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1.1. ВАРІАТИВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН БЕЗПЕКИ 
АТР В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД 

 
Азійсько-Тихоокеанський регіон – один із найбільших регіонів 

світу, географічне поєднання держав чотирьох континентів. Цілісний 
аналіз проблем безпеки регіону спонукає до необхідності чіткого 
визначення поняття «Азійсько-Тихоокеанський регіон». У дослідженнях 
вітчизняних, російських та зарубіжних фахівців-міжнародників існує 
декілька варіантів щодо визначення географічних кордонів АТР. Отже, 
необхідно констатувати, що на сьогодні не існує загальновизнаного 
поняття. 

Відомий український дипломат та науковець М.А. Кулініч стверджує: 
«У сучасній міжнародно-політичній науці, присвяченій проблемам 
АТР, параметри Азійсько-Тихоокеанського регіону та саме поняття 
тихоокеанський регіоналізм трактуються залежно від обраної теорії 
регіоналізації та критеріїв її оцінки» [1]. 

У російській політичній науці виокремлюються три основні підходи 
щодо визначення кордонів АТР. Згідно з першим, АТР обмежується 
західним узбережжям обох Америк, східним узбережжям Азії і зоною 
Австралії. За такої інтерпретації в АТР включають і країни Південної 
Азії. Другий підхід, передбачає включення до складу АТР країн 
Тихоокеанської Азії, США, Канади, і зони Австралії і Нової Зеландії. 
Держави Південної Азії в цьому випадку також потрапляють до переліку 
країн АТР, але з нього виключаються латиноамериканські держави. 
Третій підхід, передбачає простір від проливу Берінга до Бірми, а 
зовнішньополітична діяльність внутрішньорегіональних країн – США, 
Австралії, Індії аналізується з точки зору більш об’єктивного розуміння 
регіональної міждержавної взаємодії. Четвертий підхід, включає Східну 
Азію, яка складається з північно-східної (Далекий Схід) і південно-
східної частин. На думку російського політолога-міжнародника 
А.В. Торкунова саме останній підхід є найбільш раціональним [2]. 
Проблема визначення географічних, політичних, економічних кордонів 
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детально проаналізована одним із провідних російських сходознавців 
О.А. Аріним. На його думку, Азійсько-Тихоокеанського регіону ні як 
цілісного регіону, ні як цілісного економічного комплексу не існує, а 
існує район Східної Азії, що складається з підсистеми США – Японія – 
ПСА – АСЕАН, торговельні взаємини між якими потенційно свідчать 
про можливість складання інтеграційного комплексу [3]. 

Американські політологи визначають кордони АТР максимально 
широко: до його складу включається простір від північно-східного 
узбережжя Америки і Аляски до кордонів Кашміру в Індії аж до Перської 
затоки [4]. 

В АТР виокремлюється низка субрегіонів: Північно-Східна Азія, 
Південно-Східна Азія, Центральна Азія, Південна Азія, Південна частина 
Тихого океану. При цьому в Азійсько-Тихоокеанському регіоні можна 
виокремити азійські субрегіони (в яких відсутні держави з переважаючим 
європейським населенням, наприклад в Південно-Східній Азії), а також 
змішані – Північно-Східна Азія. Також можна виділити поняття 
«Далекосхідний регіон», до якого належать схід РФ і КНР, Японія, 
Республіка Корея, КНДР, Тайвань а також Монголія і Філіппіни. 

Необхідно відзначити, що специфіка Азійсько-Тихоокеанського 
регіону і міждержавних відносин, які в ньому склалися, усталені 
військово-стратегічні і економічні зв’язки між державами не можуть 
не враховуватись при визначенні переліку держав, що належать до 
АТР, а також до конкретних субрегіонів. Так, до субрегіону Північно-
Східної Азії традиційно включають КНР, обидві Кореї, РФ, США, 
Японію, а також МНР і Макао. США не належать до регіону 
географічно, але настільки долучені до міжнародних процесів у субрегіоні 
в економічному і військово-політичному контексті, що не вважати їх 
ключовим актором у ПСА не є доцільним та логічним. 

Необхідно також відзначити існування в політичній науці поняття 
«міжнародний політичний регіон», який визначається як відносно 
самостійна підсистема міждержавних відносин, об’єднаних специфічною 
спільністю притаманних саме цьому регіону політичних проблем і 
відповідних міждержавних відносин [5]. 

У контексті дослідження особливостей формування та модернізації 
основних вимірів та інституцій безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону 
необхідно проаналізувати існуючі в політичній науці підходи до 
визначення понять «безпека» і «стабільність». Прийнято виокремлювати 
чотири основні підходи до проблеми визначення терміна «безпека». Це 
національна безпека (захист інтересів держави), міжнародна безпека 
(взаємозалежність безпеки конкретної держави з безпекою інших держав, 
колективне використання збройної сили, міжнародні інститути і режими), 
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регіональна безпека (більш ефективні системи безпеки в межах 
конкретного регіону), глобальна безпека (окрім військової безпеки, 
включає в себе захист прав громадян, оточуючого середовища, 
економічного розвитку). 

Вітчизняні науковці О.П Дзобань та О.В. Соснін, аналізуючи 
структури системи гарантування національної безпеки підкреслюють, 
що основними принципами функціонування системи національної безпеки 
є: законність; баланс інтересів особистості, суспільства і держави; взаємна 
відповідальність останніх за гарантування безпеки; взаємозв’язок 
національної й міжнародної безпеки [6]. Суб’єкти національної безпеки 
можуть бути структуровані наступним чином: особистість з усією 
сукупністю її прав і свобод; суспільство з усією сукупністю його 
духовних та матеріальних цінностей; держава (її конституційний лад, 
суверенітет, територіальна цілісність, недоторканість кордонів тощо) [7]. 

Російський політолог О.А. Арін виокремлює національну (засоби, 
форми і способи забезпечення національних інтересів всередині країни 
і в системі міжнародних відносин) і міжнародну безпеку (стан міжнародних 
відносин, за якого забезпечуються інтереси всіх суб’єктів світової 
політики). Таким чином, національна безпека тлумачиться як політика, 
а міжнародна безпека – як стан [8]. На думку політолога, ключовим є 
перше поняття, в якості складових якого можна виокремити територіальну 
цілісність, політичну незалежність або суверенітет, потребу економічного 
розвитку, національно-культурну самобутність [9]. 

Разом із тим наявність різноманітних підходів щодо визначення 
поняття «безпека» не взаємовиключає один одного, а взаємодоповнює, 
оскільки в сучасних умовах безпека є неподільною. Жодна країна світу 
не може дозволити собі захист інтересів національної безпеки, 
використовуючи виключно власні ресурси, що в свою чергу засвідчує 
пріоритетність розбудови моделей безпеки на основі співробітництва. 

Поняття «стабільність» у сучасній теорії міжнародних відносин 
розглядається не лише як відсутність істотних конфліктів і масштабної 
війни, але і як спільна сталість системи міжнародних відносин, 
продовження існування держав за збереження їх територіальної цілісності 
[10]. Разом із тим один із провідних російських політологів-міжнародників 
О.Д. Богатуров відзначає, що поняття «стабільність» передбачає не лише 
певний статичний стан системи, але і її розвиток, тобто тимчасовий 
поступальний рух в динаміці [11]. 

Аналізуючи поняття «стабільність» на основі застосування структурного 
підходу з урахуванням фактору часу, український фахівець-міжнародник, 
виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин 
М.Г. Капітоненко приходить до висновку: «Міжнародна стабільність – 
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це здатність структури створити такі обмеження для функціонування 
елементів, за яких жоден із них не здатен або не відчуває потреби 
змінювати основні структурні характеристики; а за умови, що з будь-
яких міркувань він вирішить це зробити, система буде здатною 
компенсувати ці дії завдяки внутрішнім ресурсам» [12]. На думку 
науковця проблема детермінуючого впливу на стабільність міжнародної 
системи «балансу сил» пояснюється тим, що, вирішуючи проблему 
відносин з іншими «кількостями сили», зокрема із переважаючими, 
раціональні держави шукатимуть такі форми взаємодії, які максимальним 
чином сприятимуть досягненню стратегічної мети, якою є виживання. 
Баланс сил є одним із принципів, дотримання якого здатне сприяти 
одночасному досягненню такої мети декількома або всіма елементами 
міжнародної системи. Світова політика в цих умовах стає коаліційною 
грою, в якій виграти може кожен [13]. 

На основі існуючих підходів до поняття «стабільність» щодо 
міжнародних відносин можна виокремити три види стабільності: 
гегемоністична стабільність (термін запропонований Р. Кохейном), 
статична і динамічна стабільність. У першому випадку мова йде про 
домінування на світовій арені однієї держави як гаранта спільного 
стабільного розвитку. Хоча при цьому необхідно враховувати «правила 
гри», встановлені державою-гегемоном щодо норм поведінки в середовищі 
системи, способи та механізми вироблення визначальних рішень, а 
також моделі пропонованого стабільного розвитку. В другому випадку 
визначальним є ставлення до міждержавних суперечностей – принцип 
ізоляції потенційно конфліктних прагнень, а в третьому – логіка 
збільшення співпадаючих прагнень. Необхідно також враховувати 
тенденцію міждержавної взаємодії як визначальної умови формування 
динамічної стабільності [14]. 

Разом із тим згідно оцінок дослідників, що займаються аналізом 
проблеми стабільності міжнародних відносин, реалізація на практиці 
цих положень повинна відбуватися на основі лише одного, а не всіх 
компонентів, оскільки безпека в сучасному світі є неподільною. В 
сучасному світі за наявності ядерних арсеналів, масштабних військових 
підрозділів, а також низки вогнищ регіональної нестабільності будь-який 
локальний військовий конфлікт може трансформуватись у субрегіональний, 
регіональний і навіть глобальний. Простежується зростання взаємо-
залежності сучасного світу, що знаходить відображення в неоднозначних 
і суперечливих явищах глобалізації економічних і фінансових процесів, 
екологічних загроз тощо. Нові реальності світового політичного розвитку 
(регіоналізація загроз, відносна дієвість міжнародних інституцій, 
насамперед ООН, щодо врегулювання кризових ситуацій, глобалізація 



Шевчук О.В. 

12 

проблеми міжнародного тероризму, «розповзання» ядерної зброї та 
збільшеності кількості так званих «порогових» країн) засвідчують те, 
що в сучасній нестаціонарній системі міжнародних відносин невразливість 
однієї, навіть найпотужнішої у військовому відношенні держави, 
неможлива. Свідченням вказаних процесів стала заява президента Ірану 
Махмуда Ахмадінежада 11 лютого 2010 р. в день 31-ї річниці Ісламської 
революції. Іранський лідер проголосив Іран «ядерною державою». Він 
заявив, що Іран має в своєму розпорядженні техніку для виробництва 
високозбагаченого – понад 80 % – урану [15]. 

Небезпека того, що керівники Ірану отримають у свої руки ядерну 
зброю, пов’язана насамперед з політичною нестабільністю регіону, 
запереченням правлячими колами Тегерану права на існування Ізраїлю, 
підтримкою Іраном радикальних ісламістських організацій. Не можна 
виключати, що створювана ядерна зброя буде використана правлячою 
верхівкою Ірану для вирішення зовнішньополітичних проблем. 

Таким чином, на сучасному етапі формування системи міжнародних 
відносин новітні виклики та загрози стимулюють пошук країнами світу 
взаємоприйнятних варіантів та шляхів забезпечення стабільності, що 
сприятиме усвідомленню спільних інтересів. 

У 90-ті рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. поряд із проблемами безпеки 
гостро постало питання теоретичного осмислення подальшого розвитку 
світової цивілізації. Склались два напрями щодо розуміння сутності 
системи міжнародних відносин, яка формується, і ролі військової 
сили в її середовищі. Перший, ґрунтується на твердженні, що після 
руйнації біполярної системи міжнародних відносин світ розпадається 
на певні великі утворення або спільноти, які в цивілізаційному, 
культурному і політичному контекстах все більше розмежовуються 
один від одного і тому в осяжній перспективі зіткнуться в запеклих 
суперечностях, і в історичній перспективі ввійдуть у системний конфлікт. 
Ця концепція отримала назву концепції «зіткнення цивілізацій» у 
відповідності з однойменною працею відомого американського політолога 
С. Хантінгтона [16]. Аналіз динаміки сучасної системи міжнародних 
відносин, на думку американського вченого, засвідчує, що на зміну 
ідеологічної біполярності періоду «холодної війни» приходить зіткнення 
багатополярності культурно-цивілізаційних блоків: іудео-християнського, 
ісламського, конфуціанського, слов’янсько-православного, індуїстського, 
латиноамериканського і африканського. 

