрої у 
широких колах японського населення та використати націоналістичні 
реваншистські гасла для зімкнення цих шарів під своїм ідеологічним 
контролем; прагнення правлячих кіл Японії догодити США. 

У лютому 1957 р. Японія нормалізувала відносини з Польщею та 
Чехословаччиною, а згодом з Угорщиною, Болгарією та Румунією. 

У 50-х рр. ХХ ст. Японії вдалося розвинути відносини з азійськими 
країнами, а саме: 9 червня 1952 р. була укладена мирна угода Японії з 
Індією; у листопаді 1954 р. – мирний договір і двосторонній договір про 
репарації й економічне співробітництво з Бірмою; у 1956 р. – репараційні 
договори з Філіппінами й Індонезією. 

Окрім цього, Японія набула членство у провідних міжнародних 
організаціях. У 1952 р. вона стала членом Міжнародного валютного 
фонду та Всесвітнього банку. Після тривалих переговорів у вересні 
1955 р. Японія стала членом Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. А 18 
грудня 1956 р., за підтримки СРСР, Японія стала членом ООН.  

На початку 1960-х рр. японська сторона здійснила заходи щодо 
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розширення торгових зв’язків з КНР, відновлених у 1959 р. після річної 
перерви спричиненої «нагасакським інцидентом»1. Прем’єр-міністр 
Японії Х. Ікеда проголосив по відношенню до КНР принцип 
«відокремлення політики від економіки». У 1962 р. у Пекіні відбулися 
китайсько-японські переговори, на яких була досягнута домовленість з 
розширення торгівлі між двома країнами та з поступової нормалізації 
китайсько-японських відносин. Результатом переговорів стало підписання 
угоди про розвиток двосторонньої торгівлі на довгостроковій основі, яка 
отримала назву «угода Ляо – Такасаки» (за іменами керівників делегацій).  

Істотне значення для розвитку відносин Японії з СРСР мав обмін 
офіційними візитами міністрів закордонних справ обох країн. У січні 
1966 р. міністр закордонних справ Японії Е. Сііна відвідав СРСР. 
Результатом візиту було підписання п’ятирічної угоди про товарообіг і 
платежі на 1966-1970-і рр. У відповідності з другою угодою з квітня 1967 р. 
встановлювалося пряме повітряне сполучення між Москвою та Токіо. 

У липні 1966 р. міністр закордонних справ СРСР А. Громико 
перебував з візитом в Японії. Це був перший візит міністра закордонних 
справ СРСР до Японії за всю історію відносин між двома країнами. У 
результаті візиту була укладена Консульська конвенція, у відповідності до 
якої у 1967 р. були відкриті генеральні консульства: СРСР – у м. Саппоро 
та Японії – у м. Находка.  

У період перебування Е. Сато на посаді прем’єр-міністра були 
нормалізовані відносини Японії з Південною Кореєю (1965 р.), Тайванем, 
створена за активної участі Японії Азійсько-Тихоокеанська рада (1966 р.). 
Разом з тим за цей період відбувся істотний розвиток радянсько-
японських відносин. 

 
2. Активізація зовнішньополітичної діяльності Японії у 1970-80-х рр. 
На початку 1970-х рр. доктрина Йосіди трансформується у класичну 

доктрину національних інтересів, яка складалася з: 
внутрішньосоціального (суспільна безпека), військового (національна 
безпека) та зовнішньополітичного (мир і стабільність в усьому світі) 
компонентів. Цієї доктрини дотримувались уряди Е. Сато (1970-1972), 
К. Танаки (1972-1974), Т. Мікі (1974-1976) і Т. Фукуда (1976-1978).  

За цей період Японія досягла значного економічного розвитку, який в 

                                                             
1 «Нагасакський інцидент», або «Інцидент з прапором у Нагасакі» 1958 р. – у травні 
1958 р. у місті Нагасакі молодіжне націоналістичне угрупування спустило китайський прапор, 
розташований над магазином китайських товарів. Японський уряд відмовився робити які-
небудь дії. У відповідь ображений китайський уряд розірвав всі економічні та культурні 
відносини з японськими сусідами, аргументуючи це тим, що Японія не визнає Китайську 
Народну Республіку як націю. Більше 4 років після цього інциденту між КНР та Японією 
майже не було ніяких ділових відносин. 
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історії країни назвали «золотим віком» або «японським економічним 
дивом». Зміцнення економічних позицій Японії внесло відповідні 
корективи в її відносини із США. 17 червня 1971 р. було досягнуто згоди 
США повернути Японії у 1972 р. адміністративні права на острови Рюкю 
(Окінава), які після закінчення Другої світової війни знаходились під 
американським управлінням. Церемонія повернення Окінави була 
проведена 25 травня 1972 р. з надзвичайною урочистістю. Окінава 
повністю переходила під японське управління та ставала 47-ю 
префектурою, але США зберігали за собою право використання 
військових баз, які там розташовувались. 

