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Міжнародні відносини наприкінці ХХ – початку ХХІ століття 
характеризуються системним динамізмом. США фактично залишились 
єдиною наддержавою світу. Переформатування взаємовідносин 
глобального рівня спричинило відповідні структурно-функціональні 
трансформації регіональних безпекових систем. 

Регіональна безпека має спільні риси з безпекою глобальною. 
Разом із тим регіональна безпека відрізняється різноманітністю форм 
проявів, які враховують особливості конкретних регіонів сучасного світу, 
конфігурації балансу сил у них, їх історичні культурні, релігійні традиції 
тощо. Процес підтримання регіональної безпеки можуть забезпечувати 
як спеціально створені організації, зокрема Організація з питань безпеки 
і співробітництва в Європі (ОБСЄ), так і об’єднання більш універсального 
характеру – Організація американських держав (ОАД), Організація 
африканської єдності (ОАЄ). 

Питання щодо структурної перебудови регіональних безпекових 
механізмів є одним із тих, що визначає порядок денний міжнародних 
взаємовідносин в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Політико-
географічний простір АТР є надзвичайно різноманітним за політичними, 
економічними, соціальними, демографічними, цивілізаційними складовими 
його учасників. Ключовими стратегічними державами даного регіону 
є США, РФ, КНР, Японія, що засвідчує глобальну геополітичну значимість 
як характеру взаємовідносин між основними акторами, так і принципів 
формування регіональних інституцій безпеки. 

Фундаментальні опори конструкції системи міжнародних відносин 
Азійсько-Тихоокеанського регіону періоду «холодної війни» не були 
однозначно прив’язані до біполярної схеми стратегічної протидії між 
Сходом та Заходом, хоча вона й суттєвим чином детермінувала розвиток 
ситуації в АТР, особливо в його північно-східній частині. Основу 
регіональної системи безпеки складали двосторонні (США – Японія, 
США – Південна Корея, СРСР – КНДР, СРСР – Монголія), а не 
багатосторонні (НАТО – ОВД) військово-політичні інститути. 
Починаючи з 50-х рр. ХХ ст. в АТР була побудована система 
біполярного протистояння двох військово-політичних блоків, очолюваних 
США та СРСР. Радянський Союз мав договір з КНР (Договір 1950 року), 
а США – з Японією, Австралією і Новою Зеландією (система договорів 
безпеки, укладених у 1951 році), з Філіппінами (Договір про взаємну 
безпеку 1953 року). Крім цього, Сполучені Штати Америки були 
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одним із фундаторів Організації договору Південно-Східної Азії (СЕАТО). 
Її структура була оформлена 8 вересня 1954 р. Внаслідок цього структурна 
побудова відносин в азійському регіоні характеризувалась: поширенням 
принципів «холодної війни» на Азію в результаті створення систем 
безпеки США та СРСР на основі договорів безпеки зі своїми союзниками. 

Більш різноплановою була економічна складова системи міжнародних 
відносин Азійсько-Тихоокеанського регіону. Економічне суперництво 
в АТР відбувалось не стільки за лінією Схід – Захід, а за лінією 
Японія – «азійські тигри», Японія – США тощо. Значно більш 
непримиренним і суперечливим, ніж в Європі, були взаємовідносини 
між державами регіону, які проголосили побудову соціалізму як основу 
своїх політико-ідеологічних доктрин. Крім КНДР це стосувалось, 
насамперед СРСР і КНР, між якими чітко структурованими були не лише 
суттєво ідеологічні розбіжності, але і відкрите суперництво за лідерство. 

Проголошення «нового політичного мислення» в СРСР, ослаблення, 
а невдовзі і повний демонтаж «залізної завіси» як основного атрибуту 
військово-політичного та ідеологічного протистояння між Сходом та 
Заходом наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. зумовили збільшення 
різноманітності політичного ландшафту АТР. В тихоокеанській Азії 
закінчення «холодної війни» не ознаменувало собою явного рубежу в 
міжнародному розвитку, як це відбулося в євро-американському механізмі 
взаємовідносин. Закінчення «холодної війни» лише активізувало процеси, 
які розвивались в АТР з 60-80-х рр. ХХ ст.: виникнення і посилення 
нових регіональних центрів сили, зростання азійського націоналізму, 
який набуває все більш міжнародного впливу. Це додатково сприяло 
тому, що регіональна спільнота і після закінчення «холодної війни», і 
наразі значною мірою сприйнятлива до поняття багатополярності 
міжнародних відносин. Унаслідок цього улаштування системи безпеки 
на загальнорегіональному рівні значною мірою тяжіє до мультиполярної 
схеми. 

Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. простежується зростаюче 
значення в забезпеченні регіональної безпеки її субрегіонального 
підрівня. Закінчення «холодної війни», перехід від конфронтації до 
кооперативних форм підтримання стабільності в різних регіонах світу 
сприяє поглибленню цього процесу, його переходу в більш компактні 
і обмежено взаємопов’язані субрегіони. 