Інша концепція відстоює діаметрально протилежну точку зору і 
прогнозує створення універсальної цивілізації, яка охоплює найважливіші 
регіони світу. Детальну розробку ця теорія отримала в працях 
американського філософа Ф. Фукуями [17]. Об’єднуючим початком 
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загальносвітового універсуму є ліберальні принципи і цінності: «… за 
останні роки в усьому світі виник небачений консенсус щодо 
легітимності ліберальної демократії як форми правління, і цей консенсус 
посилювався по мірі того, як зазнавали поразки ідеології, які суперничали: 
спадкова монархія, фашизм і останнім – комунізм» [18]. 

Разом із тим необхідно відзначити, що система координат міжнародної 
взаємодії на рубежі ХХ-ХХІ ст. зазнала кардинальних змін, які були 
насамперед пов’язані із закінченням періоду біполярного протистояння, 
що видозмінило всю архітектуру міжнародних взаємовідносин і логіку 
сприйняття внутрішнього змісту поняття «полярності світу». 

Ключовою дефініцією даної теорії є поняття «полюсу», що 
використовувалося для чіткої структуризації логіки періоду «холодної 
війни» і визначало протистояння двох принципово протилежних один 
одному акторів міжнародних відносин. Держави, які статусно відповідали 
поняттю «полюс», по-перше, утворювали своєрідну вісь, навколо якої 
оберталася всі світові та регіональні політичні процеси; по-друге, 
вони виступали дієвим обмежувачем периметра ініціативності суб’єктів 
міжнародних відносин, які перебували у сфері впливу «держави-полюса». 

Отже, «полюсне» світосприйняття архітектоніки міждержавної 
взаємодії насамперед виходило із лінійного протиставлення протилежних 
суб’єктів. 

Сучасний період, а саме тенденції глобалізації, викликали радикальні 
зміни щодо трактування поняття «полюс». Системні трансформації кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. визначили і зміни змістовної сторони даного 
поняття. Воно може бути визначене скоріше не як статична величина 
по суті, а як здатна до змін та інновацій можливість щодо важливості 
та цінності даного суб’єкта у політичному ландшафті. 

Відповідно таке трактування, ставить на порядок денний питання 
щодо моделей, шляхів та динаміки можливого переходу із однієї 
площини «значимості» в іншу, причому як в сторону поступального 
розвитку, так і в сторону мінімізації питомої ваги «полюса», а також 
визначення дієвості внутрішньополітичного та зовнішньополітичного 
середовища відносно векторів даного процесу. 

Канадський дослідник А. Беттлер пропонує розглядати поняття 
«полюса» насамперед у економічному ракурсі. На його думку, полюсом 
є «суб’єкт, що відрізняється від інших суб’єктів перевагою своєї 
економічної могутності над економічним потенціалом держави, яка 
йде за ним, як мінімум вдвічі» [19]. 

Разом із тим розгляд поняття «полюс» виключно в економічному 
вимірі дещо звужує значимість його використання для характеристики 
стану міжнародних відносин, особливо у трансформаційні періоди. 
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Це поняття у внутрішній будові має складники: політичний потенціал 
(геополітичне положення держави; зрілість національної політичної 
еліти: керівників держави, членів уряду, депутатів законодавчого 
органу, тобто децидентів; історичний досвід державного інституціонування; 
політичну волю держави до позиціонування у тій чи іншій якості на 
міжнародній арені), культурологічний потенціал (домінуючі пріоритети 
у культурній спадщині; особливості політичної культури населення; 
«національний дух» та національна політична ментальність). Такий 
розгляд проблеми надає відповідні імпульси щодо можливості аналітичного 
аналізу статусної трансформації ролі провідних акторів у формуванні 
механізму безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

Окрім того, проблема чіткого дефініювання сучасного стану 
міжнародних відносин пов’язана насамперед із потребою структуризації 
та орієнтального визначення напрямів зовнішньополітичного спрямування 
у постбіполярному світі центросилових держав світу. 

Період турбуленції, безпосередньо пов’язаний із геополітичними 
змінами кінця ХХ – початку ХХІ століття, поставив на порядок 
денний питання щодо векторів трансформації та визначення домінант 
у міжнародному середовищі. І якщо, для другої половини ХХ століття 
була характерна, хоча і у значній мірі умовна тенденція щодо 
поліархізму у міжнародних відносинах, то зникнення однієї із наддержав, 
якою був СРСР, фактично залишило на міжнародній арені єдиний 
глобальний центр впливу – США. 

Таким чином, зважаючи на тенденцію щодо розширення кола 
міжнародних акторів, сучасний стан міжнародної системи можна 
охарактеризувати, як поліцентричний, але асиметричний у площині 
співвідношення потенціалів країн. 

Унікальність ситуація, яка склалася на рубежі ХХ-ХХІ століття 
насамперед визначається надзвичайною динамічністю геополітичних 
трансформацій. Політичний досвід минулого століття декларував зміни 
у архітектоніці взаємовідносин протягом розтягнутого у часовому 
вимірі процесі, тектонічні зрушення кінця ХХ – початку ХХІ століття 
за своєю масштабністю не мають аналогів у світовій історії. Одним із 
чинників, який визначив якісно відмінні характеристики даного процесу 
та вивів його на рівень глобальних перетворень, є системність 
трансформації. Політична трансформація (розпад Радянського Союзу, 
руйнація так званого соціалістичного табору) була доповнена соціальними 
радикальними зрушеннями, що у комплексі мало орієнтальний вплив 
на характер глобальних, а відповідно і регіональних, субрегіональних 
та двосторонніх відносин на міжнародній арені. 
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Системність зрушень виявилася і у структуризації проблемного 
середовища у всьому спектрі суспільних взаємовідносин. Сучасний стан 
міжнародних відносин засвідчив взаємопроникнення економічних, 
політичних, етнічних, культурних та ін. відносин, що у свою чергу 
розширює потенційні можливості впливу на формування ландшафту 
міжнародної системи, що обумовлює розширення діапазону конфліктного 
середовища внаслідок зіткнення корінних інтересів як нових, так і 
традиційних акторів міжнародних відносин. Дана площина міжнародних 
відносин визначає потребу у формуванні адекватних та дієвих механізмів 
щодо реагування та раціоналізації існуючих конфліктогенних зон. 

Детермінуючими факторами нової міжнародної політичної системи 
є: по-перше, становлення концепцій зовнішньополітичних стратегій 
провідних країн світу паралельно із формуванням нової системи 
міжнародних відносин; по-друге, зважаючи на тенденції глобалізації, 
які зародились у ХІХ ст. виключно у економічній сфері, а на сучасному 
етапі охопили весь спектр взаємовідносин, до традиційних чинників, 
які обумовлювали характер міждержавних взаємовідносин безперечно 
увійдуть і якісно нові, зокрема: енергетичний фактор, високі інформаційні 
технології, валютне регулювання, проблема інтеграції країн у провідні 
економічні інституції. 

У той же час характер перебігу глобалізаційних процесів вносить 
додаткові дестабілізуючі імпульси у процес формування світової системи 
взаємовідносин, що позначається й на регіональному рівні взаємовідносин, 
уможливлюючи зростання ролі націоналізму як дієвого фактору 
міжнародних відносин. Російський дослідник В. Інозємцев, аналізуючи 
тенденції розвитку глобалізації протягом XV – початку ХХІ століття 
зауважує, що: «Глобалізація – це не процес становлення єдиної 
цивілізації, яка розділяє горезвісні «загальнолюдські» цінності, а процес 
експансії «західної моделі» суспільства і прилаштування світу до її 
потреб» [20]; по-третє, руйнація біполярної системи міждержавних 
взаємин відсунула на другий план страх перед глобальним ядерним 
конфліктом, але на зміну йому прийшли нові фактори конфліктності: 
проблема міжнародного тероризму та сепаратизму, проблема розширення 
клубу ядерних країн, виникнення значної кількості локальних конфліктів, 
що пояснюється прагненням регіональних центрів сили відійти від 
статусу «молодших» партнерів у дво- та багатосторонніх політико-
військових союзах, ініційованих свого часу США й СРСР. Відповідно 
традиційні регулятори взаємин на міждержавному рівні перестали 
діяти у нових умовах; по-четверте, для сучасного стану міжнародних 
відносин характерна певна втрата державою ролі основного актора на 
світовій політичній арені. Оскільки динаміка розбудови взаємин на 
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рівні міждержавному, субрегіональному, регіональному та глобальному 
вивела на провідні ролі орієнтальних факторів міжнародний бізнес, 
зокрема транснаціональні корпорації, а у якості внутрішньополітичних 
груп тиску на інституції, формуючі основні настанови зовнішньополітичної 
стратегії – фінансово-промислові угруповання, національно-визвольні 
рухи, а це у свою чергу пов’язано з проявами крайнього націоналізму 
у деяких державах. Крім того важливу роль у відносинах між державами 
почали відігравати неурядові організації різного спрямування – релігійні, 
екологічні, благодійні, правозахисні. Вже зараз у таких компаній як 
«Майкрософт» або такої громадської організації як «Грінпіс» є значні 
важелі впливу на визначення векторів розвитку політичного процесу 
на різних рівнях. 

Отже, 1. відійшовши від стану «холодної війни», світова система 
взаємовідносин не констатувалась на рівні стабілізації, а перейшла до 
нового стану, який за масштабами проявів конфліктності не поступається 
періоду біполярності; 2. ієрархічна система управління трансформаційними 
процесами безпекових систем глобального та регіонального рівня 
поступово втрачає дієздатність внаслідок динамічного розширення 
детермінуючих факторів міжнародних відносин; 3. визначальну роль 
відіграють дві взаємно протилежні тенденції: з однієї сторони зміцнення 
економічних і політичних позицій значної кількості держав та їх 
інтеграційних об’єднань, прагнення щодо удосконалення механізмів 
багатостороннього управління міжнародними процесами, а з іншої – 
втрата ефективності традиційної системи управління кризами призводить 
до прецедентів застосування радикальних методів та односторонніх 
засобів розв’язання ключових проблем світової політики. 

Тому, як у теоретичному, так і в практичному вимірах актуалізується 
проблематика дефініювання того, що є у сучасних міжнародних 
відносинах кон’юнктурними політичними елементами, а що довго-
тривалими формуючими тенденціями; які проблеми сучасних міжнародних 
відносин потребують прагматичної та ефективної, а відповідно і 
своєчасної відповіді світової спільноти; яким чином відбувається сьогодні 
перерозподіл сфер впливу між «центросиловими» державами, які фактори 
визначають основні вектори подальшого розвитку світової архітектоніки 
взаємовідносин. 

Фактично базові характеристики сучасного стану системи міжнародних 
відносин характеризуються станом біфуркаційності, який згідно теорії 
розвитку систем матиме реальними два подальші шляхи розвитку: 
1. посилення ерозійних тенденцій у механізмі забезпечення сталості 
систем міжнародних відносин, і як наслідок тотальна руйнація системи; 
2. перегрупування та еволюціонування існуючих складових архітектоніки 
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взаємовідносин і розбудова на даній основі нової комбінаторики 
моделі різнорівневих взаємовідносин. 

У цьому контексті порядок денний подальшого політичного розвитку 
визначатиметься проблемою формування нової системи міжнародних 
відносин, визначення детермінуючих факторів впливу на творення її 
основних параметрів, визначення фундаментальних основ та концеп-
туальних принципів побудови архітектурного комплексу взаємовідносин. 

Виходячи з цього, суттєвого значення набуває сутнісний аналіз розвитку 
різноспрямованих векторів, кристалізація яких буде визначати характер 
інституціоналізації взаємовідносин на різних рівнях: з однієї сторони – 
тенденція до глобалізації, а з іншої – зміцнення та розширення 
регіонального плюралізму суверенітетів. 

