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1.5. Зовнішня політика та міжнародне становище  

нових індустріальних країн 
 
 

План: 
1. Зовнішня політика та міжнародне становище нових індустріальних 

країн у період холодної війни. 
2. Зовнішньополітичні курси НІК у 90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

(Республіка Корея, Республіка Сінгапур, Федерація Малайзія, 
Королівство Таїланд). 

3. Відносини України з країнами НІК на сучасному етапі. 
 
 

1. Зовнішня політика та міжнародне становище нових 
індустріальних країн у період холодної війни 

У 60-80-ті роки ХХ ст. виокремилася група нових індустріальних країн 
(НІК), які здійснили форсований економічний прорив, розвиваючи 
наукоємні галузі виробництва, орієнтовані на експорт. До складу цієї 
групи у Східній Азії увійшли Республіка Корея (РК), Гонконг, Сінгапур, 
Тайвань, які отримали назву «економічні дракони/тигри», за високі темпи 
зростання економіки й експорту. Це нові індустріальні країни першої 
хвилі. У 80-90-ті роки ХХ ст. їх модель розвитку почали копіювати й інші 
азіатські країни (Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Таїланд), що утворили 
групу НІК другої хвилі. Особливістю індустріалізації НІК Східної Азії 
було масштабне залучення прямих іноземних інвестицій. Економічне 
піднесення «азіатські дракони» досягнули такими стрімкими темпами, що 
до сьогодні цей випадок є безпрецедентним в історії. 

Республіка Корея. Звільнення Кореї від японців на останньому етапі 
Другої світової війни відкривало перед корейським народом можливість 
національного відродження. Однак радянсько-американське геополітичне 
протиборство періоду холодної війни призвело у 1948 р. до розколу 
Корейського півострова на Корейську Народну Демократичну Республіку 
(на чолі з Кім Ір Сеном), яка орієнтувалася на СРСР і Республіку Корея 
(на чолі з Лі Син Маном), яка орієнтувалася на США. Підкреслимо, що 
12 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН резолюцією визнала 
«єдиною законною» проголошену 15 серпня 1948 р. Корейську 
Республіку зі столицею у Сеулі. 

КНДР, яку підтримував СРСР, взяла курс на об’єднання Кореї. 
25 червня 1950 р. північнокорейські війська перейшли демаркаційну 
лінію, що розділяла обидві Кореї та розпочали стрімкий наступ на 
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Південь. Для того, щоб не допустити радянської експансії на Корейський 
півострів, США вступили на боці РК у Корейську громадянську війну 
1950-1953 рр. 7 липня 1950 р. резолюція РБ ООН санкціонувала створення 
військ ООН для участі у війні та доручила США командувати цими 
військами. До жовтня 1950 р. війська США окупували значну частину 
КНДР, зайняли її столицю – Пхеньян і наблизилися до кордонів Китаю. 
Тоді на допомогу КНДР прийшли військові частини Китайської Народної 
Республіки (КНР), що офіційно діяли як добровольці. Влітку 1951 р. 
розпочалися мирні переговори. Лише 27 липня 1953 р. була укладена 
Угода про перемир’я, що передбачала створення демаркаційної лінії по 
«38 паралелі», тобто зафіксувала встановлення територіального статус-
кво, що існував на півострові до початку війни. 

У часи Холодної війни конфронтаційний характер радянсько-
американських відносин не сприяв пошуку шляхів вирішення 
корейського питання. Після завершення Корейської війни, Республіка 
Корея зайняла проамериканську позицію, поділяючи її антикомуністичну 
політику. США і РК підписали у жовтні 1953 р. Договір про взаємну 
оборону (згідно якого США взяли на себе зобов’язання надати підтримку 
РК у разі зовнішньої агресії; на півдні півострова зберігалися на постійній 
основі американські війська) та військово-економічну угоду. У період 
становлення РК, її зовнішньополітична діяльність була зосереджена на 
відносинах із США, що стали для неї основним джерелом політичної, 
військової й економічної допомоги. 

У 1960 р. Лі Син Ман був усунутий від влади у результаті народного 
повстання. Незабаром управління країною перейшло до Пак Чон Хі (1961-
1979 рр.). Саме він при антидемократичній внутрішній політиці провів 
успішні економічні реформи, що вивели РК до групи нових 
індустріальних держав. Економічне відродження здійснювалося під 
жорстким контролем держави і було спрямоване на формування ринкових 
відносин, залучення іноземних капіталовкладень фінансових і 
технологічних, завоювання зовнішніх ринків, у цілому орієнтована на 
експорт стратегія розвитку. 

Вашингтон і Сеул продовжували розвивати всебічні двосторонні 
відносини, насамперед військово-політичні. РК підтримала США у 
В’єтнамській війні, що призвело до зміцнення їх відносин. У жовтні 
1964 р. були встановлені дипломатичні відносини РК з Південним 
В’єтнамом. У серпні 1965 р. Сеул прийняв рішення про відправлення 
військ до В’єтнаму, які знаходились там до 1973 р. (близько 55 тис. 
військових). США взяли всі витрати, пов’язані з діяльністю корейських 
військ у В’єтнамі, і надали величезну військово-економічну допомогу РК 
за участь у цій війні. Ця допомога позитивно вплинула на економічні 
реформи у країні. 
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Необхідно зазначити, що РК входила до Азійсько-Тихоокеанської 
ради (АЗПАК), створеної у 1966 р. До складу цієї організації увійшли 
окрім РК, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Таїланд, Філіппіни, Малайзія 
(до 1973 р.), Південний В’єтнам (до 1975 р.) і Тайвань. Метою організації 
було розширення економічного, науково-технічного та культурного 
співробітництва країн, що входять до неї. АЗПАК підтримував політику 
США щодо Республіки В’єтнам, Китайської Народної Республіки, 
тайванського та корейського питань. 

Після військово-політичної невдачі у В’єтнамі, Президент США 
Р. Ніксон проголосив у червні 1969 р. нову доктрину політики США в 
Азії. Відповідно до якої США зберігали договірні зобов’язання перед РК, 
при цьому вони прагнули звести до мінімуму у майбутньому можливість 
особистої участі американських військ у локальних конфліктах в Азії. Для 
досягнення цієї мети передбачалося часткове виведення американських 
військ. У 1971 р. чисельність їх військ у РК була скорочена з 60 тис. до 
42 тис. чоловік. Разом з тим, були вжиті широкомасштабні заходи для 
посилення самостійності військової ролі Сеула. У 70-і роки ХХ ст. у РК 
була розміщена американська ядерна зброя, яка розглядалася США, як 
ефективний засіб стримування можливого нападу КНДР. У 1976 р. 
проведені перші американсько-південнокорейські військові маневри «Тім 
Спіріт». У 1978 р. сформовано об’єднане командування збройних сил для 
координації дій американських підрозділів та армії збройних сил РК. 