Відносно СРСР і КНР проводилася політика «дипломатії рівних 
відстаней». 

У 1972 р. Японія встановила дипломатичні відносини з КНР. Японія 
визнала уряд КНР єдиним законним урядом Китаю, і заявила, що «цілком 
і повністю» поважає його позицію, яка полягає у визнанні Тайваню 
невід’ємною частиною території КНР. Одночасно з підписанням спільної 
заяви міністр закордонних справ Японії заявив, що у зв’язку зі 
встановленням дипломатичних відносин Японії з КНР японсько-
тайванський Договір про мир і дружбу «втратив сенс свого існування і 
тому припиняє діяти». Разом з тим, відносин з Тайванем Японія зберегла 
на неурядовому рівні. І в Японії, і на Тайвані були створені відповідні 
офіційні неурядові організації, яким було доручено займатися питаннями 
розвитку двосторонніх відносин на «приватній» основі. 

Упродовж 1971-1972 рр. Японія значну увагу приділила розвитку 
відносин з СРСР, особливо у сфері торгово-економічних відносин. У 
вересні 1971 р. СРСР та Японія підписали другу п’ятирічну угоду на 1971-
1975 рр., яка передбачала подвоєння товарообігу у порівнянні з 
попереднім п’ятирічним періодом. Так, у 1972 р. двосторонній товарообіг 
між країнами досяг 816 млн. крб. (у 1957 р. коли був укладений торговий 
договір – 15,4 млн. крб.).  

Істотним внеском у розвиток японсько-радянських відносин став візит 
міністра закордонних справ А. Громико до Японії у січні 1972 р. Міністри 
закордонних справ обох країн висловились за необхідність 
започаткування у 1972 р. перегорів щодо підписання мирного договору. 
Обмін думками з цього приводу був продовжений у Москві у жовтні 
1972 р. під час візиту міністра закордонних справ Японії М. Охіра. 

Продовженням двостороннього діалогу став візит Прем’єр-міністра 
Японії К. Танаки до СРСР у жовтні 1973 р., результатом якого стала 
спільна радянсько-японської заява, яка підкреслювала рішучість обох 
сторін щодо подальшого розвитку багатогранних двосторонніх відносин, 
урегулювання питань, які залишилися з часів Другої світової війни, 
укладення мирного договору. Окрім цього, були підписані угоди про 
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науково-технічне співробітництво та про обмін вченими й аспірантами, 
друкованими виданнями та розповсюдження інформаційних матеріалів.  

У 1976 р. Японія та СРСР підписали новий пакет економічних 
контрактів, а вже у травні 1977 р. була укладена нова п’ятирічна торгова 
угода на 1976-1980 рр., яка передбачала збільшення товарообігу 
приблизно у 1,5 рази.  

Окрім цього, у листопаді 1977 р. між Державним комітетом з атомної 
енергії СРСР та Атомним форумом Японії була підписана угода про 
співробітництво у сфері використання ядерної енергії у мирних цілях. 
Проте, не дивлячись на таку активну радянсько-японську економічну 
співпрацю, у січні 1978 р. під час візиту до СРСР, коли новопризначеному 
міністру закордонних справ Японії С. Сонода був переданий радянський 
проект договору про добросусідство та дружбу, то японська сторона 
фактично відмовилась його обговорювати. 

У першій половині 1970-х рр. зовнішньополітична стратегія Японії 
була зорієнтована на утвердження країни у статусі визначального 
економічного центру регіонального та глобального масштабів. Тому у 
1974 р. Прем’єр-міністр К. Танака відвідав 12 країн Південно-Східної 
Азії: Філіппіни, Сінгапур, Малайзію, Індонезію, Мексику, Бразилію, 
Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Бірму. Проте, візит керівника 
японського уряду до цих країн не увінчався успіхом, оскільки викликав 
акції протесту місцевого населення (особливо у Таїланді й Індонезії) 
незадоволеного засиллям японських монополій в економіці їх країн. 
Також, у листопаді 1974 р. Міністр закордонних справ Японії Т. Кімура 
уперше відвідав країни так званої «Чорної Африки»: Гану, Нігерію, Заїр, 
Танзанію та Єгипет. Але і там японська політика зазнала критики 
внаслідок порушення встановлених Радою Безпеки ООН санкцій на 
торгівлю з ПАР. 