Розглядаючи можливі варіанти розвитку постбіполярної системи 
міжнародних відносин, прогнозованими є дві моделі, втілення в 
практичну площину яких визначатиметься насамперед комплексом 
політико-економічних факторів, орієнтальні характеристики якого 
узалежнені від балансу національних пріоритетів центросилових держав 
глобального та регіонального рівня (з потенціалом переходу на більш 
вищий рівень) у формуванні нової системи світопорядку. 

Перша модель може бути визначена як «асиметрична багатополярність», 
для якої периметр взаємовідносин визначатиметься: обмеженням 
поняття «національний суверенітет», у прагненні досягти більш 
прагматичних та раціональних взаємовідносин між державами; радикальне 
реформування нормативно-правового та соціально-політичного простору 
на основі популяризації ідей ліберальної теорії демократії; прагнення 
щодо удосконалення безпекових механізмів спрямованих на урегулювання 
конфліктного потенціалу існуючого у сучасному міжнародному середовищі 
на основі принципу неподільності безпеки, координація діяльності у цій 
площині здійснюватиметься «єдиною наддержавою, яка має переваги 
по ключовим аспектам – військовому, економічному і політичному» [21], 
зважаючи на визначальні характеристики сучасного етапу, даній 
типологізації відповідає лише одна держава світу – США. Ґрунтуючись 
на особливому статусі Сполучених Штатів Америки у сучасному світі, 
колишній міністр оборони США Дж. Най стверджує: «В цілому 
глобалізація вигідна США. Але якщо ми хочемо, щоб так було і 
надалі, нам потрібно навчитися мати справу з її незручностями... США 
повинні використовувати своє власне домінування, щоб надати форму 
інститутам, які виявляться корисними і для американців, і для всього 
останнього світу, по мірі того як буде розгортатися глобалізація, Америка 
повинна пристосовувати інститути співробітництва (multilateral institutions) 
і управління світовими справами (governance) до широкої концепції 
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нашого національного інтересу» [22]. Практично аналогічну точку зору 
відстоює і відомий американський політолог, професор університету 
ім. Дж. Гопкінса (США), радник президента США з питань національної 
безпеки у 1977-1981 рр. Зб. Бжезинський. На його думку, специфіка 
сучасного становища США на міжнародній арені полягає в тому, що 
«Америка сьогодні панує у світі, але вона не всемогутня. Відповідно, 
Америка повинна, коли це потрібно, мобілізувати справжню і відверту 
підтримку інших країн, особливо своїх близьких союзників» [23]. 

Другу модель можна охарактеризувати як «плюралістична багато-
полярність», взаємовідносини у якій характеризуватимуться динамічним 
нарощуванням політико-економічного потенціалу на регіональному 
рівні, виходячи з цього посиленням імпульсів щодо регіональних 
інтеграційних процесів, чітке дотримання загальновизнаних норм 
міжнародного права, що сприятиме легітимізації взаємодії у межах 
різноманітних регіональних багатосторонніх формувань, координація 
діяльності яких здійснюватиметься міжнародним утворенням (змістовно 
реформована ООН), головним призначенням якого буде «вирівнювання» 
можливостей участі демократичних національних держав у процесі 
вироблення та здійснення заходів щодо політичних рішень по всьому 
спектру проблем міжнародного характеру. Реформування Організації 
Об’єднаних Націй повинно бути спрямоване на те, щоб ООН 
«... залишалася інструментом, за допомогою якого держави протистоятимуть 
викликам сьогоднішнього і завтрашнього дня, їй необхідні кардинальні 
реформи, спрямовані на посилення її ролі, на зростання її ефективності 
та підзвітності», – саме це є концептуально важливим, – стверджує 
колишній генеральний секретар ООН К. Аннан [24]. Кардинально 
важливим для реформування структури ООН на його думку є реформа 
Ради Безпеки, оскільки її склад віддзеркалює «... той світ, яким він 
був у 1945 р., а не світ ХХІ століття», а також істотну модернізацію 
«... Секретаріату ООН і більш широкої мережі закладів, фондів і 
програм, які складають систему ООН» [25]. 

Реформування ООН є одним із головних завдань у контексті оптимізації 
структури світового регулювання на думку американського фахівця 
К. Дервіша. Метою даної реформи повинно стати не творення світового 
уряду, а саме «глобального управління, яке сприятиме участі, використанню 
принципу субсидіарності, визнання різноманіття і поваги до суверенітету 
навіть малих країн, забезпечення суспільних благ, розв’язання міжнародних 
проблем і відображатиме основні цінності і гідності людей» [26]. 

Разом із тим дана тенденція розвитку, на думку академіка РАН 
Є.М. Примакова є протидією «унілатералізму» чи «ставці на те, що 
життєво важливі для людства рішення можуть прийматися однією 
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країною – Сполученими Штатами – на основі суб’єктивного сприйняття 
Вашингтоном міжнародної дійсності» [27]. 

Дана суперечливість векторів розвитку створює підґрунтя для визнання 
відносної штучності запропонованих моделей, зважаючи на можливості 
непередбачуваного розвитку міжнародного політичного процесу. У цьому 
контексті принципово важливою категорією є вірогідність затвердження 
у практиці багатосторонніх відносин тенденції, характерної для внутрішньої 
політики, а саме централізму – існування єдиного центру прийняття 
рішень щодо координації економічних і політичних процесів у всіх 
регіонах. 

Динамічне розширення акторів міжнародних відносин, а головне 
розмивання структури безпекових механізмів періоду біполярності 
визначає проблемність щодо жорсткого обмеження зовнішньополітичних 
орієнтирів розвитку країн-лідерів регіонального та субрегіонального 
рівня єдиним центром. Зб. Бжезинський, характеризуючи сучасне становище 
США на міжнародній арені, стверджує: «Сьогодні жодна значна 
міжнародна проблема не може бути вирішена без участі Америки. 
Але і США не в змозі на самоті завадити розробці ядерної зброї 
Північною Кореєю, запобігти прагненню Ірану придбати збагачений 
уран, знайти спосіб справедливого врегулювання палестинської кризи, 
вирішити довгострокову проблему зростаючої могутності Китаю» [28]. 
Розв’язати дану проблему можна внаслідок «... розроблення нового 
механізму консультацій між тими країнами, які здатні зробити серйозний 
внесок у справу загальної безпеки, навіть якщо вони спочатку будуть 
відбуватись на неформальній основі», – зазначає він [29]. 

Кристалізація основних параметрів системи міжнародних відносин 
постбіполярного періоду є довгостроковою перспективою, варіативність 
якої залежить від цілого комплексу факторів, визначальним серед яких 
є еволюція США у якості «центра тяжіння» планетарного масштабу. 

Один із провідних американських науковців у сфері міжнародних 
відносин Г. Кіссінджер стверджує: «Досягнувши апогею сили, США 
опинилися у безглуздому становищі. Перед обличчям глибоких змін, 
яких світ ще не бачив, США не мають у своєму розпорядженні 
настанов, релевантних реальності, яка на нас насувається. Перемога у 
холодній війні породила самозадоволення; задоволеність існуючим 
положенням створює ілюзію, що вчорашню політику можна буде 
продовжити і завтра; вражаючий економічний успіх зваблює тих, хто 
проектує політику, плутає стратегію із економікою і притупляє їх 
чутливість до того, які саме зміни, породжені впровадженням 
американської технології, впливають на політичне, культурне та духовне 
життя народів» [30]. 
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Проблематика формування нових механізмів взаємовідносин та 
концептуальних засад діалогових структур детермінується надзвичайно 
суперечливими тенденціями розвитку світового політичного процесу, 
що у свою чергу ускладнює процес його розбудови. Оскільки однією 
із визначальних домінант є регіоналізація світу – зміщення пріоритетів 
центросилових держав із рівня протистояння планетарного характеру, 
що характеризувало період біполярності, на регіональний рівень, для якого 
характерний надзвичайно різноманітний спектр дестабілізуючих чинників. 

Проблема націоналізму та загострення міжетнічних конфліктів, 
прояви дезінтегруючих процесів та фрагментації на різних рівнях 
(національному, регіональному, субрегіональному) з однієї сторони, а 
з іншої – прагнення держав до своєрідної форми «делегованої» 
дипломатії – перехід повноважень держав як активних суб’єктів 
міжнародних відносин до певних наднаціональних утворень: Європейський 
Союз, НАФТА тощо. 

У цьому контексті надзвичайно актуальним є питання контрольованості 
основних факторів впливу, які визначають подальший характер формування 
нової системи міжнародних відносин, оскільки відсутність даного 
елементу призводить до криз, які набувають характеру системності та 
використанні крайніх радикальних методів їх урегулювання. Відомий 
американський фахівець з питань міжнародної політики І. Валлерстайн 
у інтерв’ю виданню «Політ.ру» підкреслив: «Колапс Радянського Союзу 
став геополітичним лихом для США. Оскільки справжньою проблемою 
стала неможливість підтримувати структуру у тій формі, що раніше ... 
Із зникненням комунізму домінуючі світові еліти втратили можливість 
контролю за робітничими масами. Тепер вони можуть застосовувати 
тільки силові методи. Але, спираючись виключно на силу, жодні політичні 
структури не зможуть довго існувати» [31]. 

Професор Флоридського університету У. Вудраф зазначає: «Сьогодні 
на терезах історії ми десь посередині між геополітикою ери панування 
Заходу і геополітикою нового світового порядку, яка полягає в першу 
чергу, в усвідомленні і утвердженні регіональних етнічних, релігійних і 
національних цілей. Після відносної стабільності періоду холодної 
війни ми, здається, входимо у повністю переорієнтований світ 
непередбачуваних регіональних чвар» [32]. В аналогічному контексті 
висловився і професор Техаського університету У. Ростоу. На його 
думку в умовах швидкого розповсюдження зброї масового знищення 
нагально потрібно перенести центр ваги із глобального підходу на 
регіональний підхід. Тільки регіоналізм, підкреслює він, дозволить 
сьогодні досягнути тих основних цілей, які проголошені в Статуті 
ООН, і здійснення яких під егідою ООН так і не відбулося [33]. 
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Зважаючи на теоретичні основи розвитку систем, даний стан повинен 
трансформуватися у якісно нову систему міжнародної взаємодії. 
Виходячи з цього, як у теоретичній площині, а надалі у практичному 
вимірі, постає питання щодо творення ієрархії взаємодії у безпекових 
системах, фундаментальній основі структури міжнародних відносин, 
її здатності до самоорганізації у контексті забезпечення сталого 
балансу антикризової взаємодії та здатності до інновацій. 

Крізь призму протилежних моделей можливого розвитку світового 
політичного процесу постає питання щодо позиції сили в світовій 
політиці в ХХІ ст., її ролі, а також ступеня застосування в 
міжнародних відносинах. Різноманітність Азійсько-Тихоокеанського 
регіону, відмінності в політичних системах і режимах держав, суттєвий 
розрив економічного і соціального потенціалу розвинених країн і країн, 
що розвиваються, цивілізаційне і культурне розмаїття – всі ці фактор 
висувають питання щодо існування можливості об’єднання країн регіону, 
і, відповідно, можливості розбудови структур безпеки на колективній 
основі. 

На користь цього свідчить широкий спектр проблем, які загрожують 
регіональній безпеці. Це насамперед проблеми деескалації регіональних і 
субрегіональних конфліктів, розв’язання проблеми СНО, фактично 
неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, регіональна гонка 
озброєнь, демографічні проблеми (насамперед ріст чисельності населення 
двох найбільших країн – Китаю й Індії), міжцивілізаційні проблеми, 
питання екологічної і продовольчої безпеки, міжнародного тероризму. 
Цей спектр проблем може бути значно розширений стосовно конкретного 
субрегіону АТР, наприклад, в Південно-Східній Азії можна виокремити 
проблеми міжнародного піратства, особливо гострими є питання 
наркотрафіку тощо. 

Всі ці конфліктогенні проблеми є різними за потенціалом, але їх 
еволюція відбувається на тлі процесів, які є детермінантами світового 
політичного розвитку. 