В умовах загострення міжнародних відносин (пов’язано з введенням 
радянських військ у грудні 1979 р. в Афганістан) відновлення тісного 
співробітництва із Сеулом було визначено адміністрацією Р. Рейгана 
однією з першочергових задач. Вашингтон збільшив чисельність своїх 
збройних сил у 1981 р. на півдні Кореї, при цьому наголос робився на 
якісне їх вдосконалення. Стали регулярними спільні військові маневри за 
участю усіх видів збройних сил. У 80-х роках ХХ ст. відносини між США 
та РК піднялися на новий рівень, що характеризувався розширенням 
участі США у модернізації збройних сил РК, але вже не у формі допомоги, 
як це було до 1977 р., у період економічної та політичної слабкості режиму, 
а на кредитній основі. США підтримували Сеул у міжкорейському питанні 
та розвитку економічних зв’язків. У контексті «зрілого партнерства» 
збільшилися прямі американські інвестиції та товарообіг між країнами. 
Відносини між державами поступово склалися у систему взаємозалежності, 
що визначалася американськими військово-політичними гарантіями 
безпеки РК і широким торгово-економічним обміном. 

Оскільки Республіка Корея у часи холодної війни була членом 
західного блоку, вона розширювала свої міжнародні зв’язки шляхом 
зміцнення відносин з традиційними союзниками Заходу та встановлення 
співробітництва з країнами третього світу. Так, у липні 1963 р. Південна 
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Корея офіційно встановила відносини з Європейським Економічним 
Співтовариством. Одразу прориву у відносинах не відбулося. Ситуація 
змінюється у кінці 1960-х років, коли південнокорейська економіка 
почала швидко розвиватися. Більшість країн Західної Європи встановили 
дипломатичні відносини з Сеулом, країни соціалістичного табору на чолі 
з СРСР визнали Пхеньян. У 1960-х рр. були встановлені дипломатичні 
відносини Південної Кореї з Австралією, Новою Зеландією (з 70-х років 
двосторонні відносини розвиваються як у політичній, так і у торговельно-
економічній сферах). 

Офіційні міждержавні зв’язки між країнами Латинської Америки та 
Кореєю відбулися у кінці 1950-х рр. До середини 1960-х рр. Південна 
Корея встановила офіційні відносини з більшістю латиноамериканських 
країн. Її зовнішня політика 1960-80 рр. щодо країн Латинської Америки 
ґрунтувалася на антикомунізмі та забезпеченні еміграції корейців у регіон. 

У часи біполярності Південна Корея підтримувала дипломатичні 
відносини з урядом Тайваню, який вважав себе єдиним законним урядом 
всієї території Китаю. У 1970-ті рр. Республіка Корея і Тайвань 
розвивають торгово-економічне співробітництво. Дипломатичних 
відносин у РК з Китайською Народною Республікою, відповідно, не було. 

Відносини між Кореєю та Японією, розірвані у кінці Другої світової 
війни, були нормалізовані у 1965 році. Після підписання Договору про 
основи взаємовідносин між РК та Японією. Відносини між державами 
мали суперечливий характер через розбіжності з економічних і 
територіальних питань. Разом з тим, відновлення двосторонніх відносин 
стало одним з базових елементів для економічного розвитку РК. Японія 
стала важливим джерелом допомоги, прямих інвестицій і технологій для 
південнокорейської модернізації. США активно підштовхували дві країни 
до нормалізації відносин, задля зміцнення військової безпеки у АТР по 
лінії РК – Японія – США. 

З 1970-х рр. дипломатичні зусилля Республіки Корея були спрямовані 
на мирне та незалежне об’єднання півострова. Політика розрядки, яку 
здійснювали США та СРСР, американсько-китайське зближення сприяли 
початку процесу міжкорейського діалогу. Так, 4 липня 1972 р. була 
підписана заява двох країн про три принципи об’єднання Кореї 
(самостійність, мирний шлях, прагнення до національної консолідації за 
допомогою переговорного механізму). У середині 1980-х рр. знову 
поновився міжкорейський діалог. 

Республіка Корея у 70-ті роки ХХ ст. коригує свій 
зовнішньополітичний курс через низку причин (до червня 1971 р. 
завершено виведення 20 тис. американських військовослужбовців з 
Південної Кореї, нормалізація китайсько-японських і китайсько-
американських відносин). 23 червня 1973 р. Президент РК Пак Чон Хі у 
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Спеціальній заяві про зовнішню політику мирного об’єднання Кореї 
проголосив, що ґрунтуючись на принципі рівності та взаємної вигоди, РК 
проводить політику відкритих дверей щодо всіх держав світу, включаючи 
СРСР і КНР, незважаючи на ідеологічні розбіжності та відмінності у 
суспільно-політичних системах. У 1980 р. наступний Президент РК Чон 
Ду Хван проголосив прагнення Сеулу не тільки до нормалізації відносин з 
країнами соціалістичного табору (країнами – союзниками КНДР). 
Підкреслювалося, що РК не проти нормалізації відносин між своїми 
союзниками та КНДР. 

Успішний економічний розвиток Республіки Корея сприяв зміцненню 
її позицій на міжнародній арені. Так, Південна Корея упродовж 1980-х рр. 
укріплювала свої зв’язки з союзниками, розвивала відносини 
співробітництва з усіма країнами та брала активну участь у роботі 
міжнародних організацій. У 1982 р. Чон Ду Хван здійснив низку 
офіційних візитів до країн Африки, а у 1986 р. – до Європи. З середини 
1980-х років Південна Корея здійснює перші кроки щодо налагодження 
відносин з країнами Східної Європи. Одним з головних досягнень у 
діяльності Чон Ду Хвана було проведення у РК Азіатських ігор 1986 р. та 
Олімпійських ігор 1988 р. 

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Сеул скористався 
епохальними змінами, що відбулися у Східній Європі та Радянському 
Союзі, завершенням Холодної війни, активно проводячи політику 
«північної дипломатії» Президента Ро Де У. «Північна політика» – курс, 
спрямований на розширення контактів Південної Кореї з країнами Східної 
Європи та Китаєм, шляхом встановлення дипломатичних відносин, 
інтенсивніших торговельних та економічних зв’язків. Так, у 1989 р. РК 
встановила дипломатичні відносини з Угорщиною та Польщею. «Північна 
політика» РК і перебудова М. Горбачова стали основою для встановлення 
дипломатичних відносин між РК і СРСР (1990 р.). Республіка Корея 
встановила і перші офіційні контакти з АСЕАН у листопаді 1989 р., тоді 
був створений спільний комітет зі співробітництва «АСЕАН – Корея». РК 
отримала статус повноправного регіонального партнера АСЕАН у липні 
1991 р., це дало їй змогу поглибити співробітництво з країнами АСЕАН. 