З приходом до влади в Японії уряду Т. Міккі, країна, проводячи 
зовнішньополітичну діяльність і надалі орієнтувалася на зміцнення 
союзницьких відносин із США. Проте за прем’єр-міністерства в Японії 
Т. Фукуди, одним з визначальних напрямків зовнішньополітичної 
діяльності країни став усесторонній розвиток відносин з країнами 
членами АСЕАН – Філіппінами, Таїландом, Малайзією, Сінгапуром та 
Індонезією. Так, у серпні 1978 р. Т. Фукуда здійснив візит до країн 
АСЕАН і Бірми. У своїх виступах у Куала-Лумпурі на нараді керівників 
Японії та країн АСЕАН з питань розвитку економічних і політичних 
зв’язків та у Манілі, він задекларував три принципи зовнішньої політики 
Японії щодо країн Азії, які отримали назву «Доктрина Фукуда» або 
«Манільська доктрина». Перший проголошував, що Японія не прагнутиме 
стати потужною військовою державою та рішуче відстоюватиме мир і 
процвітання у Південно-Східній Азії. Згідно другого принципу, Японія 
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зміцнюватиме відносини взаємної довіри між нею та країнами Південно-
Східній Азії у політичній, економічній, соціальній і культурній сферах. 
Третій принцип передбачав розвиток співробітництва з країнами АСЕАН, 
одночасно зміцнюючи відносини з усіма країнами Індокитаю в інтересах 
миру та безпеки в Азії. 

Проголошення Прем’єр-міністром Японії Т. Фукудою нової 
зовнішньополітичної доктрини мало на меті досягнення домінуючого 
положення у субрегіоні АСЕАН, але у довгостроковій перспективі. 

Окрім цього, 12 серпня 1978 р. у Пекіні, після майже п’ятирічних 
переговорів, був підписаний договір про мир і дружбу між КНР та 
Японією, який засвідчив багатосторонній характер японської дипломатії. 

На початку 1980-х рр. в умовах нового загострення відносин по лінії 
Схід – Захід в Японії вперше була розроблена доктрина «комплексного 
забезпечення національної безпеки» (КЗНБ). 

Національна доктрина Японії у межах КЗНБ ґрунтувалася на 
принципах глобальності та неподільності безпеки вільного світу перед 
лицем радянської загрози. Ця доктрина застосовувалась фактично весь 
період 80-х рр. ХХ ст. На перше місце була поставлена політична безпека, 
яка ґрунтувалася на концепції «тристоронності» та формування великого 
трикутника «США – Японія – Європа», який для Азії доповнювався 
малим трикутником «США – Японія – Китай». 

На другому місці була економічна складова, основною метою якої 
декларувалася необхідність розв’язання суперечностей Схід – Захід і 
Північ – Південь. На практиці це означало, що Японія прагнутиме до 
поліпшення міжнародної економіки у вигляді зовнішньої допомоги, 
перерозподілу боргів і внеску до міжнародних інститутів, орієнтуючись 
на сприяння американській політиці. Військова складова була поставлена 
на третє місце та зберігала жорстку орієнтацію на США щодо спільної 
японсько-американської оборони Японських островів, окрім того 
запроваджувалась т. зв. 1000-мільна зона оборони. 

Доктрина КЗНБ знайшла відображення й у згортанні політичних 
контактів з СРСР. Був відкладений на невизначений термін офіційний візит 
до Японії делегації Верховної Ради СРСР, який планувався на січень 1980 р. 
Були запроваджені економічні санкції щодо СРСР: заборона експорту 
технологічно складної продукції, обмеження урядового кредитування 
торгівлі, відмова від розгляду нових проектів довгострокового 
економічного співробітництва. Призупинено виконання угоди про науково-
технічне співробітництво. Японія бойкотувала ХХІІ Олімпійські ігри у 
Москві влітку 1980 р. Загострились на початку 1980-х рр. і територіальні 
проблеми між країнами. Разом з тим можливість втрати перспективного 
ринку СРСР зумовила підписання Японією влітку 1981 р. чергової 
п’ятирічної угоди з СРСР про товарообіг і платежі на 1981-1985 рр. 
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Отже, якщо за уряду Д. Судзукі відбулася політизація доктрини КЗНБ, 
то з приходом до влади нового кабінету міністрів восени 1982 р. на чолі з 
Я. Накасоне був зроблений акцент на її військово-політичних аспектах і 
нарощуванні військового потенціалу Японії за рахунок активної співпраці 
із США. Так, у 1983 р. Я. Накасоне здійснив візит до США, під час якого 
підтвердив орієнтацію Японії на їх військо-політичний союз. У результаті, 
вже у листопаді 1983 р. була підписана японсько-американська угода, яка 
встановлювала процедуру передання США японської технології 
виробництва приладів, обладнання та матеріалів для військової техніки. 