По-перше, специфічною рисою АТР є його визначальна роль у 
світових економічних процесах. За умови збереження сучасних тенденцій 
у 2020 р. Азія буде виробляти близько 40 % світового ВНП, на долю 
регіону у 2050 р. буде приходитись 57 % світової економіки, згідно 
прогнозу ЦРУ у 2020 р. із шести провідних економік світу п’ять 
будуть азіатськими, перше місце займатиме КНР з 20 трлн доларів 
США; на другому місці будуть знаходитись США – 13,5 трлн; на третьому – 
Японія – 5 трлн; на четвертому – Індія – 4,8 трлн, на п’ятому – Індонезія – 
4,2 трлн; на шостому – Південна Корея – 3,4 трлн. Показовим у цьому 
відношенні є динаміка тенденцій економічного регіонального зростання, 
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якщо у 1995 р. валовий національний продукт США дорівнював 
сукупному продукту Японії, Китаю, Індонезії, Південної Кореї та 
Таїланду разом взятих, то через 25 років американський ВНП, який 
подвоїться за цей час, буде становити менше ніж 40 % загального 
продукту зазначених країн [34]. 

По-друге, відбувається поступове зміщення центру світової політики 
з Європи до Азійсько-Тихоокеанського регіону. Характеризуючи основні 
виміри сучасного міжнародно-політичного процесу, Г. Кіссінджер 
підкреслив: «Центр тяжіння у міжнародних справах поступово зміщується 
з Атлантичного регіону, де він розташовувався останні три століття у 
напрямку до Тихоокеанського регіону. Саме в Азії сьогодні розташовані 
країни, що найбільш динамічно розвиваються, і у їхньому розпорядженні 
з’являється все більше можливостей втілювати в життя власні уявлення 
про національні інтереси» [35]. В інтерв’ю журналу «Spiegel» (Німеччина) 
він зазначає, що дане явище є певним дестабілізатором системи відносин, 
що склалася у ХХ ст. викликом, «але це не той виклик, який потребує 
відповіді у вигляді військової чи ідеологічної конфронтації» [36]. 

По-третє, хоча тенденції інтеграції у економічній сфері є характерними 
для АТР, у той же час його політико-географічний простір характеризується 
наявністю значного конфліктного потенціалу, який є залишковим з часів 
«холодної війни», зокрема це проблемний спектр у взаємовідносинах 
Росія – Японія, КНДР – РК, КНР – Тайвань, конфлікт навколо островів 
Спратлі, а також проблема розділених народів. Окрім цього незмінними 
залишаються структурні елементи системи присутності США у регіоні: 
військово-політичні союзи з Японією та Південною Кореєю, хоча й 
скорочений, але все ж таки достатньо дієвий комплекс військових баз. 
У 1997 р. периметр дії «Основних напрямів японсько-американського 
співробітництва у сфері оборони» був поширений й на Тайванську 
протоку [37], що призвело до нового загострення у відносинах між 
Вашингтоном та Пекіном. 

Закінчення періоду біполярності задекларувало потребу формування 
нової системи безпеки, функціональним призначенням якої є контроль 
конфліктогенних зон, ефективне та адекватне загрозам реагування на 
можливі військово-політичні виклики. Але якщо у європейському регіоні 
подібна система представлена такими організаціями як НАТО, ОБСЄ 
є практично структурованою і чітко спрямованою у функціональній 
площині, то у такому конфліктогенному і динамічно реформованому 
в політико-економічній сфері регіоні, як Азійсько-Тихоокеанський, 
подібні наднаціональні військово-політичні структури знаходяться на 
етапі становлення. Спроби розповсюдити на Азійський регіон структуру 
безпеки, ще у період протистояння між СРСР та США мало руйнівні 
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наслідки. «Коли США створили НАТО і спробували розповсюдити цей 
досвід на Південно-Східну Азію, утворивши блок СЕАТО, результати 
були катастрофічні. Поразка США у в’єтнамській війні коштувала 
життя 50 тис. американцям і ясно показала, наскільки відрізняються 
азійська і європейська політики», – відзначив американський політолог 
П. Брекен [38]. 

Окрім того, навіть зважаючи на те, що політичний простір Європи, 
сформований ефективно діючими суб’єктами міжнародних відносин, 
внутрішній зміст еволюції системи координат взаємовідносин європейських 
країн є цілісністю, навіть незважаючи на внутрішні суперечності (як 
приклад, процес прийняття Європейської конституції), все ж таки, є 
одним із визначальних полюсів сучасного світу. Отже, ці вектори розвитку 
які на перший погляд є різноспрямованими, але у практичній площині 
обумовлюють прагматичне усвідомлення потреби існування ефективного 
механізму взаємодії, а відповідно і безпеки. 

Регіональним викликам безпеки АТР (суперечності між країнами 
регіону у форматі дво- та багатосторонніх відносин, демографічне 
питання, сепаратизм, релігійний фундаменталізм, націоналізм) відповіддю 
є баланс сил між існуючими загрозами та потенційними можливостями 
держав реагувати на них. Така безпекова «система» латентним змістом 
має неоптимальність реакцій на виникаючі виклики та загрози і практично 
доля мінімізації конфліктного середовища є величиною, яка зазнає 
різноманітних детермінуючих впливів з боку самих різноманітних 
суб’єктів міжнародного процесу. Регулятором кризових ситуацій на 
регіональному політичному просторі на даний момент виступає значною 
мірою співвідношення оборонного потенціалу країн, що претендують 
на роль регіональних лідерів. 

Професор Йєльського університету П. Брекен зазначає, що 
постконфронтаційна ера не мала відношення до Азії. Сам термін «ера, 
що наступила після закінчення холодної війни», на його думку 
передбачає, що американсько-радянське протистояння було центральною 
подією нашого часу, а його закінчення визначило цілком нове явище 
для всього світу. Хоча, холодна війна не була світовою війною, в Азії 
вона не мала такого значення, як в Європі. Оскільки, на роздум науковця: 
«Центральним пунктом азійської історії в ХХ ст. був постколоніалізм: 
спроби Китаю, Індії, В’єтнаму, Ірану та інших створити життєздатні 
держави після довгого періоду іноземного панування. Їх спроби вступити 
в еру самоуправління та індустріалізації були більш важливими для 
людства, ніж те, що сталося за тисячі миль біля Берлінської стіни» [39]. 

Таким чином, функціональний аспект безпекової системності у 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні у короткостроковій перспективі 
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передбачає використання військово-політичних можливостей центро-
силових країн регіону, а у довгостроковій перспективі, зважаючи на 
визначальні тенденції міжнародних відносин, додатковим імпульсом 
впливу виступатиме економічний фактор (інтеграційні процеси, збільшення 
економічної взаємопов’язаності країн). Саме це додатковий фактор 
впливу на зовнішньополітичні орієнтири країн АТР. Доля закупівель 
озброєння країнами Південно-Східної та Східної Азії на світовому 
ринку складає 48,1 % [40]. Зважаючи на дану тенденцію, країни-
експортери озброєння безпосередньо через військово-технічне співро-
бітництво мають значні можливості впливу на баланс сил у регіоні, 
виходячи із власних національних інтересів. І багато в чому їхня 
політика у військово-торговельному спектрі визначається не економічним 
зиском, а стратегічними інтересами. Зокрема, тенденція до пріоритетності 
у торгівлі озброєнням з боку США щодо Японії (збройні сили складаються 
на 100 % з американських систем озброєння, а особистий склад проходить 
навчання за американськими стандартами [41]) виступила каталізатором 
диверсифікації військового імпорту Республіки Корея (закупівля 
російських танків Т-80У, БМП-3, гелікоптерів Ка-32, а також міжнародний 
тендер на постачання винищувачів для ВПС [42]) засвідчило прагнення 
РК відігравати більш самостійну роль у міжнародних відносинах 
на Корейському півострові і у регіоні в цілому, а також створило 
додаткові можливості щодо затвердження російської присутності у 
регіональних взаємовідносинах, яка була певним чином втрачена у 
постбіполярний період. Ще одним прикладом є політика США у сфері 
торгівлі озброєнням з тайванською адміністрацією. Згідно із доповіддю 
Стокгольмського міжнародного інституту миру, в 1998 р. Тайвань займав 
1-е місце у світі за обсягом імпорту озброєння і боєприпасів. Загальні 
витрати Тайваню на закупівлю зброї у 1994-1998 рр. склали 13,311 млрд 
доларів США [43]. У другій половині 90-х рр. ХХ ст. військовий інститут 
технології і науки Тайваню розробив національний план протиракетної 
оборони, який є складовою частиною американсько-японської системи 
протиповітряної оборони [44]. У своїй доповіді про національну оборону 
за 2000 р. міністр оборони тайванської адміністрації У. Шивень констатував: 
«Люди повинні розуміти задачі національної оброни, підтримувати її 
й брати участь в ній, тоді ми зможемо досягнути поставленої мети – 
тотальної оборони» [45]. На його думку, таким чином буде створено 
певні переваги для Тайваню у забезпеченні національної безпеки, 
оскільки «... супротивник буде краще знати силу і стратегічні завдання 
Китайської Республіки, а це зменшить ймовірність конфліктів, породжених 
різного роду непорозуміннями» [46]. 
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Розширення спектру детермінуючого впливу на характер визначальних 
чинників світового політичного процесу узалежнений від нелінійних 
процесів трансформації системи глобальної, а відповідної і регіональної 
безпеки. Факторами впливу виступають фундаментальні перетворення 
варіативності загроз у період постбіполярності та розширення простору 
конфліктного середовища і наповнення його новим змістом, що 
унеможливлює збереження біполярних рушійних сил, вимірів, форм, 
процедур, механізмів, важелів та моделей забезпечення безпеки у 
системному вигляді. Біполярна безпекова система була жорсткою щодо 
прояву ініціативи країнами, які належали до табору «ведених», варіативність 
їхньої поведінки обмежувалася периметром зовнішньополітичних 
орієнтацій країн-лідерів: США та СРСР. 

На сучасному етапі плюралізм у забезпеченні власних національних 
інтересів є надзвичайно різноманітним, оскільки вектори розбудови 
механізму взаємовідносин на різних рівнях визначаються прагненням 
держав затвердити свій статус, як дієвих суб’єктів, ґрунтуючись на 
загальновизнаних нормах міжнародного права. Проекція даних перетворень 
реалізувалась у кардинальній зміні впливу внутрішніх чинників на 
формування середовища міжнародної безпеки. Безпека сьогодні 
визначається двома групами факторів: перша є традиційною, і може 
бути визначена як поєднання та гармонізація життєво важливих інтересів 
держави: політичних, економічних, військово-стратегічних, науково-
технічних та ін.; друга ж – носить цивілізаційний характер і є продуктом 
еволюції історії, культури, релігії. 

Одним із сучасних нетрадиційних факторів впливу на архітектоніку 
взаємовідносин регіонального рівня є: з однієї сторони – прагнення до 
інтеграції і забезпечення національної безпеки внаслідок розбудови 
системи колективної безпеки, популяризації ідеї неподільності безпеки, 
з іншої сторони – проблема націоналізму та загострення міжетнічних 
конфліктів, прояви дезінтеграційних факторів на різних рівнях: 
національному, регіональному, субрегіональному. 

У колективній монографії під керівництвом провідних американських 
політологів професора політології та міжнародних відносин Принстонського 
університету Дж. Айкенберрі та професора кафедри державного управління 
університету Дартмут М. Мастандуно була зроблена спроба відійти 
від певних штампів щодо аналізу підтримання стратегічної стабільності 
у АТР і перейти від розгляду країн цього регіону як об’єкта, до аналізу 
їх як суб’єкта міжнародних відносин. На думку авторів, «... головна 
проблема стандартних підходів до міжнародних відносин полягає в 
тому, що вони ігнорують, яким чином структурні і матеріальні сили 
знаходяться під впливом культурно-ідейних факторів». Між іншим, 
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«реакція держав азійського регіону на існуючі загрози і можливості у 
значній мірі визначається тим, яким чином ці питання визначаються в 
контексті їх національних політичних культур» [47]. 

Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, які у своєму прагненні 
досягти рівня провідних країн світу щодо визначальної ролі світовому 
механізмі взаємовідносин прагнуть задекларувати, а надалі і затвердити 
свій статус незалежності щодо стандартів і норм, які активно просувалися 
Заходом протягом багатьох століть. Зважаючи на це, на регіональному 
політичному просторі надзвичайно дієвим є зростання ролі націоналізму, 
як орієнтального чинника у взаємовідносинах, а у зв’язку із цим 
кристалізується його істотна роль, як нового нетрадиційного актора 
міжнародних відносин. Професор міжнародної політекономії Школи 
перспективних міжнародних досліджень ім. Нітце при університеті 
Джона Хопкінса Ф. Фукуяма зазначає: «На тлі закінчення холодної 
війни і економічного розвитку Східної Азії, що продовжується, 
співвідношення сил змінилось таким чином, що на волю вирвались 
націоналістичні пристрасті та суперництво» [48]. Аналогічні процеси 
були охарактеризовані і американським фахівцем у сфері міжнародних 
відносин П. Брекеном: «Незважаючи на економічну відкритість Азії й 
розповсюджений на Заході погляд, що глобалізація зробила національну 
ідентичність застарілою, націоналізм став зростаючою силою в Азії, 
де він зруйнував окови колоніалізму» [49]. 

Проблема націоналізму знаходить свої прояви у двох площинах: 
по-перше, у взаємовідносинах на двосторонньому рівні, зокрема різні 
підходи до висвітлення подій національних історій, що потребує 
дипломатичного врегулювання (гіпотеза китайських учених щодо 
стародавньої держави Когурьо, що пролягала дві тисячі років назад 
поруч із сучасним китайсько-північнокорейським кордоном, знаходилась 
під владою Китаю, викликала конфронтацію у взаємовідносинах КНР – 
РК і була урегульована внаслідок підписання на рівні міністрів закордонних 
справ всеохоплюючого договору із п’яти пунктів); по-друге, у формуванні 
світоглядних характеристик щодо ставлення до Заходу як на рівні 
масової свідомості, так і певних наукових кіл та представників 
політичного істеблішменту. 

Китайський фахівець із міжнародної проблематики Ван Хуей, 
аналізуючи сучасні тенденції розвитку азійського регіону, стверджує: 
«Для жителів Азії сучасний націоналізм залишається визначальним 
елементом азійської ідеї», сутність якої на його роздум полягає в 
тому, що: «Критика європоцентризму повинна зосередитися не на 
утвердженні азіоцентризму, а на викоренені егоїстичної, дискримінаційної 
та експансіоністської логіки домінування» [50]. 
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Згадані тенденції світового політичного процесу ще більш ускладнюють 
процес формування безпекових механізмів різного рівня, визначаючи 
одночасно потребу у їх динамічному формуванні в одному вимірі, а у 
практичному – самі ж і сприяють виникненню та розвитку цілої низки 
новітніх за своїм характером та змістом суперечностей. 

У цьому контексті показовою є позиція Зб. Бжезинського, який 
констатує: «Сполученим Штатам варто зазирнути в очі новій і 
надзвичайно важливій реальності: у світі відбувається безпрецедентне 
за масштабом пробудження політичної активності, у результаті чого 
стратегія сили зазнає змін, зіткнувшись з популістською діяльністю», 
пропонуючи при цьому «... об’єднати під своєю егідою швидко зростаючих 
ліліпутів і разом з ними зайнятися поетапним формуванням ефективного 
світового співтовариства» [51]. 

Таким чином, фактор пробудження держав-націй у їх прагненні 
відійти від «парасольки» зовнішньополітичних концепцій наддержав 
є надзвичайно дієвим, системоформуючим чинником регіональної 
системи взаємовідносин. Разом із тим практика політичного регіонального 
процесу засвідчує доволі специфічну рису моделі безпеки: незважаючи на 
надзвичайну гостроту існуючого комплексу суперечностей, постбіполярний 
період не охарактеризувався деструктивними конфліктами із значним 
руйнівним потенціалом, що було характерно для європейського регіону. 
Це засвідчило абсолютно іншу логіку функціонування безпекових 
механізмів і їхню оптимізацію щодо недопущення переростання локальних 
суперечностей із суто політичного виміру у військове протистояння. 

Зважаючи на те, що Азійсько-Тихоокеанська система міжнародних 
взаємовідносин є структурною ланкою (підсистемою) механізму 
планетарної взаємодії держав, функціональний аспект забезпечення 
балансу інтересів у регіоні є дієвим щодо «життєзабезпечуючого» 
вектору розвитку у глобальному масштабі. На думку заступника 
директора Інституту проблем міжнародної безпеки РАН, директора 
Науково-освітнього форуму з міжнародних відносин О.Д. Богатурова 
регіональні відносини характеризуються виникненням моделі «... не-
формалізованих, напівофіційних політико-дипломатичних зв’язків і 
відносин, які, взаємодіючи із місцевими формалізованими структурами 
забезпечення економічної взаємодії і безпеки, продемонстрували достатньо 
високий рівень здатності амортизувати перепади у регіональній політичній 
обстановці, попереджувати значний за масштабом конфлікт, а також 
компенсувати виникаючі обмеження порушення стійкості регіональної 
підсистеми» [52]. 

На думку ж українського політолога-міжнародника та дипломата 
М.А. Кулініча визначальними особливостями інтеграційних процесів 
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у тому числі й у сфері безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні є: 
«По-перше, на відміну від європейської інтеграції, що є переважно 
інтравертною (закритою) системою, країни АТР сповідують принцип 
відкритого регіоналізму, який був офіційно прийнятий в 1992 р. на 
засіданні Ради Тихоокеанського економічного співробітництва; по-
друге, ... домінуючою тенденцією в АТР є субрегіональна інтеграція, 
яка є динамічнішою, структурованішою аніж загальнорегіональна» [53]. 

Цей аспект актуалізує питання щодо формування абсолютно якісно 
нового формату міжнародних відносин у АТР у тривимірному просторі, 
а саме: перший рівень може бути представлений у традиційному вигляді 
взаємовідносин між державами, даний рівень може бути ідентифікований 
як асиметричний, зважаючи на домінування США. Даний статус може 
бути визначений за трьома основними характеристиками: 1) володіння 
ефективним економічним механізмом, що базується на виробництві 
інноваційного типу, домінувати у світовій валютній системі; мати 
панівні позиції у світовій торгівлі і контролювати більшу частину 
транснаціональних корпорацій; 2) наявність силових можливостей 
глобального масштабу, потужні військові союзи і реалізація ефективної 
військової політики; 3) привабливість з точки зору культури, політично 
енергійне населення (саме морально-політичні наслідки закінчення 
«холодної війни» виявилися найбільш дієвими щодо утвердження 
дієздатності західної моделі розвитку на теренах постбіполярного 
світу). І хоча: «За всіма цими параметрами США як лідер деградують, 
проте критична маса необхідних характеристик ще зберігається», – 
підкреслює один із провідних російських науковців у сфері міжнародних 
відносин О. Воскресенський [54]. 

Другий рівень форматується за рахунок взаємодії країн регіону в 
економічному просторі, визначити його може як сталий дисбаланс 
потенціалів. Найбільш домінатною у цьому відношенні є прагнення 
країн до надання інтеграційним процесам у регіоні сталого та 
передбачуваного характеру. Період початку ХХІ століття є визначальним 
у цьому відношенні. Наприкінці 2004 р. у В’єнтьяні відбулася зустріч 
на найвищому рівні у форматі «АСЕАН плюс три» (АСЕАН плюс 
КНР, Японія та Південна Корея). Підписаний у межах програми форуму 
пакет документів відкрив з 1 липня 2005 р. шлях розбудові інституцій 
зони вільної торгівлі (CAFTA) Китай – АСЕАН. Прогнозується, що 
внаслідок даного процесу вже до 2015 р. зона вільної торгівлі, створена 
КНР та АСЕАН, буде поступатися за обсягом товарообігу лише 
Європейському Союзу та NAFTA – Північноамериканській угоді про 
вільну торгівлю. Кількісний склад населення даного утворення складатиме 
1,7 млрд осіб, а валовий внутрішній продукт – 2 трлн доларів США [55]. 



Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: 
фактори формування та тенденції розвитку  

29 

Враховуючи перетворення Китаю на державу лідера регіонального 
масштабу, але з усіма потенційними можливостями щодо лідерства 
глобального, дані інтеграційні процеси «обслуговують» національні інтереси 
Китаю, створюючи йому плацдарм для використання економічних 
можливостей щодо своєрідного «інституційного» стримування держав 
регіону, виступаючи одночасно обмежувачами загострень їх відносин 
з Пекіном. 

Третій рівень є зумовлений тенденціями сучасного політичного 
процесу, який надзвичайно розширив межі поняття – актор міжнародних 
відносин. Даний рівень представлений націоналізмом, енергетичними 
загрозами, екологічними проблемами, таємними підривними (терорис-
тичними) організаціями, роллю ТНК. 

Таким чином, можна констатувати, що регіональне міжнародне 
середовище характеризується формуванням механізму безпеки у форматі 
державні взаємодії – позадержавні взаємодії. У той же час дана 
тенденція породжує так званий парадокс участі, який був сформульований 
відомим дипломатом М. Нікольсоном: «Що менше кількість і ступінь 
різнорідності учасників міжнародних взаємодій, то впорядкованішою 
є система міжнародних відносин і більш передбачуваними дії учасників 
та їх наслідки. Якщо ж міжнародні відносини поповнюються новими 
учасниками, то прогноз, а відповідно і здійснення ефективних дій 
стають складними» [56]. 

Однією з основних детермінант сучасного регіонального процесу 
в сфері дво- та багатосторонніх відносин є енергетичний фактор. 

Енергетична безпека на сучасному етапі є однією з істотних 
складових зовнішньополітичної концепції будь-якої держави, а це 
особливо важливо для азійських держав, що динамічно нарощують 
свій комплексний потенціал, зокрема КНР. На думку Лі Гамільтона, 
президента Міжнародного наукового центру ім. Вудро Вільсона 
енергетична безпека – другий за важливістю компонент державної 
політики безпеки після національної оборони [57]. Енергетична безпека 
авторами колективної монографії під редакцією Яна Х. Каліцкі та Девіда 
Л. Голдуіна визначається як «забезпеченість доступу до енергетичних 
ресурсів, необхідних для поступального розвитку національної могутності 
(national power)» [58]. Саме цей фактор є дієвим щодо можливості 
перетворення його на кофліктогенний у контексті забезпеченості успіху 
китайських економічних реформ. Американський фахівець у сфері 
енергетики Д. Ергін, визначаючи десять ключових принципів забезпечення 
енергетичної безпеки, одними із головних декларує: «стабільність 
глобального ринку енергоносіїв та багатосторонні заходи охорони 
найважливіших родовищ і шляхів транспортування нафти і газу, 
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міжнародні проекти дослідження перспектив світової енергетики і 
підвищення ефективності енергоспоживання» [59]. 

Зважаючи на це, країни-енергетичні донори цілком реально і ефективно 
можуть впливати на формування зовнішньополітичних орієнтацій країн 
реципієнтів. Особливе значення це має для РФ, яка зважаючи на її 
природні ресурси, може використати цей шанс щодо мінімізації 
наслідків втрати статусу наддержави у постбіполярний період. І ця 
політика, знаходить своє практичне відображення у діях російського 
уряду. Прем’єр-міністр РФ В. Путін у статті «Росія-АТЕС: широкі 
горизонти співробітництва» зазначив, що Росія готова відігравати одну 
із ключових ролей у створенні нової транспортної і енергетичної 
архітектури у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. «Ми з усією серйозністю 
підходимо до таких напрямів нашої спільної діяльності, як енергетика 
і транспорт», – підкреслив він [60]. 

Каталізатором впровадження у площину практичної реалізації даних 
зовнішньополітичних настанов виступив цілий комплекс чинників: 
економічне зростання у Сполучених Штатах Америки; динамічний 
розвиток всього східно-азійського регіону, особливо Китаю; тривалий 
процес дестабілізації ситуації на Близькому Сході; стабільність періодичної 
розірваності у проблемі врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту; 
проблема зменшення залежності західного світу від поставок нафти із 
мусульманських країн. 