Малайзія, Сінгапур. З 1941 р. територія Малайського півострова була 
окупована японцями. У вересні 1945 р. до Малайї прибули англійські 
війська та сформували англійську військову адміністрацію, задля 
відновлення довоєнних колоніальних порядків. Розвиток 
антиколоніального руху у Малайї та невдоволення адміністративними 
реформами англійців, змусили Великобританію у лютому 1948 р. 
створити Малайську федерацію, виключив з її складу Сінгапур (що став 
окремою колонією Великобританії), відновивши привілеї султанів та 
особливі права малайців, обмеживши можливості отримання 
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громадянства немалайців. Зазначимо, що етнічною особливістю 
півострова було те, що малайці становили половину населення, а китайці, 
які займали провідні позиції у бізнесі, складали 37%. У Сінгапурі 
більшість населення складали китайці. Проте, антиколоніальні настрої не 
припинялися та змушували Великобританію до подальших поступок. У 
результаті переговорів з англійцями, Малайська федерація 31 серпня 
1957 р. стала незалежною державою Малайя. Відбулося це у складних 
геополітичних умовах і нестабільної внутрішньої ситуації у зв’язку з 
комуністичним рухом (1948-1960 рр.). 

17 вересня 1957 р. новоутворена держава вступила до ООН. Перший 
Прем’єр-міністр Малайї Тунку Абдул Рахман проводив антикомуністичну 
та прозахідну політику, зберігаючи тісні зв’язки з колишню метрополією. 
У 1957 р. Малайя стала членом Британської Співдружності та підписала 
Англо-малайський договір про оборону та взаємну допомогу, згідно якого 
Британія гарантувала їй безпеку, було узаконено присутність британських 
військ на території Малайї. Саме підтримка Англії була одним з факторів 
перемоги малайського уряду у війні з комуністичним рухом. Англія, 
згідно з договором, отримала право використовувати свої військові бази у 
Малайї для дій у рамках СЕАТО (Організація договору Південно-Східної 
Азії), хоча сама Малайя відмовилася вступити у цей блок. Разом з тим, 
існували тісні зв’язки між нею та членами СЕАТО – США, 
Великобританією, Австралією, Новою Зеландією, Пакистаном, Таїландом 
і Філіппінами. Малайя розвивала відносини та військове співробітництво 
з Південним В’єтнамом. Спостерігалося прагнення країни зміцнити 
відносини з Індією, у 1962 р. відбувся візит Абдул Рахмана до Індії. 
Пожвавилися малайсько-американські відносини, зросла торгівля із США. 
Восени 1960 р. Абдул Рахман здійснив візит до США. У Малайї діяв 
«корпус миру» та різні американські фонди. Зміцніли зв’язки з Японією та 
Федеративною Республікою Німеччина, які, як і США, стали 
найбільшими торговими партнерами Малайї. 

У 1961 р. прем’єр-міністр Малайї запропонував створити Асоціацію 
країн Південно-Східної Азії (АСА). До АСА увійшли лише Малайя, 
Таїланд і Філіппіни. Ця організація до офіційного саморозпуску у 1967 
році так і не змогла залучити до своїх лав нової держави Південно-Східної 
Азії. Діяльність АСА була паралізована конфліктом між Філіппінами та 
Малайєю через Сабах. 

У 1961 р. Абдул Рахман запропонував план об’єднання Малайї, а 
також Сінгапуру, Сабаху, Сараваку та Брунею, що залишалися під 
верховною владою Великобританії, у Федерацію Малайзія. Після 
тривалих переговорів така держава була утворена. Особливо складними 
були малайсько-сінгапурські переговори. Зазначимо, що Сінгапур у 
1959 р., за умовами угоди з Великобританією, отримав статус 
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«самоврядної держави» у складі Британської Співдружності. Одразу 
відбулися вибори, що закінчилися перемогою Партії народної дії, яка 
виступила під гаслом незалежного, демократичного, некомуністичного 
Сінгапуру, а її лідер Лі Куан Ю став прем’єр-міністром. 

31 серпня 1963 р. була проголошена Федерація Малайзія: до її складу 
увійшли Малайя, Сінгапур, Саравак і Сабах. Бруней відмовився вступити 
у Федерацію. Сінгапур 31 серпня 1963 р. проголосив про свою 
незалежність і вступив до Федерації як незалежна держава. 

Нову країну – Федерацію Малайзію визнали уряди великих держав, 
але не визнали Філіппіни та Індонезія, які претендували на певні її 
території. Країни розірвали дипломатичні відносини з Федерацією, а 
Індонезія (після консультацій з КНР) проголосила курс «зруйнуємо 
Малайзію» та розпочала військові дії. Індонезійської-малайзійський 
конфлікт (1963-1966 рр.) був одним з основних чинників, який впливав на 
політику малайзійського уряду. Малайзія звернулася за військовою 
підтримкою до Англії, Австралії, Нової Зеландії та отримала її. США 
надали позику на купівлю військового спорядження. Конфліктна ситуація 
зберігалася до повалення лідера Індонезії А. Сукарно у 1965 р. Зазначимо, 
що малайський уряд надавав підтримку сепаратистським силам Індонезії, 
які виступали проти Сукарно та правим силам у Лаосі. 

З середини 60-х рр. ХХ ст. Малайзія зміцнювала відносини з афро-
азійськими, особливо мусульманськими країнами. Відбулася у 1964-
1965 рр. низка візитів до ОАР, Марокко, Алжиру, Малі, Гвінеї, Гани, 
Кенії, Берега Слонової Кістки, Індії, Тунісу, Пакистану, Лівану, Судану, 
Ефіопії, Сомалі, Уганди, Танганьїку, Цейлону. У 1969 р. Малайзія стала 
біля витоків Організації Ісламської Конференції (ОІК), генеральним 
секретарем якої став А. Рахман. 

У 1965 р. загострилися відносини між Малайзією та Сінгапуром. 
Причини були різними й існували з часу створення Федерації, охоплюючи 
комплекс економічних, національних і політичних проблем, особливо 
загострились суперечності між малайською та китайською політичними 
елітами. Так, у рамках нової федерації Лі Куан Ю очолив боротьбу за 
створення не «малайської», а «малайзійської» держави, де китайці мали б 
рівні права з малайцями, а, відтак, змогли б зберегти домінуючі позиції в 
економіці нової держави. 