Активними були дії уряду Я. Накасоне і щодо розвитку відносин з 
КНР. У березні 1984 р. відбувся візит Прем’єр-міністра Японії до Китаю. 
Протягом переговорів було задекларовано прагнення розвивати дружні 
відносини на довготривалу перспективу. Також була досягнута 
домовленість про створення «Японсько-китайського комітету дружби 
ХХІ століття» з метою вироблення заходів подальшого поглиблення 
співробітництва в економічній, науково-технічній і культурній сферах. 

Не залишився поза увагою керівництва Японії й асеанівський напрям 
зовнішньої політики. У травні 1983 р. Я. Накасоне відвідав Філіппіни, 
Індонезію, Сінгапур, Малайзію, Таїланд і Бруней.  

У той же час, японсько-радянські відносини першої половини 1980-х рр. 
характеризувалися певним дуалізмом. З одного боку активна підтримка 
Японією зовнішньополітичної стратегії США щодо СРСР призвела до 
суттєвого скорочення товарообігу між Токіо та Москвою (у 1983 р. 
скорочення становило більш ніж 20%, а у 1984 р. – ще 4%); а з іншого – 
ділові кола Японії закликали до розвитку взаємовигідних торгово-
економічних відносин з СРСР. Тому, з весни 1984 р. японське керівництво 
почало виступати за «розвиток діалогу» з СРСР. Були відновленні 
міжпарламентські зв’язки. У жовтні 1984 р. відбувся візит делегації 
Верховної Ради СРСР до Японії, а у вересні 1985 р. делегація японського 
парламенту відвідала Радянський Союз. 

У березні 1985 р. у Москві відбулася зустріч Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. Горбачова з Прем’єр-міністром Японії Я. Накасоне. А у 
1986 р. – обмін візитами міністрів закордонних справ обох країн. У січні 
того ж року країни підписали угоди про товарообіг і платежі на період 
1986-1990 рр. і Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. У 
травні 1986 р. під час візиту міністра закордонних справ Японії С. Абе до 
Москви була укладена міжурядова угода про культурні зв’язки (набула 
чинності наприкінці 1987 р.). 

Проте загальний стан японсько-радянських відносин, за образним 
виразом М. Горбачова, нагадував жевріюче вогнище, яке не розгоряється, 
а більше диміло. Ситуація не покращилась і після візиту М. Горбачова до 
Японії у квітні 1991 р. 
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3. Зовнішньополітична стратегія Японії у геополітичних реаліях 
кін. ХХ – початку ХХІ ст. 

Розпад СРСР і припинення «холодної війни» перетворили Японію в 
один з найпотужніших «полюсів сили» регіону, що, зрозуміло, 
підштовхнуло її на ведення більш активної політики щодо своїх сусідів і 
стратегічних партнерів. 

Аналізуючи зовнішньополітичну діяльність урядів Японії періоду 
1990-х рр., варто зазначити, що в її основі стояла т.зв. «доктрина Кайфу», 
заснована на американській доктрині нового світового порядку Дж. Буша-
старшого. На відмінну від попередніх воєнних доктрин Японії акцент у 
концепції Т. Кайфу робився на забезпеченні миру та безпеки в АТР; повазі 
свободи та демократії; забезпеченні безпеки та процвітанні у світі у 
рамках відкритої ринкової економіки; захисті навколишнього середовища 
та гуманітарних стандартах; забезпеченні стабільних міжнародних 
відносин на основі діалогу та співробітництва.  