У лютому 2002 р. Росія захопила лідерство серед країн виробників 
нафти, за даними Міжнародного агентства енергетики видобуток 
склав – 7,28 млн барелів на день, що є ілюстрацією можливостей 
оптимізації впливів, враховуючи факт зростання щорічного споживання 
нафти країнами АТР у період 2000-2020 рр. на 9 % (загальне споживання 
нафти регіоном складає 27,8 % загальносвітового рівня) [61]. Проте 
дана перевага нівелюється перебігом подій, пов’язаних із Іракською 
кризою. Присутність США у країні забезпечують підґрунтя щодо 
можливостей доступу до значної частки світового запасу нафти, а 
також здатності координувати доступ до неї і як наслідок реальні 
важелі впливу на формування цінової політики на нафтовому ринку. 
Хоча візит В. Путіна до КНР (березень 2006 р.) засвідчив, що Росія 
зберігає статус одного із лідерів у сфері енергетичного донорства, 
енергійно використовуючи свої сировині переваги у зовнішньополітичній 
сфері, активно проникаючи у внутрішньоекономічні структури інших країн. 

З листопада 1993 р. Китай вперше за останні 20 років став чистим 
імпортером нафти, а зважаючи на характер економічної модернізації, 
можна передбачити, що ця залежність буде і надалі зростати. Потреби в 
ній збільшаться з 600 тис. барелів на день у 1993 р. до 3 млн в 2010 р. [62]. 
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На сьогоднішній день ці прогнози сформульовані китайським вченим 
Р. Лі в 1999 р. вже перевершені, у 2004 р. використання нафти в день 
досягло рівня 6,3 млн барелів, таким чином приріст споживання склав 
24 % [63]. Зважаючи ж на значну поляризацію китайського населення, 
доступ до енергетичних ресурсів є одним із сталих чинників забезпечення 
внутрішньополітичної стабільності китайського суспільства. 

Науковий співробітник Гарвардського університету Е.А. Фейгенбаум, 
аналізуючи проблему реалізації енергетичних прагнень КНР, стверджує, 
що однією з головних цілей збройних сил Китаю є забезпечення 
постачання до Китаю природних ресурсів, необхідних для життєздатності 
його економіки на довгострокову перспективу. Акцентуючи увагу на 
цьому аспекті, американський науковець зазначає, що територіальні 
претензії Пекіну на острови Спратлі пов’язані з тим, що основні 
морські комунікації щодо постачання енергоносіїв до Східної Азії 
проходять поблизу цих островів [64]. 

Окрім того прийняття КНР до СОТ у 2001 р. ставить на порядок 
денний питання щодо лібералізації політико-адміністративної структури, 
зважаючи ж на традиційність китайської влади, це виступає додатковим 
фактором тиску на організаційний ландшафт влади. 

У той же час, активно залучаючи зарубіжні інвестиції до своєї 
економіки, КНР досить активно проникає і в економіку інших країн. 
Прикладом чого є діяльність Китайської національної нафтової компанії 
(CNPC), яка поступово перетворюється в одного із світових лідерів у 
нафтовій галузі, приймаючи участь в реалізації проектів у таких країнах 
як Азербайджан, Туркменістан, Казахстан, Судан, Венесуела й Оман. 

Інтеграційні процеси регіонального та глобального рівня, лібералізація 
національного фінансового ринку, активний розвиток підприємництва 
(у 2004 р. до Конституції КНР була внесена поправка, яка проголосила 
недоторканість легальної приватної власності громадян, планується 
скоротити питому вагу держсектора в економіці до 20 % [65]), 
приватизаційні процеси; все це сприяє формуванню розвиненого 
громадянського суспільства, що визначає значний потенціал нестабільності, 
зважаючи на збереження монополії комуністичної партії на владу. 
Показовим у цьому відношенні є переконання заступника голови комітету 
з питань оборони Державної Думи РФ О. Арбатова, який зазначив: 
«Китай ... це наддержава ХХІ століття... Завадити цьому може тільки 
одне – внутрішній розкол, який може відбутися внаслідок швидкого 
економічного зростання та застарілої негнучкої політичної системи» [66]. 

Таким чином, перераховані вище чинники будуть визначати основні 
виміри зовнішньополітичного курсу КНР, спрямованого на забезпечення 
провідної ролі держави у регіоні, з урахуванням тенденцій внутрішньо-
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політичного та міжнародного розвитку. Одним із головних напрямків 
реалізації зовнішньополітичної доктрини буде творення іміджу Китаю 
як стабільної та передбачуваної держави, що є надзвичайно важливим 
у взаємовідносинах із ключовими гравцями на регіональній політичній 
економічній арені США та РФ, а це у свою чергу буде виступати 
істотним каталізатором процесу розв’язання внутрішніх проблем. 

Формат взаємовідносин Вашингтон-Пекін-Москва зазнав змін своїх 
істотних характеристик на рубежі ХХ-ХХІ століття, що визначалось з 
однієї сторони системною кризою державності (розпад СРСР), а з іншої, 
успіхами державних економічних реформ, ініційованих Ден Сяопіном, 
внаслідок чого, Китай перестав виконувати роль фактору (хай навіть 
одного з ключових) у російсько-американських відносинах, а набув 
статусу самостійної держави, яка має реальні можливості впливу на 
світовий політичний процес. 

У той же час існуючий комплекс проблемності внутрішньополітичного 
характеру як у КНР та і у РФ, створює додаткові імпульси до взаємного 
зближення і взаємопов’язаності політико-економічних зв’язків держав. 

Щодо ролі США, то на сучасному етапі, структурне домінування 
США у регіоні та на світовій політичній арені є вигідним для КНР, з 
точки зору збереження стабільності у регіоні, що сприяє поступовому 
та ефективному реформуванню економіки, а відповідно забезпечує 
можливість маневру щодо модернізації національної політичної системи. 

У свою чергу «китайський» вектор зовнішньополітичного курсу 
Вашингтону, зважаючи на тенденції регіонального розвитку буде 
набирати питомої ваги у загальнополітичному спектрі взаємовідносин, 
а його сутнісні характеристики визначатимуться прагненням детермінації 
зовнішньої політики КНР, використовуючи існуючий потенціал, а 
також активізацією інтеграційних процесів регіонального масштабу, 
що створить своєрідні стримуючі важелі щодо силового розв’язання 
конфліктних ситуацій. 

Все це повинно сприяти у подальшій розбудові системи безпеки, 
яка буде визначатись комплексом тісних взаємозв’язків між центро-
силовими державами, що є запобіжником потенціальним конфліктам, 
оскільки це матиме вкрай негативні політичні та економічні наслідки 
для всіх його учасників і дестабілізує систему відносин як на 
регіональному, так і на глобальному рівні. 

Контури моделі системи безпеки на політичному просторі Азіатсько-
Тихоокеанського регіону визначаються зміною конфігурації впливу 
одного із традиційних чинників – ядерного потенціалу, який на сучасному 
етапі набув якісно нових змістовних характеристик, а саме можливості 
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його використання та розповсюдження, що створює реальні можливості 
його застосування у якості важеля шантажу. 

Актуалізується дана проблема високим ступенем присутності ядерної 
зброї у регіоні (наявність у регіоні трьох офіційних ядерних держав – 
США, РФ, КНР, а після проведення у 1998 р. випробувань до них 
приєдналась й Індія) та наявністю цілого ряду так званих «порогових» 
країн якими є – Північна і Південна Кореї, Тайвань [67], зважаючи ж 
на технічні можливості до них може додатись і Японія. 

Професор Массачусетського університету, заступник міністра оборони, 
голова ради з питань ядерного озброєння, директор ЦРУ адміністрації 
У. Клінтона Джон Дейч, оцінуючи трансформацію ядерного чинника 
на сучасному етапі, відзначає його якісне перетворення щодо можливостей 
використання країною-ізгоєм чи субнаціональною групою. Відзначаючи 
фундаментальні зміни в характері ядерної загрози, він стверджує: 
«Створення перешкод на шляху розповсюдження ядерної зброї – 
шляхом уповільнення зростання числа держав, що володіють ядерним 
потенціалом, зусилля щодо попередження потрапляння ядерних пристроїв 
до рук терористичних угруповань, а також захисту існуючих запасів – 
перетворилось у не менш важливий пріоритет, ніж стримування 
масштабних ядерних нападів» [68]. 

Отже, певна дезорієнтація системи безпеки викликана гравітаційними 
наслідками розпаду біполярної системи і знаходження сучасної системи 
міжнародних відносин у перехідному стані, однією із головних проблем 
щодо забезпеченості прогнозованості еволюції міждержавних дво- та 
багатосторонніх відносин має диференціацію конфліктогенних чинників 
та потребу вироблення механізму їх попередження й адекватності 
його заходів існуючим загрозам і здатності до інноваційних дій. 

Разом із тим проблема розповсюдження ядерної зброї пов’язана з 
енергетичним фактором, що також є дієвим у формуванні сучасної 
архітектоніки взаємовідносин. Зокрема, американські експерти вислов-
люються, що у процесі «культивації» Китаєм (який витісняється Заходом 
із країн-експортерів нафти Перської затоки) держав із одіозними чи 
слабкими режимами, Пекін вірогідно може передати цим країн військові 
технології, включаючи ті, які дозволяють просунутися на шляху створення 
потенціалу зброї масового знищення. 

Проявами тенденції до творення такого своєрідного політико-
ідеологічного партнерства між КНР та країнами Близького Сходу: 
Пакистаном, Іраном, Лівією була ознаменована друга половина 80-х 
років ХХ ст. Китай надав науково-технічну допомогу Пакистану для 
створення ядерної програми. Така ж допомога була надана Китаєм і 
Ірану. Пекін передав ядерну технологію і Лівії [69]. 
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Проте з початку 90-х років ХХ ст. КНР займає більш конструктивну 
позицію з питання практичної реалізації міжнародних угод щодо 
нерозповсюдження зброї масового знищення. У 1992 р. Китай приєднався 
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а у 1995 р. керівництво 
КНР підтримало ініціативу зробити цей договір постійнодіючим. У квітні 
1993 р. Китай став однією з країн-фундаторів Конвенції про заборону 
хімічної зброї. Крім цього, КНР підтримала угоду про заборону 
біологічної зброї. Пекін, також підтримав зусилля Вашингтону, спрямовані 
на згортання північно-корейської програми розробки ядерної зброї. 

За твердженням Р.Дж. Айнхорна, заступника помічника держсекретаря 
США в адміністрації У. Клінтона з питань нерозповсюдження «Китайці 
ефективно діяли за лаштунками, підтримуючи угоду, яку ми в кінці кінців 
уклали з Північною Кореєю у 1994 р. на двосторонній основі» [70]. 

У травні 1996 р. КНР взяла на себе зобов’язання не надавати ніякої 
підтримки подальшому розвитку непідконтрольних Міжнародному 
агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ) ядерних об’єктів у Пакистані, а 
протягом візиту голови КНР Цзян Цземіня до Вашингтона (жовтень 
1997 р.) офіційні представники уряду Китаю оприлюднили заяву, в якій 
заявили, що Китайська Народна Республіка не планує розпочинати будь-
які нові проекти в ядерній галузі з Іраном, і що діючі спільні китайсько-
іранські програми будуть завершені у відносно короткий термін [71]. 

Відзначаючи позитивні зрушення, які відбулися у політиці Китаю 
відносно нерозповсюдження зброї масового знищення, Р.Дж. Айнхорн 
констатував, що особливу занепокоєність США викликає, по-перше, 
відсутність з боку Китаю необхідного контролю за експортом товарів 
подвійного призначення, що використовуються для виробництва хімічної 
зброї. Саме це, на його думку, «сприяло розробці хімічної зброї Іраном»; 
по-друге, експорт окремих ракетних компонентів та технологій Пакистану 
й Ірану. Ці фактори визначають те, що: «Сполучені Штати Америки 
будуть дуже тісно співпрацювати з Китаєм і оцінювати, і контролювати 
поведінку Китаю; і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб привернути 
увагу китайських керівників до існуючих недоліків», – підкреслив 
Р.Дж. Айнхорн [72]. 