7 серпня 1965 р. керівники Малайзії та Сінгапуру підписали угоду про 
вихід останнього з Федерації. Угода передбачала підписання 
малайзійсько-сінгапурського договору про оборону та взаємну допомогу, 
збереження малайзійських військових баз у Сінгапурі. 9 серпня відбулося 
формальне відділення Сінгапуру від Малайзії. 

Під керівництвом Лі Куан Ю, Республіка Сінгапур успішно 
розвивала економіку, зробивши вірний вибір: вільний ринок і співпраця з 
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іноземними компаніями. Важливу роль у розвитку Сінгапуру зіграло його 
вигідне положення на перетині морських торгівельних шляхів. 
Об’єднуючою ідеєю у період становлення Республіки було гасло 
«вижити» у Південно-Східній Азії як незалежна держава (забезпечити 
безпеку, здобути кошти для існування, переконати інвесторів (створивши 
необхідні умови для них) вкласти гроші у проекти Сінгапуру). Політика 
забезпечення «національного виживання», що стала головною 
стратегічною лінією держави, призвела до встановлення авторитарного 
режиму. Основними складовими якого були: відмежування від 
комуністів; концентрація влади в одних руках; контроль над свідомістю 
широких верств населення; обмеження діяльності політичної опозиції. 

Уряд незалежного Сінгапуру висловив прагнення розвивати дружні 
відносини з усіма державами незалежно від їх суспільного ладу, зокрема і 
з КНР. Проте, до 1970 р. Пекін не визнавав існування незалежного 
Сінгапуру, вважаючи його частиною Малайзії. Лише у 1971 р. Китай 
припинив публічні нападки на уряд Сінгапуру. У вересні 1965 р. Сінгапур 
вступив до ООН, у жовтні він став членом Британської Співдружності 
націй, а у серпні 1967 р. – одним із засновників Асоціації країн Південно-
Східної Азії (АСЕАН). Для молодої незалежної держави членство у 
Співдружності було великою цінністю, оскільки дозволяло налагодити 
зв’язки з багатьма урядами та їх лідерами. Були збережені у країні 
англійські військові бази (до 1971 р.). Після Другої світової війни і 
австралійські війська повернулися до Сінгапуру, щоб допомогти у 
придушенні комуністичних повстанців у Малайї. 

Сінгапур уклав договір про співпрацю з Австралією та Японією. У 
жовтні 1966 р. Сінгапур отримав компенсацію у сумі 50 млн. дол., 
половину – у вигляді кредитів, а половину – безоплатна допомога від 
Японії (за роки японської окупації). Держава прагнула до співпраці з 
Токіо для сприяння індустріалізації Сінгапуру; вже у жовтні 1968 р. Лі 
Куан Ю здійснив офіційний візит до Японії. 

У 1965 р. США визнали незалежність Сінгапуру, у 1966 р. між 
країнами були встановлені дипломатичні відносини. Курс на зміцнення 
відносин із США сприяв перетворенню США до кінця 1970-х років на 
найбільшого зовнішньоторговельного партнера Сінгапуру та найбільшого 
інвестора у його економіку. Регулярно між державами відбувалися 
контакти на вищому рівні, обмін торговими та науковими делегаціями. 
Сінгапур надавав певну допомогу Вашингтону під час В’єтнамської війни 
(американські військові, які служили у В’єтнамі приїжджали до Сінгапуру 
для відпочинку). 

Найважливіше місце у зовнішньополітичній діяльності Сінгапуру 
належало регіональній політиці, насамперед відносинам з Малайзією й 
Індонезією. Переворот в Індонезії у 1965 р. призвів до припинення 
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малазійсько-індонезійського протистояння та нормалізації відносин 
Малайзії і Сінгапуру з Індонезією. Загальне урегулювання було 
ознаменоване утворенням у 1967 р. Асоціації країн Південно-Східної Азії 
за участю Індонезії, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру та Таїланду. Асоціація 
проголосила об’єднати дані держави узами дружби та співробітництва, з 
метою створення їх народам і майбутнім поколінням миру, свободи та 
процвітання. Метою АСЕАН проголошено укріплення стабільності та 
забезпечення мирного національного розвитку. АСЕАН зайняла важливе 
місце у зовнішній політиці і Малайзії, і Сінгапуру. Спільний ворог – 
комуністична загроза, що виявлялася у партизанському русі, який 
отримував підтримку Північного В’єтнаму, Китаю, СРСР сприяв 
зміцненню солідарності між країнами АСЕАН. 

Після отримання незалежності Сінгапур мав неформальні відносини з 
Тайванем. У 1969 р. Тайвань відкрив у Сінгапурі Торгове представництво, 
проте між державами була досягнута домовленість, що обмін 
торговельними представництвами не був формою взаємного визнання 
держав або урядів. Коли в ООН проходило голосування щодо резолюції 
про прийом КНР у члени організації, делегація Сінгапуру проголосувала 
на користь Китаю, але утрималася при голосуванні щодо резолюції про 
виключення Тайваню з членів ООН. Політика Сінгапуру щодо Тайваню 
була послідовною: існує «єдиний Китай», а возз’єднання КНР і Тайваню є 
їх внутрішньою проблемою. Розвивалось і військово-оборонне 
співробітництво: сінгапурські військові бази розташовувалися на Тайвані, 
а військові відомства Тайваню здійснювали навчання сінгапурських 
військових під час регулярних спільних навчань. 

Починаючи з 1970 р. відбувається економічний підйом Федерації 
Малайзії та Сінгапуру. 

У 1970 р. новим Прем’єр-міністром Малайзії став Абдул Разак. 
Змінилась і зовнішня політика, основою якої стали принцип неприєднання 
та мирного співіснування, регіоналізм. Країна зберігала тісні зв’язки з 
Заходом, разом з тим, в її політиці посилилися тенденції розвитку дружніх 
відносин з усіма країнами, включаючи соціалістичні, підтримки процесу 
міжнародної розрядки, мирного співіснування. Держава стала офіційно 
себе ідентифікувати як мусульманська країна. 

Виведення американських військ США з В’єтнаму та регіону, а також 
рішення Англії вивести військові підрозділи з баз Малайзії та Сінгапуру 
до 31 березня 1971 р. сприяло відходу від прозахідної політики до 
політики неприєднання та нейтралізму. Адже з цього моменту країнам 
необхідно було самим відповідати за забезпечення власної безпеки. 
Австралійський військовий контингент був також виведений з Малайзії та 
Сінгапуру у 1971-1972 рр. 