У другій половині 90-х рр. ХХ ст. концепція Японії була знову 
переглянута, у результаті чого була прийнята «Доктрина Хасімото», яка 
порівняно з «Доктриною Кайфу», спрямовувалася на комплексне 
забезпечення національної безпеки Японії при тісній співпраці із США та 
європейськими країнами. Основною метою доктрини стала прихована 
боротьба Японії проти розширення впливу китайського впливу в 
азійському регіоні за допомогою політичних та економічних методів. 
Значний вплив на цю доктрину мали Декларація Клінтон-Хасімото з 
питань безпеки (квітень 1996 р.), в якій сторони підтвердили, що основою 
їх співробітництва є Договір безпеки та «Основні напрямки 
співробітництва Японії із США у сфері оборони» (вересень 1997 р.), які 
регламентували двосторонні зв’язки у військовій сфері. Цим документом 
розширювався простір дії Договору безпеки 1960 р.: за Японією 
закріплювалось зобов’язання надавати підтримку США у випадку 
виникнення загроз у «районах, оточуючих Японію», чіткі географічні 
кордони яких не визначались. Фактично це положення є стимулюючим 
щодо підтримки глобальної зовнішньополітичної стратегії США.  

У цілому в 90-х рр. ХХ ст. Японія проводила зважену зовнішню 
політику, віддаючи перевагу традиційним зв’язкам. Співпрацюючи 
практично з усіма країнами та виступаючи найбільшим фінансовим 
донором гуманітарних програм ООН, Японія з початку 1990-х рр. 
активізувала здобуття інструментів політичного впливу у світовому 
масштабі. Починаючи з 1979 р., коли Генеральна асамблея ООН вперше 
розглянула питання про розширення Ради Безпеки ООН та почався 
процес реформування ООН і донині, Японія є однією з країн, що 
лобіюють питання можливості отримання у цій організації постійного 
членства. Японія 9 разів здобувала статус непостійного члена Ради 
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Безпеки ООН. 
У 1990-ті рр. Японія помітно активізувала свою діяльність й у 

південній частині Тихого океану, свідченням чого стала поїздка у травні 
1993 р. екс-прем’єр-міністра К. Міядзави до Австралії та Нової Зеландії. 
Японії активізувалася й у відносинах з Індокитаєм, перш за все з 
Камбоджею та В’єтнамом. У той же час, і надалі залишалися 
напруженими відносини країни з Північною Кореєю, що, безперечно, 
значно послаблювало зовнішньополітичні позиції Японії та звужує поле 
для її дипломатичного маневрування не тільки у Північно-Східній Азії, 
але і на всьому Азійсько-Тихоокеанському геополітичному просторі. У 
1994 році Японія у Білій книзі оборони вперше назвала загрозою для 
безпеки у регіоні не Росію, а КНДР, зазначивши дестабілізуючим 
фактором невирішеність корейської проблеми. Особливо гостро стояла 
проблема можливого поширення зброї масового знищення у Північній 
Кореї, що було викликано небажанням КНДР співпрацювати з МАГАТЕ, 
що викликало занепокоєність усієї міжнародної спільноти. 

27 грудня 1991 р. уряд Японії визнав Російську Федерацію як 
правонаступника СРСР. Але на початку 90-х рр. ХХ ст. відносини між 
країнами характеризуються як напружені, що пояснювалися 
невирішеністю питання курильських островів. Найважливішою подією у 
розвитку відносин між країнами став офіційний візит першого Президента 
Росії Б.М. Єльцина до Японії 11-13 листопада 1993 р., головним 
політичним результатом якого стало підписання Токійській декларації та 
пакета із 16-ти документів, які охоплюють усі аспекти двосторонніх 
відносин. Токійська декларація констатувала продовження російсько-
японського діалогу з питання чотирьох островів. У декларації було 
зафіксовано намір сторін взаємодіяти у справах розбудови нового 
міжнародного порядку та повної нормалізації японсько-російських 
відносин, розширювати політичний діалог, перш за все на вищому рівні, 
поглиблювати співпрацю у галузі роззброєння, розвивати діалог з 
проблематики Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

1-2 листопада 1997 р. у Красноярську відбулася перша в історії 
відносин Росії та Японії неформальна зустріч керівників двох держав. У 
Красноярську Президент РФ Б. Єльцин і Прем’єр-міністр Японії 
Р. Хасімото сформулювали нові принципи російсько-японських відносин: 
взаємний радіус довіри, взаємна вигода, довготерміновість, тісне 
економічне співробітництво. Велику увагу приділялося проблемі мирного 
договору. Керівники обох країн відзначили необхідність розв’язання 
цього вузла, що затьмарює відносини Росії та Японії. 