Асоційовані зусилля США та КНР, спрямовані на врегулювання 
проблеми навколо ядерної програми Північної Кореї, виявили тенденцію 
щодо зміщення вісі координат у концептуальному вимірі розуміння 
сутності поняття «полярність», яке ґрунтується на конфронтаційних 
концепціях світового розвитку, і яким намагаються оперувати, 
характеризуючи сучасний стан міжнародних відносин. Регіональний 
вимір взаємовідносин між двома центрами США та КНР можна 
охарактеризувати як «змагальне співробітництво». Оскільки обидві 
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країни відіграють визначальну роль у міжнародних відносинах у АТР, 
і багато в чому структурують перспективну модель взаємовідносин. 
Стан же взаємовідносин між ними не може не враховуватись у своїх 
зовнішньополітичних орієнтаціях впливовими країнами регіону – РФ, 
Японією. 

В той же час КНР активно впроваджує в життя курс на 
диверсифікацію енергетичних джерел, які є наріжним каменем сталого 
реформування економіки, з метою зменшення залежності від постачання 
близькосхідної нафти. Альтернативним варіантом у цьому відношенні 
виступає саме ядерна енергія, і на цьому напрямку співробітництва 
Пекін досить плідно співпрацює із Москвою. Так, міністр закордонних 
справ РФ С. Лавров під час візиту президента Росії В. Путіна до КНР 
21-22 березня 2006 р. зазначив: «Китай вітає більш активну участь 
Росії у своїй атомній енергетиці, яка зараз переживає одну із 
найбільш масштабних модернізацій в історії галузі» [73]. Голова Росатому 
С. Кирієнко більш конкретизував положення щодо подальшої участі 
Росії у розробках атомної галузі. Він визнав, що будівництво 
Тяньванської атомної електростанції, яке проводить Росія, двома реакторами 
не обмежиться. 

«За умови успішного запуску в експлуатацію першого та другого 
блоків Росія має всі підстави для того, щоб забрати контракт на 
будівництво третього, четвертого, а, можливо, і наступних блоків. 
Конкуренти є завжди, але за умови успішного пуску першого і 
другого блоків, думаю, ми будемо поза конкуренцією», – підкреслив 
С. Кирієнко [74]. 

Російські компанії, які працюють у сфері атомної енергетики активно 
просуваються на китайський внутрішній ринок атомної енергетики. 
Отже, взаємопов’язаність між РФ та КНР у сфері енергетики виступає 
зовнішнім фактором впливу на подальше удосконалення механізму 
двосторонніх взаємовідносин з однієї сторони, а з іншої є дієвим 
чинником формування регіональної системи безпеки, оскільки зменшує 
вірогідність переходу існуючих коливань у відносинах до стадії 
їхнього виходу за периметр конструктивного урегулювання існуючих 
та прогнозованих загроз стабільності. 

Комбінаторика регіональних взаємовідносин надала поштовх до 
формування абсолютно якісно нового змісту взаємодії держав, які мають 
суттєвий потенціал конфліктного середовища у двосторонніх відносинах, 
але існують взаємні важелі тяжіння, що виступають об’єктивними 
чинниками обмеження периметру ескалації напруги. Зокрема, домінування 
США на міжнародній арені створює свого роду запас часу для КНР 
щодо продовження динамічного удосконалення національного політичного, 
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економічного, військового, науково-технічного, демографічного та 
культурного потенціалу країни, входження до провідних світових та 
регіональних інституцій, що в цілому визначає можливості зовнішньо-
політичної діяльності держави, а відповідно й ієрархію у постановці та 
реалізації зовнішньополітичних цілей. Співробітники відділу стратегічних 
досліджень Пекінського університету Ся Ліпін та Цзян Сіюань зазначають, 
що на сучасному етапі «... в економіці потреба Росії та Китаю в США 
перевищує їх взаємну потребу один в одному, але їх відносини між 
собою кращі, ніж їх зв’язки із США, кожної окремо» [75]. 

Зокрема, взаємний товарообіг між Пекіном та Вашингтоном складає 
120 млрд доларів [76], а 1/3 іноземних інвестицій до китайської економіки 
є американськими капіталовкладеннями [77]. 

У свою чергу «азійська» політика США зберігатиме курс на збереження 
домінуючих позицій у регіоні з одночасним залученням КНР до 
інтеграційних процесів політичного та економічного характеру, як у 
регіональному, так і глобальному вимірі, що надасть передбачуваності 
та прогнозованості зовнішньополітичним прагненням Пекіну, внаслідок 
взаємопов’язаності та взаємозалежності створених тенденціями 
взаємопроникнення як на двосторонньому, так і багатосторонньому 
рівнях. Внаслідок чого, політичною практикою буде створений імідж 
офіційного Пекіна, як відповідального члена міжнародного співтовариства 
із значною долею конструктивізму в забезпеченні регіональної стабільності. 

Отже, оптимальна модель політики США матиме вигляд серединного 
варіанту між політикою «стримування» та політикою «умиротворення». 
Оскільки, жорстка політика «стримування» лише спровокує КНР до 
радикальних дій щодо розв’язання проблемних питань (наприклад, 
проблеми Тайваню), а це у свою чергу призведе до значного масштабного 
конфлікту. Г. Кіссінджер, аналізуючи потенційні можливості КНР, 
стверджує: «Ця країна має найвагоміший шанс стати суперником 
Сполучених Штатів у столітті, що настало, хоча не в першій його 
половині» [78]. Разом із тим він застерігає: «Політика у відповідності 
з якою Китай вважається ворогом тільки тому, що його економіка 
зростає, а ідеологія неприйнятна, закінчиться ізоляцією Сполучених 
Штатів» тому, «конфронтація з Китаєм повинна допускатися лише, як 
крайня міра, а не як стратегічний вибір» [79]. 

Політика, яка буде адекватно враховувати прагнення КНР до 
відповідного їй місця за власним потенціалом у світовому політичному 
устрої, створить передумови щодо органічного та прагматичного входження 
Китаю до сучасного механізму взаємовідносин, і сприятиме таким чином 
формуванню системи взаємних компромісів, виступаючи стабілізуючим 
чинником існуючого конфліктного потенціалу. 
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Фактично наповнення формату взаємовідносин Пекін-Вашингтон якісно 
новими змістовними характеристиками надало поштовх структуризації 
нового виду «полярності» у взаємовідносинах між країнами світу. І цей 
факт у найближчій перспективі стане одним із дієвих чинників впливу 
на світову, а відповідно і регіональну архітектоніку взаємовідносин. 

Президент Інституту стратегічних оцінок РФ А.А. Коновалов стверджує, 
що сучасний період розвитку міжнародного середовища характеризується 
формуванням нового типу біполярності. «На одному полюсі групуються 
держави, що прагнуть дотримуватись узгоджених правил і норм у 
внутрішній та зовнішній політиці, дотримуватись низки загальних базових 
цінностей і декларуючих цивілізаційне різноманіття світу. Інший полюс 
представлений, як державами, так і недержавними терористичними і 
кримінальними транснаціональними мережами, які сповідують радикальні 
ідеології, заперечують загальновизнані норми права й морально-етичні 
обмеження та ставлять завдання глобальної експансії цих ідеологій», – 
підкреслює російський науковець [80]. 

Зважаючи на достатньо високий ступінь гіпотетичності тенденцій 
об’єктивних (економічні, політичні, демографічні, географічні, цивілізаційні) 
і суб’єктивних (загальнолюдські норми, громадські, державні, національні, 
індивідуальні, корпоративні, групові, лобістські, урядові інтереси) 
чинників, які є дієвими щодо впливів на структурування системи 
безпеки у Азійсько-Тихоокеанському регіоні можна лише визначати 
вірогідність їх потенціалу щодо зміни структури системи взаємовідносин. 

Разом із тим стабільність та рівновага системи безпеки підтримується 
адаптивним коректуванням інтересів у різних вимірах, якщо цього не 
відбувається, це обумовлює розбалансування системи та її кризу, як наслідок 
переродження системи, набуття нею нових якостей, а на цьому етапі 
найбільшу небезпеку представляють біфуркаційні процеси. 

Знаковим явище у цьому відношенні є реальна можливість взаємних 
впливів структурних змін, як у внутрішньому середовищі окремого 
структурного елемента систем підтримання стабільності (наприклад, 
держави), що узалежнює відповідні зміни у зовнішньому середовищі, 
з іншої сторони, перетворення зовнішніх об’єктів викличе відповідну 
реструктуризацію у внутрішньому середовищі. Поруч із цим баланс 
між внутрішніми та зовнішніми імпульсами є варіативним у динаміці 
регіональної розбудови системи міждержавної взаємодії. 

Враховуючи зазначені концептуально-теоретичні принципи можна 
спрогнозувати, що короткотермінова перспектива структурування системи 
безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону визначатиметься цілою низкою 
факторів, потенційні можливості яких і баланс між ними зазнаватимуть 
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детермінуючих впливів з боку модернізації внутрішньополітичної та 
зовнішньополітичної структури кожного із традиційних та не традиційних 
акторів міжнародних відносин. 

По-перше, існування проблеми «стабільності» на політичному 
регіональному просторі. Оскільки, стала чи констатована стабільність 
взаємовідносин не є прямою аналогією відповідності оптимального 
варіанту. Даний аспект, забезпечує позитиви та ефективність щодо 
самої системи взаємовідносин та її складових елементів на певному 
етапі розвитку, але породжує імпульси щодо прагнення перегляду 
положення кожного з учасників даної рівноваги. Як приклад, зміна 
статусу КНР, перетворення її на регіональну державу, з перспективою – 
глобального орієнтального впливу. Зб. Бжезинський, прогнозуючи 
характер та моделі міждержавних взаємовідносин в АТР, стверджує: 
«Китай вже є найбільш впливовою у геополітичному відношенні 
державою на материку. Його військова і економічна потужність не йде 
ні в яке порівняння з можливостями найближчих сусідів, за винятком 
Індії. Тому цілком природно, що Китай все більше буде зміцнювати свої 
позиції в регіоні, співвідносячи з вимогами своєї історії, географії та 
економіки» [81]. 

По-друге, системні зрушення, що відбулися у інституціях системи 
безпеки періоду біполярності, спричинили достатньо тривалий період 
формування основних вимірів нового, як за своєю фундаментально 
основою, характером, так і вимірами механізму забезпечення стабільності. 
Етап формування узалежнює відповідні зміни в характері системи 
від заходів стратегічного спрямування, наслідки ж відповідного чи 
реформування, чи радикальних перетворень є доволі непередбачуваними, 
що лише розширює конфліктне середовище, існуюче на регіональному 
рівні. 

Відповідно дана залежність є прямою проекцією надзвичайної 
рухливості структурних елементів безпекової системи АТР періоду 
постбіполярності, зважаючи на це, впровадження в практичну площину 
рішень, які мають вплив на зовнішнє середовище (енергетичний та 
ядерний фактор, проблема урегулювання «статусу» Тайваню, «корейська 
проблема», продаж новітнього озброєння, розширення військової 
присутності будь-якої держави у регіоні, розбудова військово-політичних 
союзів непередбачуваного характеру) призведе до структурних перетворень 
у всій системі, причому змін зазнає як внутрішнє, так і зовнішнє 
середовище структурних елементів архітектури взаємовідносин. 

Як приклад, можна назвати руйнацію біполярної системи, періодичне 
загострення відносин між США та КНР щодо тайванської проблеми, 
територіальні проблеми в регіоні, розробка ядерної програми Північною 
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Кореєю і т. д. Потенційні можливості домінанти цього аспекту у 
характері політичного регіонального процесу залежить від подальшої 
еволюції внутрішньополітичної ситуації, особливо у країнах-претендентах 
на роль визначального впливу в регіоні – КНР, Японія; розв’язання 
комплексу політико-економічних проблем у РФ й від можливого у 
перспективі дотримання балансу адекватності між векторами внутрішніми 
та зовнішніми у всіх суб’єктів міжнародно-політичного процесу. 

Посол США в Індії Р.Д. Блекуілл, виступаючи на V конференції з 
питань азійської безпеки у Нью-Делі 27 січня 2003 р., спроектував значну 
дугу нестабільності, що простягнулася від Близького Сходу і Перської 
затоки (Ірак) до Північно-Східної Азії (Північна Корея), зовнішнім 
оточенням якої виступає строката мозаїка регіональних держав, що 
слабшають і зміцнюються, багатих і бідних держав, одні з яких виступають 
за стабільність, а інші – за перегляд кордонів, одні управляються 
демократичними режимами, а інші – авторитарними [82]. 