У 1970 р. Малайзія та Сінгапур стають учасниками Руху неприєднання 
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(виник у 1961 р., бореться за мир, співробітництво, не входження у 
військові блоки). Країни АСЕАН у листопаді 1971 р. підписали 
Декларацію про проголошення ПСА зоною миру, свободи та 
нейтралітету. Нейтралітет у малайзійській інтерпретації був варіантом 
«антилідерського неприєднання», тобто політичної орієнтації на 
дистанціювання від лідируючих країн (СРСР, США, Китаю), задля 
невтручання лідерів у регіональні справи. Із США та СРСР країни 
Південно-Східної Азії, зокрема Малайзія і Сінгапур, починають будувати 
відносини за принципом рівновіддаленості. 

Щоб заповнити вакуум, який утворився із закінченням англо-
малайзійської оборонної угоди, Великобританія запропонувала укласти 
іншу угоду. У 1971 р. був підписаний Оборонний договір п’ятьох, згідно 
якого Британія, Малайзія, Австралія, Нова Зеландія та Сінгапур 
погодилися співпрацювати у сфері оборони та проводити консультації у 
випадку загрози нападу на Малайзію чи Сінгапур. 

Новому зовнішньополітичному курсу відповідало встановлення 
контактів між Федерацією Малайзією та соціалістичними країнами. Так, 
між СРСР і Малайзією були встановлені дипломатичні відносини 3 квітня 
1967 р. Держава встановила дипломатичні та торгові відносини з 
Болгарією, Угорщиною, Польщею, КНДР, Соціалістичною Республікою 
В’єтнам і низкою інших соціалістичних країн. Малайзія у 1974 р. перша з 
країн ПСА встановила дипломатичні відносини з КНР, визнаючи політику 
«єдиного Китаю» і проводячи прагматичну економічну політику щодо 
Тайваню. До встановлення відносин з КНР, дотримувалася концепції 
«двох Китаїв». 

Сінгапур також встановив дипломатичні відносини з СРСР 1 червня 
1968 р., але контакти між країнами були мінімальними. Лише у жовтні 
1990 р. Сінгапур відновив дипломатичні відносини з КНР. 

У цілому, держави продовжували проводити політику 
рівновіддаленості від блоків, особливо у 1980-і роки, коли зближення з 
СРСР було підірвано війною останнього в Афганістані. Концепція 
необхідності збереження нейтралітету розглядалась як одна з 
найважливіших у зовнішній політиці Малайзії. Після радянського 
вторгнення до Афганістану, Сінгапур приєднався до бойкоту 
Олімпійських ігор у Москві у 1980 році, заморозив програму культурного 
обміну та відстрочив всі візити радянських економічних делегацій. 

Таїланд (Королівство Таїланд) є єдиною з країн регіону, яка ніколи 
не була колонією. Держава займає важливе стратегічне положення у 
Південно-Східній Азії, межує з Бірмою, Малайзією, Лаосом і Камбоджею. 

У роки Другої світової війни країна виступила на боці Японії, у 1944 р. 
відбулася зміна уряду і Таїланд перейшов на бік союзників. Згідно з 
мирним договором, підписаним 1 січня 1946 р. у Сінгапурі, Таїланд 
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повертав анексовані під час війни території Малайї та Бірми, і 
зобов’язувався виплатити компенсацію збитків, нанесених англійській 
власності й утримувати британські війська до того часу, поки ці репарації 
не будуть виплачені. 17 листопада 1946 р. був підписаний мирний договір 
між Таїландом і Францією, за яким у французьку колоніальну імперію 
повертались частини Камбоджі та Лаосу, захоплені Таїландом на початку 
1941 р. 16 грудня 1946 р. Королівство Таїланд було прийнято до ООН. 

У післявоєнний період країна прагне до союзу із Заходом, поділяючи 
антикомуністичні погляди. Військове й економічне співробітництво 
Вашингтона та Бангкока успішно розвивалося з другої половини 1940-х рр. 
З приходом до влади навесні 1948 р. диктатури Пібунсонграма1, Таїланд 
активізував курс на зміцнення контактів із США та їх союзниками. 
19 вересня 1950 р. Бангкок і Вашингтон підписали Угоди про економічне 
та технічне співробітництво. 17 жовтня 1950 р. – Угоду про взаємну 
військову допомогу. У короткі терміни таїландська армія була збільшена з 
32 тис. до 80 тис. чол. й озброєна новітньою американською зброєю. На 
території Королівства спільно із США проводилися військові маневри, 
йшло будівництво аеродромів, комунікацій, баз. Таїланд підтримав США 
у війні у Кореї та В’єтнамі, зокрема, Бангкок відправив до Кореї 4 тис. 
солдатів. 

8 вересня 1954 р. у Манілі США, Англія, Франція, Австралія, Нова 
Зеландія, Філіппіни, Пакистан і Таїланд підписали Договір колективного 
захисту Південно-Східної Азії (СЕАТО). Штаб-квартира СЕАТО 
розташувалася у Бангкоку. У 1976 р. з ініціативи Філіппін і Таїланду його 
організаційні структури були розпущені, але формально пакт не 
денонсований. Фактично обидві країни відмовилися від участі у 
багатосторонній військовій структурі, зберігаючи свої двосторонні 
зобов’язання у співпраці зі США. 

Зовнішньополітичний курс уряду Таїланду був зорієнтований на 
розвиток тісних відносин не лише із США, але і Японією, країнами 
Західної Європи. Так, у 1950 р. Бангкок надавав допомогу Великобританії 
у боротьбі з антиколоніальними силами у Малайї. Англія, Японія, ФРН 
надали Таїланду технічну й економічну допомогу, зокрема, у 1955 р. між 
Таїландом та Японією було укладено угоду про сплату японського 
військового боргу у сумі 41,67 млн. дол.; ФРН надала Таїланду за 1957-
1966 рр. 156 млн. марок кредиту та 10 млн. марок субсидій. 

                                                             
1 Луанг Плек Пібунсонграм (1897-1964) – військовий і політичний діяч, Прем’єр-міністр 
Таїланду (1938-1944 та 1948-1957), фельдмаршал. У квітні 1948 р. після державного 
перевороту (листопад 1947), вчиненого верхівкою армії, став Прем’єр-міністром і Міністром 
оборони. Проводив політику правонаціоналістічних кіл. Після державного перевороту 1957 р. 
емігрував. 
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Таїланд прагнув розвивати тісні зв’язки і з сусідніми 
некомуністичними країнами. Успіхи комуністичних сил у Південно-
східній Азії у 1950-х рр., утворення в Індокитаї незалежних держав, 
підтримка антиколоніальних рухів Китаєм і СРСР стали для Бангкоку 
доказами загрози комуністичної агресії у регіоні. 