Під час візиту керівника японського уряду К. Обуті до Москви 
13 листопада 1998 р. була підписана Московська декларація про 
встановлення творчого партнерства між державами.  
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У цілому ж на японсько-російських політичних відносинах у 1990-х рр. 
відбивалися періодичні коливання внутрішньополітичного маятника у Росії. 

Початок 2000-х рр. ознаменувався новим етапом у концептуальному 
забезпеченні міждержавного співробітництва Японії з країнами світу. 
Новою складовою зовнішньополітичного курсу держави було визначено 
поглиблення взаємовигідного співробітництва із низкою країн Євразії – 
від держав Північної, Центральної та Східної Європи та Каспійсько-
Центрально-Азійського регіону до держав Південно-Східної Азії включно 
– практично з усіма країнами Євразії. У той же час, серед пріоритетних 
напрямків зовнішньої політики Японії і надалі залишалися відносини із 
США та КНР, Республікою Корея та Російською Федерацією. 

Модернізація зовнішньополітичної стратегії Японії зумовила 
позитивну динаміку японсько-російських відносин.  

У вересні 2000 р. Президент РФ В. Путін відвідав Японію з офіційним 
візитом. 9-12 січня 2003 р. відбувся офіційний візит Прем’єр-міністра 
Японії Дз. Коідзумі до Росії, за підсумками якого була підписана Спільна 
заява про прийняття «Плану дій» – масштабного політичного документу, 
що відображає досягнуті до цього моменту основні позитивні результати 
роботи з виконання поставленого у 1998 р. завдання розбудови відносин 
творчого партнерства між Російською Федерацією й Японією. У цьому 
документі були визначені напрямки докладання подальших зусиль у 
таких галузях як поглиблення політичного діалогу, переговори з мирного 
договору, співробітництво на міжнародній арені, торговельно-економічна 
взаємодія, розвиток зв’язків у правоохоронній та оборонній сферах, 
поглиблення культурних і гуманітарних обмінів. 

Чергова зустріч керівників двох країн відбулася 9 травня 2005 р. у 
Москві у рамках заходів, присвячених 60-річчю Перемоги. 

Позитивними були і зрушення в економічній сфері. Упродовж 2003-
2004 рр. обсяг російсько-японського товарообігу зріс більш ніж у два рази 
та досяг рекордного за історію двосторонніх відносин показника у 
8,85 млрд. дол. 

У 2004 р. в ході саміту лідерів «вісімки» у Сі-Айленді (США, 8-
10 червня), відбулася зустріч лідерів двох держав, де були обговорені 
питання економічної взаємодії, розширення двосторонньої торгівлі. У 
ході переговорів японській стороні було передано проект «Довгострокової 
програми російсько-японського співробітництва у галузі енергетики». Цей 
документ стосується як постачань енергоресурсів, так і всієї 
інфраструктури, включаючи трубопровідну. З російського боку було 
поставлене питання про налагодження більш тісної співпраці у боротьбі 
проти незаконного видобутку біоресурсів – морського браконьєрства. 
В. Путін і Дз. Коїдзумі обговорили також питання участі Японії у 
Програмі глобального партнерства, яка була прийнята у 2002 р. на саміті 
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«вісімки» у Кананаскісі.  
Перспективним напрямком двосторонніх економічних зв’язків стає 

енергетичне співробітництво, у першу чергу у галузі освоєння 
нафтогазових ресурсів російського Далекого Сходу та Сибіру. Реальне 
просування досягнуто у здійсненні проектів «Сахалін-I» й, особливо, 
«Сахалін-II» на основі УРП1, в яких активно беруть участь великі японські 
компанії. Загальний обсяг інвестицій у ці два проекти склав близько 
20 млрд. доларів. 

Разом з тим, територіальні проблеми між країнами залишалися одним 
з основних каменів спотикання у двосторонніх відносинах, оскільки без 
вирішення територіальної проблеми Росія та Японія не можуть підписати 
мирний договір, який так і не був укладений після закінчення Другої 
світової війни. У 2009 р. уряд Японії неодноразово підкреслював бажання 
та важливість вирішення Курильського питання, що досить чітко 
простежувалося під час зустрічі Прем’єр-міністра Японії Ю. Хатоями та 
Президента Росії Д. Медвєдєва у Нью-Йорку під час участі у 64-й сесії 
Генасамблеї ООН. А 1 квітня 2010 р. уряд Японії затвердив зміни та 
доповнення до так званого «Основного курсу зі сприяння вирішення 
проблеми північних територій».  