По-третє, на сучасному етапі розвитку інформація перетворилась 
на глобальну проблему, вона має світовий, міжнародний характер. Значно 
зросла роль інформації у вирішенні інших глобальних міжнародних 
проблем, вона стала складовою інших глобальних проблем, таких як 
боротьба зі стихійними лихами, проблема біженців, проблема розподілу 
світових енергетичних ресурсів, проблема нерозповсюдження зброї 
масового знищення, внаслідок цього зниження рівня інформованості щодо 
декларативних та реальних настанов зовнішньополітичних центрів регіону 
наслідком матиме нераціональне використання ресурсного потенціалу і 
відповідно зниження можливостей реакцій системи щодо запобігання 
наростанню системних кризових явищ. 

Даний фактор має істотне значення щодо існуючого комплексу 
суперечностей між країнами регіону, які носять політико-економічний 
(окрім того, АТР є прикладом співіснування у межах однієї соціально-
політичної системи різних моделей економічного розвитку), ідеологічний, 
цивілізаційний, соціально-політичний, демографічний характер, а також 
системні суперечності щодо потенційних можливостей впливу на 
регіональну та глобальну архітектоніку взаємовідносин. 

Зважаючи на значний рівень інформатизації комплексу зовнішньо-
політичних відносин, постійний моніторинг й транспарентність 
виступатимуть дієвим чинниками мінімізації загострення різнорівневих 
відносин внаслідок інформаційного «голоду», а також створення 
спеціального міжнародного інформаційного органу неформального 
характеру, завданням якого буде висвітлення виконання положень, що 
регулюють розвиток співробітництва, аналіз, прогнозування можливих 
меж, перспектив економічних та науково-технічних зв’язків, вироблення 
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рекомендацій щодо концепції стратегії відносин між центросиловими 
державами регіону, поширення інформації серед громадськості, політиків і 
науковців відносно результатів та подальших напрямів розвитку дво- 
та багатосторонніх відносин. Це виступатиме своєрідним індикатором 
стабільного та здатного до інновацій механізму безпеки у сфері 
урегулювання територіальних, релігійних, етнічних, економічних та 
інших суперечностей завдяки оптимізації дієвості арсеналу політичних 
засобів забезпечення стабільності. 

По-четверте, динаміка сучасного політичного регіонального процесу 
засвідчили дієздатність ще одного фактору щодо орієнтального впливу 
на структурування системи взаємовідносин, а саме ієрархічні зміни у 
архітектоніці співвідношення потенційних можливостей держави та її 
статусу на «шаховій дошці» регіону, такі держави можна визначити як 
держави-«челленджери». Їхня зростаюча міць наближається до могутності 
найбільш сильних держав, що займають у світовому порядку провідні 
позиції, але значно відстає від рівня політичного впливу останніх. 

Канадський дослідник А. Беттлер, аналізуючи можливі шляхи світового 
політичного розвитку, вказує: «На міжнародній арені головною проблемою 
одноосібного лідерства США є Китай, який по мірі нарощування 
своєї економічної маси буде здатним формувати інтеграційну зоні у 
Східній Азії, одночасно проникаючи на економічні території країн 
третього і другого світу, а потім і першого світу» [83]. 

Енергійний перехід із площини країни, що розвивається до 
позиціонування себе на міжнародній арені як розвиненої країни (чи 
потенційно близька можливість реалізації даного плану) виступає в 
якості різноспрямованого вектору розвитку щодо реалізації обмежувальних 
дій у напрямку вільного доступу до провідних регіональних та міжнародних 
інституцій (чи певних дискримінаційних дій у цьому контексті). 

У короткостроковій перспективі дана тенденційність може виступити 
каталізатором реакційно-агресивних дій по відношенню до «втрачених» 
територій чи здійснення «силового» варіанту розірвання дискримінаційної 
блокади. 

Значною мірою дана проблематика торкається КНР, оскільки 
визначальними тенденціями розвитку світового політичного процесу 
є активне нарощування КНР національного економічного потенціалу, 
що надає їй ґрунтовні підстави для перегляду власних позицій на 
глобальному та регіональному рівнях, що у свою чергу обумовлює 
необхідність концептуальної розробки та практичної реалізації якісно 
нових підходів до визначення орієнтирів та її ролі у творенні 
постбіполярної структури міжнародних відносин. 
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Значні ж територіальні суперечності, які існують в регіоні, є надзвичайно 
конфліктогенними у цьому вимірі, зважаючи на залученість до їх 
сфери провідних країн, до того ж пов’язаних між собою дво- та 
багатосторонніми угодами. Таким значним деструктивним потенціалом 
наділена тайванська проблема. Після успішного возз’єднання з Сянганом 
(Гонконг) в липні 1997 р., який був повернений під суверенітет КНР 
згідно англо-китайської декларації 1984 р., й повернення Португалією 
КНР Аоменю (Макао) в грудні 1999 р., який був португальським 
володінням з 1680 року, для Пекіна проблема Тайваню стала одним із 
головних зовнішньополітичних завдань, вирішення якого сприятиме 
утвердженню Китаю в якості однієї з центросилових держав регіону. 

Тому більш прагматичним підходом у цьому відношенні виглядає 
стратегія на залучення нових центрів впливу до визначальних політичних 
процесів, що забезпечить відповідність статусу країни її прагненням. 

Разом із тим даний сегмент регіонального розвитку породжує 
суперечність глобалізаційно-цивілізаційного характеру, активні і динамічні 
процеси, пов’язані із таким явищем як глобалізація, визначають проблему 
«вибору» для країн регіону. 

З однієї сторони, залишитись осторонь інтеграційних процесів 
глобального та регіонального процесу автоматично призведе до значних 
потрясінь політико-економічної структури, а з іншої, зважаючи на 
цивілізаційну парадигму держав регіону, може мати руйнівні імпульси 
щодо збереження національної самобутності. Досягти балансу у розв’язанні 
цього завдання доволі складно, а відповідно цілком реальний дисбаланс 
у будь-яку сторону, окрім того єднання на підставі цивілізаційного 
принципу, уможливлює значні політико-культурологічні конфлікти. 

Отже, розбудовчі процеси у сфері безпеки повинні враховувати 
вихід на передній план задачі важливої як у теоретичній, так і практичній 
площинах, а саме – розробку концептуально-теоретичних підвалин 
адекватної відповіді на виклики, які диктуються поширенням нових 
типів конфліктів, що генеруються ростом децентралізованого політичного 
насильства, агресивного націоналізму, суперництва за сталий доступ 
до енергоносіїв, зростання впливу децидентів на модернізацію політичного 
процесу і т. д. 

По-п’яте, залежність формування основних вимірів периметру системи 
безпеки у Азійсько-Тихоокеанському регіоні від впливів орієнтальних 
чинників є неодновимірною. Підвищення питомої ваги одного чинника 
впливу не є однозначним зростанням ролі іншого. Тенденція до зростання 
економічної взаємозалежності фіксує можливі межі конфронтації у 
дво- та багатосторонніх відносинах. Ідеальна матриця взаємовідносин 
може бути представлена як зростання ролі економічного фактору, без 
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автоматичного підвищення впливовості військового потенціалу, що 
забезпечить пріоритетність стабільних, передбачуваних та прогнозованих 
відносин й відповідно матиме формуючий вплив на стабільність матриці 
регіональної безпекової системи. 

Внаслідок цього модернізаційні перетворення у контексті безпеки 
є ефективними і прагматичними, якщо вони носять комплексний 
(багатовимірний) характер. 

Оскільки, штучне формування інститутів співробітництва у одній 
окремо взятій конфліктогенній галузі (військово-політичне співробітництво, 
зближення на основі культурологічних чинників і т. п.) своїм безпосереднім 
наслідком матиме парадокс співробітництва, а саме перехід співробітництва 
у якість конфліктогенного чинника та зміщення балансу в бік зовнішніх 
імпульсів щодо впливовості у формуванні зовнішньополітичних 
пріоритетів та операційної системи реагування на загрози національним 
пріоритетам. 

Таким чином, система безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 
зазнавши змін внаслідок розпаду біполярної системи взаємовідносин, 
перебуває у стані структуризації, коли її основні підсистеми перебувають 
у стані трансформації, характер якої залежить від цілої низки як 
об’єктивних, так і суб’єктивних чинників внутрішньополітичного та 
зовнішньополітичного чинників. 

Зважаючи на розглянуті концептуально-теоретичні основи еволюції 
даної системи щодо підтримання стабільності, можна спрогнозувати, 
що її подальший розвиток буде визначатись у двох площинах: по-перше, 
зважаючи на специфіку формування основних елементів системи безпеки 
АТР, у якій інтеграційні процеси, а відповідно взаємопов’язаність у 
різноманітних сферах переживають стан динамічного становлення та 
розвитку, фактором стабілізації буде виступати характер динаміки процесів 
на різних рівнях взаємовідносин – підтримка дієвості процесів, 
спрямованих на зміцнення стабільності на взаємоприйнятних умовах 
(інтенсивна площина). Даний аспект, потребує урахування всього 
спектру особливостей відносин у різнорівневих системах та потреби 
комплексного підходу до розвитку відносин на засадах конструктивізму 
та прагматизму; по-друге, зберігатимуть своє значення безпекові елементи, 
що залишились від періоду біполярності, а саме двосторонні угоди та 
договори, їхня здатність до адаптації щодо нових статусів та ролей у 
регіональному механізмові відносин, передбачення можливості внесення 
кореляційних змін щодо впровадження в життя в залежності від 
модернізаційних векторів глобального та регіонального розвитку. Цю 
площину можна визначити як інноваційно-кореляційну – збереження 
структури даних безпекових елементів за їх здатності до здійснення 
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коливань у тактичних межах при збереженні стратегічного курсу, дані 
механізми та їх важелі можуть бути внесені вже до існуючих договорів 
та угод, а їхні основні операційні механізми відповідно входитимуть 
у якості складових елементів до нових розбудовчих домовленостей 
системи безпеки АТР. 

Такий алгоритм, уможливить мінімізацію чи навіть абсолютну 
нейтралізацію руйнівних наслідків різкої зміни балансу у співвідношенні 
архітектоніки безпекових елементів трансформацією у новий стан 
системної рівноваги. 

У цьому контексті більш дієвим та прагматичним виглядає стан 
динамічної рівноваги ніж стан побудови різнорівневих систем безпеки 
на засадах наявності чітких критеріїв співвідношення сил та жорстко 
обмеженого кола елементів, які у стратегічному протистоянні не мають 
тенденції до еволюції, а кристалізуються на рівні чіткої структуризації 
у різнорівневому протистоянні між центрами сили. 

Даний аспект дослідження потребує розгляду взаємовідносин між 
регіональними центрами сили, особливо тими які на сучасному етапі 
активно реформують свої національні політико-економічні структури, 
хоча причини даних перетворень можуть носити різний характер. 

Але, виходячи з порівняння факторів віддалення та зближення, можна 
констатувати, що незважаючи на існуючу проблематику у відносинах: 
досвід прикордонних конфліктів, геополітичне суперництво за країни 
Центральної Азії та Казахстан, міграційні питання, пов’язані із заселенням 
Далекого Сходу вихідцями з КНР, переростання їх у відкриту 
конфронтацію, видається малоймовірним. 

Факторів зближення існує більше, а головне, вони за своєю питомою 
вагою, є більш значущими: досягнуті домовленості про співробітництво 
у різноманітних сферах, ініціювання РФ та КНР творення регіональних 
міжнародних організацій, свідченням чого є діяльність Шанхайської 
організації співробітництва (утворена у червні 2001 р.), існування чітко 
структуризованого та інституційованого механізму двосторонніх зустрічей 
між державними діячами країн різного рівня, співробітництво між КНР 
та РФ в якості постійних членів Ради Безпеки ООН, взаємозалежність 
ефективного реформування економічних структур суспільств від динаміки 
та структури експортно-імпортних відносин. 

Разом із тим розв’язання суперечностей у класичному вигляді 
біполярного періоду, а саме, надзвичайного нарощування ескалації у 
взаємовідносинах повністю виключити не можливо. 

Сучасний стан та зміст двосторонніх відносин засвідчує, що відбулася 
орієнтальна перебудова у механізмі РФ – КНР: урівноваження можливостей 
держав, а враховуючи успіхи економічних реформ у Китаї та перехідний 