Серйозно ускладнили політичну ситуацію у регіоні громадянська 
війна у сусідньому Лаосі між прокомуністичним Патріотичним фронтом 
Лаосу (ПФЛ) і праворадикальними силами у 1958-1959 рр.; ескалація 
збройного протистояння у Південному В’єтнамі між комуністичним 
об’єднанням і проамериканським режимом диктатора Нго Дінь Д’єма. 
ПФЛ і південнов’єтнамських комуністів підтримували Демократична 
республіка В’єтнам, Китай, СРСР; В’єнтьян і Сайгон – США та їх 
союзники з СЕАТО, зокрема і Таїланд. 

Уряд Таїланду на чолі з С. Танаратом, в умовах загрози 
комуністичного нападу на територію Таїланду з боку Лаосу, прийняв 
американську військову допомогу. Основу двосторонніх союзницьких 
відносин між США і Таїландом заклала Спільна заява про політику США 
щодо Таїланду 1962 р. (комюніке «Раск-Танат»). Цей документ не містив 
прямого зобов’язання США захищати Таїланд, але передбачав надання 
американської допомоги задля зміцнення його спроможності протистояти 
прямій або непрямій зовнішній агресії. Зазначена угода стала підставою 
для американської військової присутності у Таїланді в 1960-1970-і рр. На 
території Таїланду були створені американські військові бази, 
збільшилося число американських військ. На прохання тайського уряду 
близько тисячі американських військовослужбовців, які брали участь у 
спільних навчаннях СЕАТО на території Таїланду, були спрямовані до 
таїландсько-лаоського кордону. 14-15 травня 1962 р. адміністрація 
Кеннеді прийняла рішення направити до Королівства додатково 4 тис. 
солдатів. У травні 1962 р., коли Лаоська криза досягла піку, у Таїланд 
були введені частини не лише збройних сил США, а й Австралії, Нової 
Зеландії та Британії загальною чисельністю 10 тис. чол., які залишалися 
там до кінця 1962 р. 

Таїландський режим надавав активну військову допомогу правим 
проти комуністичних сил Лаосу. Навесні 1962 р. до Лаосу були 
направлені підрозділи тайських військово-повітряних сил; перші 
формування тайських найманців. У 1966 р. з санкції В’єнтьяну до Лаосу 
був введений військовий контингент Таїланду, який взяв участь у бойових 
діях проти комуністичних сил. 

З початком військової операції США у Південному В’єтнамі у 1965 р. 
американська військова присутність у Таїланді збільшувалася. У 1965-
1966 рр. на території країни було створено 7 військово-повітряних баз 
США і розміщено 50 тис. американських військових. Продовжувалося 
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будівництво військових об’єктів. Авіаційні бази в Удоні, Удорні, Корате 
та У Тапао стали основними місцями дислокації особового складу та 
літаків американської авіації. У 1965 р. Таїланд вступає у В’єтнамську 
війну та відправляє до 15% своєї армії у Південний В’єтнам. Натомість 
Таїланду була надана значна американська економічна та військова 
допомога, яка позитивно сприяла розвитку основних галузей тайської 
економіки: промисловості, енергетики, транспорту. 

Складними та суперечливими були відносини Таїланду з Камбоджею. 
На кордоні між країнами неодноразово виникали збройні сутички. 
Таїланд проводив політику, спрямовану на вступ Камбоджі у СЕАТО та 
підтримував політику «червоних кхмерів». Зазначимо, що в умовах 
холодної війни вся опозиція, включаючи «червоних кхмерів», 
користувалася підтримкою країн Заходу й інших країн Південно-Східної 
Азії. 

Таким чином, упродовж другої половини XX ст. Таїланд був одним з 
ключових союзників США у Південно-Східній Азії. У 1965-1975 рр. він 
став найбільшим тиловим районом військових сил США, що діяли в 
Індокитаї. З тайських військових аеродромів було здійснено 80% бойових 
вильотів американської авіації для бомбардувань В’єтнаму та Лаосу, а у 
1967-1975 рр. – Камбоджі. Військові сили Таїланду брали активну участь 
у бойових діях у перерахованих країнах, цьому сприяло виділення США 
значної фінансової підтримки Бангкоку. Так, у 1951-1971 рр. Вашингтон 
надав Таїланду військову допомогу на суму 936 млн. дол. 

Несприятливий для США результат війни в Індокитаї посилив 
антиамериканські настрої тайської ліберальної опозиції та викликав 
протести населення: у 1973 р. влада військових була повалена у результаті 
студентських заворушень і відновлено цивільне правління. Проте 
незабаром у країні спалахнуло повстання Патріотичного фронту, що 
тривало до 1983 р. і призвело, зокрема, до зміни цивільного режиму 
військовим у 1976 р. 

Американці влітку 1976 р. вивели свої війська з території країни, 
передавши бази під контроль Таїланду. Разом з тим, військове 
співробітництво США та Таїланду не припинилося. Утворення 
Соціалістичної республіки В’єтнам, Лаоської Народно-Демократичної 
республіки у 1975-1976 рр., загрожувало інтересам США у регіоні. У 
таких умовах, Білий дім збільшив економічну та військову підтримку 
Таїланду, що сприяло зміцненню влади військового режиму Таїланду та 
деякій стабілізації економіки королівства. 

Наслідки В’єтнамської війни, виведення американських військ з 
регіону, нормалізація американо-китайських відносин змушує Таїланд 
корегувати свою політику на міжнародній арені, відходити від 
односторонньої орієнтації на США. У червні 1975 р. між Таїландом і 
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Китаєм були встановлені дипломатичні відносини. Зазначимо, що до 
цього року, Таїланд визнавав уряд Тайваню, а не комуністичну КНР. Під 
час В’єтнамської війни Китай і Таїланд підтримували протилежні сторони 
і їх відносини набули характеру відкритої ворожнечі.  

Змінилися і відносини Таїланду з СРСР. Дипломатичні відносини між 
державами були відновлені ще у 1946 році. Проте Таїланд був союзником 
США, членом СЕАТО, брав участь у корейській та індокитайській війнах 
проти чого виступав СРСР. Новим етапом двосторонніх відносин став 
офіційний візит Прем’єр-міністра Таїланду Кріангсака Чаманана до СРСР 
у 1979 р. З середини 1980-х рр. у зв’язку з позитивними змінами на світовій 
політичній арені двосторонні відносини поступово стали зміцнюватися. У 
1987 р. відбувся перший обмін візитами міністрів закордонних справ двох 
країн, у травні 1988 р. та лютому 1990 р. відбулися офіційний візити. 