З приходом до влади в Японії Прем’єр-міністра Н. Кану у 2010 р. 
основоположними векторами зовнішньої політики країни і надалі 
залишалися відносини з США, Китаєм і Південною Кореєю, а також 
розвиток економічних і політичних відносин з РФ та вирішення 
територіальної суперечки між двома країнами. Відповідні напрями 
зовнішньої політики Японії спостерігалися і за кабінетів Й. Ноді 
(30 серпня 2011 р. – 26 грудня 2012 р.) та С. Абе (26 грудня 2012 р. – 
теперішній час).  

Відразу ж після свого повернення у прем’єрське крісло Сіндзо Абе 
оголосив пріоритетом поліпшення відносин з Москвою. Починаючи з 
2012 р. і до 2015 р. між країнами відбулося вже п’ять зустрічей. Частота 
політичних контактів на вищому рівні вже свідчить про важливість 
російського напрямку для японського прем’єра. Проте конфлікт навколо 
України мало не поставив хрест на його планах: через тиск партнерів по 
«сімці» Японія змушена була ввести проти Росії санкції. Втім, Токіо 
проявив чудеса дипломатичної еквілібристики, зумівши і задовольнити 

                                                             
1 Угода про розділ продукції (УРП) з освоєння нафтогазоносного шельфу острова Сахалін. 
Була підписана 22 червня 1994 р. та набула чинності 15 червня 1996 р. З російського боку 
учасниками угоди стали уряд РФ й адміністрація Сахалінської області. 

За умовами УРП, російською стороною надаються інвесторові на певний термін і на 
відшкодувальній основі виняткові права на пошуки, розвідку, видобуток мінеральної 
сировини на певній ділянці надр і на ведення пов’язаних з цим робіт. Інвестор, у свою чергу, 
за власний рахунок і на власний ризик зобов’язується забезпечити проведення вказаних робіт. 
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вимоги лідерів G7, і не погіршити відносини з Москвою. 
Таким чином, можна відзначити, що за останні десятиліття Росія та 

Японія зробили значний прорив у двосторонніх відносинах. Було 
укладено низку постанов і угод, що стосуються відносин двох сусідніх 
держав, проведено зустрічі та засідання, спрямовані на зміцнення 
співпраці між країнами та врегулювання територіального питання.  

 
 Запам’ятайте ці дати 

 
1951 р. 

8 вересня – Японія підписала Пакт безпеки з США 
 

1952 р. 
28 лютого – японсько-американська Адміністративна угода, 

відповідно якої США отримали право розташовувати збройні сили на 
території Японії та навколо неї 

28 квітня – підписання мирного договору Японії з Тайванем 
9 червня – мирна угода Японії з Індією 
1952 р. – Японія стала членом Міжнародного валютного фонду та 

Всесвітнього банку 
 

1954 р. 
8 березня – Японія та США підписали Угоду про допомогу в 

забезпеченні взаємної оборони 
Листопад – японсько-бірманський мирний договір і двосторонній 

договір про репарації і економічне співробітництво 
 

1955 р. 
Вересень – Японія стала членом Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 
 

1956 р. 
1956 р. – репараційні договори Японії з Філіппінами й Індонезією 
19 жовтня – Спільна японсько-радянська декларація про припинення 

стану війни, відновлення миру та добросусідських дружніх відносин 
18 грудня – за підтримки СРСР, Японія стала членом ООН 
 

1957 р. 
Лютий – Японія нормалізувала відносини з Польщею та 

Чехословаччиною 
 

1960 р. 
19 січня – японсько-американський договір про взаємну співпрацю та 
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безпеку 
27 січня – заява СРСР про відмову щодо розгляду питання про 

передачу островів Японії 
 

1965 р. 
1965 р. – нормалізація японсько-південнокорейських дипломатичних 

відносин 
 

1966 р. 
16 червня – за активної участі Японії створено Азійсько-

Тихоокеанська рада 
 

1972 р. 
25 травня – США повернули Японії адміністративні права на острови 

Рюкю (Окінава), які після закінчення Другої світової війни знаходились 
під американським управлінням 

29 вересня – японсько-китайська заява про нормалізацію відносин 
 

1978 р. 
12 серпня – у Пекіні був підписаний японсько-китайський договір про 

мир і дружбу 
 

1983 р. 
Листопад – підписана японсько-американська угода, яка 

встановлювала процедуру передання США японської технології 
виробництва приладів, обладнання та матеріалів для військової техніки 

 
1993 р. 