Разом із тим, починаючи з 90-х рр. ХХ ст. визначилась тенденція 
щодо наростання потенціалу дестабілізуючих елементів системи безпеки 
АТР. Зокрема, проблема Корейського півострова, періодичне загострення 
відносин між Китаєм та Тайванем, ескалація процесів ісламського 
фундаменталізму в регіоні, особливо в другій половині 2002 р., свідченням 
чого стали терористичні акти на Філіппінах. 
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Географічна близькість до АТР Індії і Пакистану, держав, які до 
ХХІ ст. вже де-факто володіють ядерною зброєю, їх долученість до 
вузлів територіальної напруженості в Південній Азії (насамперед це 
стосується конфліктів між Китаєм та Індією) є істотним фактором, 
який може дестабілізувати систему регіональних взаємовідносин. 

Окремим дестабілізуючим фактором конструкції міжнародних 
відносин Азійсько-Тихоокеанського регіону є відхід держав від правил 
регіональної безпеки, які існували і діяли в ХХ ст. Прикладом може 
слугувати вихід США з договору ПРО в 2002 р., а також перегляд 
Росією двостороннього договору про мир і співробітництво з КНДР 
на початку 90-х рр. в частині надання можливої військової допомоги – 
дії, що призвели до загострення проблем безпеки в Північно-Східній Азії 
і Азійсько-Тихоокеанському регіоні в цілому. Окрім того, початок 
ХХІ ст. був позначений появою нових суперечностей в російсько-
американських відносинах. Зокрема, це проблема мирного використання 
космічного простору (яка постає особливо гостро в контексті виходу США 
з договору ПРО і розвитку новітніх інформаційних й обчислювальних 
технологій, що дозволяє створювати віртуальні моделі ядерних 
випробувань). В умовах дії Договору про заборону ядерних випробувань 
це є дестабілізуючим чинником, оскільки дозволяє фактично необмежено 
вдосконалювати системи стратегічних наступальних озброєнь. 
Прогнозована поява на початку ХХІ ст. у ряді країн АТР технологій 
створення ядерної зброї виступає додатковим чинником напруженості. 
Перегляд принципів геостратегічних відносин в ядерній сфері між 
провідними державами АТР – Росією, США, КНР, посилив потенціал 
конфліктності на рубежі ХХ-ХХІ ст. Як засвідчила практика 90-х рр. 
ХХ ст. існуючі між країнами регіону суперечності і неузгодженість з 
окремих позицій (особливо за вектором «США – Росія і Китай») є 
відчутною перешкодою щодо консолідованого розв’язання проблем, 
здатних дестабілізувати механізми регіональної безпеки. Прагнення 
виключити участь однієї або декількох держав у цих процесах (наприклад, 
при спробі створення комісії з урегулювання корейської проблеми, 
Російська Федерація не була включена до складу учасників) провокує 
посилення напруженості в АТР. 

Необхідно відзначити також двосторонню зовнішньополітичну 
напруженість з окремих позицій, в тому числі і в субрегіонах АТР. 
Ілюстрацією чого є територіальна суперечка між Російською Федерацією 
і Японією щодо приналежності декількох островів Курильської гряди. 
Останнє загострення відносин між РФ та Японією відбулося в 2009 р., 
приводом стало прийняття нижньою палатою японського парламенту 
11 червня 2009 р. закону, який підтверджує японський суверенітет 
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щодо Південнокурильських островів, які належать РФ. 24 листопада 
2009 р. уряд Японії схвалив документ, в якому стверджується, що 
Південні Курили «незаконно окуповані РФ». 

У контексті трансформації безпекових механізмів АТР в період 
постбіполярності доцільно відзначити домінуючі інтереси РФ та США 
щодо розв’язання питань регіональної безпеки. Для Росії основним 
зовнішньополітичним пріоритетом на початку ХХІ ст. залишається 
посилення власних зовнішньополітичних позицій і посилення російського 
впливу на процеси, що відбуваються в регіоні. Для США це знайшло 
втілення в прагненні створити в АТР структури безпеки, які ґрунтуються 
на активній участі азійських країн, у тому числі КНР, Японії. Це 
забезпечить можливість в межах безпекових інституцій реалізовувати 
внутрішній контроль, що є більш дієвим, зростаючих регіональних 
центрів сили, оскільки їх поведінка на міжнародній арені, буде більш 
прогнозованою зважаючи на існування організаційно встановлених 
«правил поведінки». 

Проте, з одного боку, ослаблення зовнішньополітичних позицій 
Росії і зменшення її військової присутності в АТР (в 2002 р. була 
ліквідована остання закордонна база Тихоокеанського флоту в Камрані 
(В’єтнам), а з іншого – втілення на практиці настанов щодо ствердження 
РФ як актора з детермінуючим регіональним впливом, має суттєвий 
конфліктогенний потенціал як з інтересам США, так і з інтересами 
КНР, Японії тощо. 