Закінчення В’єтнамської війни сприяло регіональному 
співробітництву. У лютому 1976 р. на о. Балі відбулася перша нарада 
лідерів держав та урядів «п’ятірки АСЕАН», під час якого були підписані 
Декларація АСЕАН і Договір про дружбу і співробітництво у Південно-
Східній Азії. Слід підкреслити, що Таїланд приймав активну участь у 
міжнародних і регіональних організаціях: він є член АСЕАН, один з 
ініціаторів створення Азіатсько-тихоокеанської економічної ради. 

У 1979 р. ситуація у регіоні погіршилася, адже відбулося вторгнення 
в’єтнамських військ при підтримці СРСР у Камбоджу. На камбоджійсько-
таїландському кордоні зберігалася загроза зіткнення в’єтнамської та 
таїландської армій. У східні райони Таїланду хлинули тисячі біженців з 
Камбоджі; країна звернулася до Китаю та США за допомогою й отримала 
її. Таїланд і Китай співпрацювали в організації антиурядових сил у 
Камбоджі, райони уздовж кордону з Таїландом залишалися у руках 
«червоних кхмерів», які отримали можливість створювати бази на 
території Таїланду та спиралися на допомогу з КНР. Лише зміна 
міжнародного клімату у кінці 1980-х років, реформи у СРСР і В’єтнамі 
дозволили розпочати пошук вирішення камбоджійської проблеми. У 
вересні 1989 р. В’єтнам вивів свої війська з країни. Із завершенням 
евакуації в’єтнамських військ з Камбоджі, Таїланд намагався зберігати 
нейтралітет у зовнішній політиці. 

Отже, нові індустріальні країни у роки холодної війни вступили у союз 
із Заходом, що відображало їх занепокоєння у зв’язку з поширенням 
комунізму, загрозою комуністичного проникнення на їх територію. 
Зовнішньополітичний курс Республіки Корея, Федерації Малайзія, 
Сінгапуру, Таїланду характеризувався антикомунізмом, розвитком тісних 
відносин із США, Великобританією й іншими західними країнами. Після 
В’єтнамської війни, зовнішня політика змінюється, країни намагалися 
розвивати відносини і з соціалістичними країнами, зокрема з СРСР і КНР. 
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Відбувається перехід від прозахідної політики до політики неприєднання 
та нейтралізму, мирного співіснування. У 80-ті рр. ХХ ст. для 
вищеперерахованих держав були характерними високі темпи 
економічного зростання, що дозволило їм на початку 1990-х рр. увійти до 
нових індустріальних країн. 

 
2. Зовнішньополітичні курси НІК у 90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

(Республіка Корея, Республіка Сінгапур, Федерація Малайзія, 
Королівство Таїланд) 

Республіка Корея. Кардинальні зміни, що виникли у міжнародних 
відносинах у зв’язку з розпадом СРСР, торкнулися й обстановки навколо 
Корейського півострова. У 1992 р. президентом РК вперше став не 
колишній або нинішній військовий, а дисидент Кім Єн Сам. 
Південнокорейське суспільство вступило у період демократичних 
реформ. У результаті економічного ривка РК перетворилася у нову 
індустріальну країну, з розвинутою промисловістю та могутнім 
експортним потенціалом. Економічне піднесення сприяло зміцненню її 
політичних позицій. Так, ще Радянський Союз встановив у вересні 1990 р. 
дипломатичні відносини з РК, а у листопаді 1992 р. був укладений 
Договір про основи відносин Російською Федерацією та РК. Пекін 
встановив у 1992 р. дипломатичні відносини з Сеулом. 

Сьогодні Республіка Корея підтримує відносини майже з усіма 
країнами світу, активно виступає на міжнародній арені, прагнучи 
зміцнити роль країни. Головними зовнішньоторговельними партнерами 
країни є США, Японія, Китай, країни Південно-Східної Азії. 

Дипломатична діяльність Республіки Корея у 90-і рр. ХХ ст. була 
спрямована на досягнення міжнародної підтримки миру та стабільності у 
Північно-Східній Азії. У рамках досягнення цієї мети південнокорейський 
уряд намагався врегулювати ядерну проблему Північної Кореї мирним 
дипломатичним шляхом. Питання наявності ядерної зброї у КНДР і 
сьогодні залишається у центрі уваги РК і країн АТР. 

90-ті роки ХХ ст. стали важливим етапом на шляху розвитку 
міжкорейського діалогу. У вересні 1991 р. обидві Кореї стали членами 
ООН. У грудні 1991 р. була підписана Угода про примирення і ненапад, 
співробітництво й обмін між Північчю та Півднем і прийнята Спільна 
декларація про без’ядерний статус Корейського півострова. Проте 
відносини між Кореями, починаючи з 1993 р. різко погіршилися. Це було 
пов’язане із північнокорейською ядерною програмою. 

У 1998 р. новий президент РК Кім Де Чжун проголосив політику 
«сонячного тепла» – політику, спрямовану на примирення та зближення із 
КНДР. Підсумком «сонячної політики» стала етапна подія – перший в 
історії міжкорейський саміт, що відбувся 13-15 червня 2000 р. у Пхеньяні. 
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Сучасна південнокорейська політика спрямована на послаблення 
напруженості на півострові; економічне співробітництво з КНДР; мирне 
співіснування двох держав і поступове мирне об’єднання Кореї. Проте 
політика КНДР не є адекватною. Сьогодні Південна Корея прагне 
пов’язати подальший розвиток міжкорейських економічних зв’язків з 
відмовою КНДР від ядерної програми. 

США залишаються головним союзником і найбільшим торговельним 
партнером РК. Більше півстоліття у Південній Кореї знаходяться 
американські війська. І нині загроза з Північної Кореї є одним із вагомих 
чинників, який зміцнює альянс. Після терористичних актів 11 вересня 
2001 р. проти США, Республіка Корея стала одним з активних учасників, 
очолюваної США антитерористичної коаліції. Це сприяло і додало новий 
імпульс їх співробітництву у політичній, економічній і воєнно-
стратегічній сферах. Нинішнє керівництво на чолі з Пак Кин Хе розглядає 
відносини зі США як основний напрям зовнішньої політики РК. 

Для двох союзників важливо було перебороти розбіжності у підходах 
до проблем Корейського півострова. Так, включення КНДР до «вісі зла», 
жорстка лінія адміністрації Дж. Буша-мол. викликала невдоволення у РК, 
керівництво якої вважало, що така політика США може загострити 
ситуацію на півострові. Після консультацій із Сеулом, США довелося 
скорегувати свою позицію з урахуванням позицій РК (адміністрація 
Дж. Буша майже два роки відмовлялася вести переговори з КНДР на 
двосторонній основі, на початку 2003 р. погодились на багатобічний 
формат переговорів). У цілому, держави працюють над зміцненням та 
удосконаленням союзницьких відносин. 