11-13 листопада – офіційний візит першого Президента Росії 
Б.М. Єльцина до Японії, у результаті якого між країнами була підписана 
Токійська декларація 

 
1996 р. 

Квітень – Японія та США підписали Декларацію Клінтон-Хасімото з 
питань безпеки 

 
1997 р. 

1-2 листопада – у Красноярську відбулася перша в історії відносин 
СРСР та Японії неформальна зустріч керівників двох держав 

 
2010 р. 

1 квітня – уряд Японії затвердив зміни та доповнення до так званого 
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«Основного курсу зі сприяння вирішення проблеми північних територій» 
 

Питання для самоконтролю: 
1. У чому полягає відмінність між японсько-американським 

договором безпеки 1951 р. та 1960 р.? 
2. Чому Японія погодилася на підписання Спільної декларації з СРСР 

у жовтні 1956 р.? 
3. У чому полягає зміст радянсько-японських територіальних 

суперечностей у повоєнний період ? 
4. Який фактор став основоположним у налагодженні японсько-

південнокорейських відносин у 60-х рр. ХХ ст.? 
5. Які причини викликали зростання ролі Японії у військово-

політичній стратегії США в Азії у 70-ті рр. ХХ ст.? 
6. У чому полягає суть доктрини «Комплексного гарантування 

національної безпеки»? 
7. Яка відмінність між «Доктриною Хасімото» та «Доктриною 

Кайфу»? 
8. У чому, на Вашу думку, полягають основні здобутки та проблеми 

японсько-російських, японсько-американських та японсько-китайських 
відносин? 

9. Чому Японія активно намагається вирішити територіальне питання 
з Російською Федерацією на сучасному етапі? 

10. Чи може ситуація в Україні вплинути на японсько-російські 
відносини? 

 
Ключові поняття 

Декларація – документ, офіційна заява, де проголошуються основні 
принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні 
положення партій та організацій. 

Демілітаризація – роззброєння. У міжнародному праві ліквідація 
арсеналу, військових укріплень і споруд на окупованій території 
противника. Демілітаризація може включати в себе як часткову заборону 
мати військову промисловість, військові бази, так і повну заборону мати 
збройні сили. 

Демократизація – політична реформація, система заходів і законів, 
направлених на впровадження елементів демократії (народовладдя) у 
країні, суспільстві. 

Дестабілізуючий фактор – це будь-яка дія, що призводить до втрати 
стабільності у будь-якій системі, – це дія, що призводить до порушення 
його запланованого функціонування та має деструктивну силу. 

Доктрина – вчення, наукова або філософська теорія, політична 
система, керівний теоретичний чи політичний принцип (наприклад, 
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військова доктрина) або нормативна формула. 
Економічна доктрина – доктрина, яка сприяє поясненню теорії та 

здійснення аналізу економічних механізмів, відображає необхідність 
вибору між сукупностями основоположних принципів, на основі яких 
може розвиватися пояснювальна теорія. 

Військова доктрина – система офіційних поглядів і положень, що 
встановлює напрямок військового будівництва, підготовки країни та 
збройних сил до війни, способи та форми її ведення. Військова доктрина 
виробляється та визначається політичним керівництвом держави. Основні 
її положення складаються та змінюються у залежності від політики та 
суспільного устрою, рівня розвитку продуктивних сил, нових наукових 
досягнень і характеру очікуваної війни. 

Концепція – система поглядів, те чи інше розуміння явищ і процесів; 
єдиний, визначальний задум. 

Концепція істотно відрізняється від теорії не тільки своєю 
незавершеністю, але й недостатньою верифікованістю. Очевидно, її 
можна вважати сурогатною формою теорії. Головне призначення 
концепції полягає в інтеграції певного масиву знання, у прагненні 
використовувати його для пояснення, пошуку закономірностей. 
Проходячи через горнило перевірки фактами, концепція уточнюється як 
за змістом, так і з погляду її пізнавальних меж. При цьому вона може і не 
витримати випробування практикою та бути знехтуваною. Особливо 
часто це відбувається на тих етапах розвитку науки, коли потреба у 
поясненні об’єктів зумовлює виникнення безлічі концептуальних 
підходів, які інтегрують знання та дають більш-менш коректні пояснення 
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