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ПЕРЕДМОВА 

 
 
 

Однією з головних тенденцій останніх років залишається зміщення 
глобального центру сили до Азійсько-Тихоокеанського регіону. Країни 
АТР стають рушієм розвитку світової цивілізації, беручи на себе ту роль, 
яку впродовж п’яти останніх століть виконувала Європа. 

В АТР суперечливо переплітаються інтереси й устремління самих 
різноманітних суб’єктів міжнародних відносин (окрім США, КНР і РФ, у 
«гру» все активніше вступають Японія, Республіка Корея, КНДР, Тайвань 
і т.д.). Пересікаються сфери діяльності регіональних альянсів – Азійсько-
Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Асоціації держав 
Південно-Східної Азії (АСЕАН), Асеанівський регіональний форум з 
питань безпеки (АРФ) тощо. У цілому ж, хоча регіональна конфігурація 
міжнародних відносин у постбіполярний період суттєво змінилась, але ці 
зміни не набули надзвичайно радикального характеру як в Європі. В 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні залишаються визначальними ті 
проблеми, які сформувалися у перші повоєнні роки: продовжують 
існувати військові союзи США з Японією і РК, зберігається проблема 
міжкорейських відносин, залишаються проблема возз’єднання КНР і 
Тайваню та російсько-японські територіальні суперечності.  

На початку ХХІ ст. регіональний політичний простір характеризується 
тісним переплетенням територіальних, політичних, економічних, 
військових та інших інтересів постійних членів Ради Безпеки ООН, 
провідних ядерних держав, які одночасно є депозитаріями Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї (США, РФ і КНР). Тому проблеми 
ядерного нерозповсюдження набувають тут особливої специфіки. 
Несподіване загострення будь-якої з них може викликати різке 
погіршення обстановки не лише у регіоні, але і на світовій арені.  

Багатоманітність Азійсько-Тихоокеанського регіону, відмінності у 
політичних системах і режимах держав регіону, істотний розрив 
економічного та соціального потенціалу розвинених і країн регіону, що 
розвиваються, цивілізаційне та культурне різноманіття – все це ставить 
питання щодо можливості об’єднання країн регіону і, відповідно, 
можливості розбудови структур безпеки на колективній основі.  

В умовах поглиблення глобалізації у міжнародних відносинах 
відбувається інституціональна та функціональна трансформації, які мають 
детермінуючий влив на розвиток держав, які знаходяться на різних 
соціально-економічних рівнях. На сьогодні домінуючою тенденцією як у 



Шевчук О.В., Вовчук Л.А., Погорєлова І.С. 

  5 

світі, так і в АТР є взаємопов’язаність процесів глобалізації та 
регіоналізації. Геополітичний комплекс Азійсько-Тихоокеанського 
регіону на сучасному етапі – механізм, що формується, якому притаманна 
взаємодія з глобальними елементами та складовими частинами 
конструкції міжнародних відносин регіонального рівня. Значний вплив на 
орієнтири розвитку міжнародних відносин в АТР мають дестабілізуючі 
чинники, які за своїм характером, динамікою, значенням є 
різноплановими: внутрішньополітичні двосторонньої взаємодії на рівні 
регіональних взаємовідносин глобального характеру.  

Після розпаду глобальної біполярності, зникнення низки «вузлів 
суперечностей» періоду холодної війни в АТР домінуючим суб’єктом 
комплексного балансу сил є американсько-японський військово-
політичний альянс. Найбільша за територією, населенням і ресурсами 
держава регіону – КНР, може конкурувати з цим альянсом лише на основі 
асиметричного балансу сил. В аналогічній геополітичній ситуації 
опинилась і Росія. Встановлення між Москвою та Пекіном відносин 
довгострокового стратегічного партнерства, яке за своїм характером не є 
військовим союзом, суттєво впливає на геополітичну комбінаторику 
регіону. За комплексними показниками національної могутності між 
Вашингтоном і Токіо, з одного боку, і Москвою та Пекіном, з іншого, 
чітко простежуються базові критерії паритетного стратегічного балансу 
сил. Разом з тим, структура балансу сил у регіоні продовжує зазнавати 
змістовних перетворень. 

Важливою особливістю балансу сил в АТР, який змінюється, є його 
перехідний характер. Свідченням цього є динамічне посилення 
економічної могутності як окремих держав, так і їх коаліцій. Міжнародні 
відносини за монополярного лідерства не можуть існувати довго, оскільки 
вони будуть переформатованими державами, які інтенсивно 
модернізуються та прагнуть проводити незалежну зовнішню політику.  

Як засвідчує процес розвитку міжнародної ситуації, на формування 
нового стратегічного балансу сил в АТР детермінуючий вплив мають 
двосторонні відносини між державами, зміцнення яких надає їм 
можливість більш послідовно й ефективно реалізовувати свої спільні 
інтереси у міжнародних справах. Саме на це розраховують Росія та Китай, 
розбудовуючи свої відносини довгострокового конструктивного 
партнерства. Тому, політичне, економічне та військове співробітництво 
Москви і Пекіна може стати стримуючим чинником щодо розвитку 
потенційно конфліктної ситуації у регіоні, впливати на стратегічний 
баланс у глобальному масштабі, створюючи таким чином противагу 
зростанню глобального впливу США. Разом з тим, американо-китайські 
відносини, так як і російсько-китайські й американо-російські на початку 
ХХІ ст. характеризуються багатогранністю та детермінуючим впливом 



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

  6 

щодо динаміки світового політичного процесу. Саме тому елемент певної 
конфронтаційності, який притаманний відносинам США-РФ, КНР-США, 
зважаючи на глибинність конфліктогенних чинників у двосторонніх 
відносинах є надзвичайно важливим щодо збереження як регіональної 
стабільності, так і структури нового світопорядку та глобальної безпеки. 

Отже, динамічні перетворення постбіполярного світу тривають. 
Дослідження ж особливостей зовнішньої політики країн АТР, своєчасне 
розуміння системних трансформацій є запорукою ефективної та 
прагматичної зовнішньої політики нашої держави і підґрунтям 
взаємовигідного співробітництва з провідними країнами регіону.  

 
 