У період постбіполярності, Республіка Корея розширила співпрацю та 
партнерські зв’язки з Японією, КНР і Росією. 

Економічні відносини між Японією та Південною Кореєю 
розвиваються успішно, у військово-політичній сфері є певні суперечності, 
між країнами існує територіальний спір щодо прав на острів Такесіма 
(Токт) в Японському морі. 

Сеул і Пекін динамічно розвивають відносини, незважаючи на низку 
ускладнюючих факторів, таких як стратегічне партнерство РК і США; 
союз КНР-КНДР; розбіжності у вирішенні північнокорейської ядерної 
проблеми (хоча обидві країни зацікавлені у тому, щоб ситуація у КНДР 
залишалася стабільною); змагання Пекіна та Сеула за вплив на Пхеньян та 
ін. (проблеми історії, різні позиції щодо світових проблем і цінностей). До 
того ж, Китай є конкурентом Південної Кореї на світових товарних 
ринках і ринках капіталу, занепокоєння РК викликає зростаючий вплив 
КНР у регіоні. У налагодженні політичного партнерства з Пекіном 
адміністрації РК часто балансує: координує свої дії з Вашингтоном, зі 
станом американо-китайських відносин. Разом з тим, за часи правління 
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президента РК Лі Мен Бака китайсько-південнокорейські відносини 
вийшли на рівень стратегічного партнерства. 

Саме торгово-економічні й інвестиційні зв’язки між Китаєм і РК стали 
однією з основних рушійних сил двосторонніх відносин. Збільшується 
обсяг двосторонньої торгівлі, рівень взаємних інвестицій; зміцнюється 
співпраця у сфері послуг. Держави підтримують відносини у 
багатосторонньому та регіональному співробітництві (АТЕС, СОТ, 
АСЕАН+3 тощо). Китай і РК завершили переговори про створення зони 
вільної торгівлі у листопаді 2014 р. Зазначимо, що РК розірвала 
дипломатичні відносини з Тайванем, визнавши «уряд КНР єдиним 
законним урядом Китаю», а також те, що «існує один Китай». 

Розвивалися взаємозв’язки між РФ і РК, зокрема, у 1992 р. був 
підписаний Договір про основи відносин між державами; відбулися 
численні візити на рівні міністрів, проте незначним залишалось 
економічне співробітництво РФ з Республікою Корея. Політика Кім Де 
Чжуна позитивно позначилася на відносинах з Росією, було активізовано 
співпрацю між РК, РФ і КНДР. Кім Де Чжун виступив за те, щоб Росія та 
Японія приєдналася до багатосторонніх переговорів з врегулювання 
корейської проблеми. 

РК розвиває відносини і з країнами Європейського Союзу. Підписана у 
1996 р. Рамкова угода про торгівлю та співробітництво стала першим 
офіційним міждержавним документом у відносинах між ЄС і РК. Перший 
саміт між керівництвом ЄС і РК відбувся у 2002 р. у Копенгагені. Набула 
чинності у липні 2011 р. Угода про вільну торгівлю між ЄС і Південною 
Кореєю. Для ЄС це була перша така домовленість з азіатською країною. 

РК розвиває повномасштабні дружні відносини з країнами АСЕАН. 
Активно бере участь у найбільших економічних інтеграційних 
угрупованнях та організаціях (АТЕС, СОТ, АСЕАН+3 (КНР, Японія і РК). 
Південна Корея приймала саміт АТЕС у 2005 р., у листопаді 2010 р. – 
міжнародний саміт G 20. Сеул прагне відігравати провідну роль на 
регіональному рівні. Країна, як член ООН, здійснює активну роль у 
зусиллях, спрямованих на вирішення низки загальносвітових проблем, 
виступаючи і як регіональний учасник, і як впливовий член світового 
співтовариства. У 1996-1997 рр. Республіка Корея була непостійним 
членом Ради Безпеки ООН; у 2001 р. – головою 56-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, а у 2006 р. колишній південнокорейський міністр 
закордонних справ Пан Гі Мун був обраний восьмим Генеральним 
секретарем ООН. Республіка Корея приймала активну участь у 14 
миротворчих операціях ООН у Лівані, Сомалі та Східному Тиморі, а 
також у заходах з контролю за дотриманням угод про припинення вогню 
та у зусиллях, спрямованих на зміцнення довіри. 

Федерація Малайзія. З 1981 р. до 2003 р. Прем’єр-міністром Малайзії 
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був Тун Махатхір бін Мохамед. Його зовнішня політика включала низку 
нових ініціатив: Антарктика як спільна спадщина людства; політика, 
звернена на схід (обличчям до Сходу); зворотнє інвестування; 
Східноазійське економічне товариство (ЕАЕК); група 15 (G 15), співпраця 
АСЕАН і держав басейну Меконгу; ісламська єдність; співпраця країн, що 
розвиваються. За часів його прем’єрства, Малайзія підписала угоди про 
Зону вільної торгівлі АСЕАН та АСЕАН+3 (Китай, РК, Японія). У цілому, 
Малайзія прагнучи укріпити роль АСЕАН як регіонального об’єднання й 
одного з полюсів впливу у світі, була прихильником розширення АСЕАН 
зі включенням Лаосу, В’єтнаму та М’янми. Увага приділяється й участі 
держави у багатосторонніх діалогових структурах АТР: Регіональному 
форумі АСЕАН з безпеки (АРФ), АТЕС, зустрічах «Азія-Європа» 
(АСЕМ) й ін. 

Малайзія підтримує відносини з країнами регіону Індійського океану, 
зокрема у рамках Британської Співдружності, приймає участь у 
регіональних економічних утвореннях: організації Співробітництва 
держав Індійського океану, Південноазійської асоціації регіональної 
співпраці та Міжнародного форуму регіону Індійського океану. З метою 
пошуку нових ринків, Малайзія проводить активну зовнішню політику за 
межами АТР, зокрема, у Латинській Америці й Африці. Однією з 
головних економічних цілей є інтенсифікація співпраці Південь –
 Південь. Федерація також має соціокультурну близькість з Близьким 
Сходом, яка базується на сповідуванні ісламу. Ісламська Малайзія 
підтримує ідею солідарності всіх мусульманських держав. 

Підтримує відносини практично з усіма країнами світу, за винятком 
Ізраїлю, маючи особливу позицію щодо нього. Малайзія ініціює 
відносини з Ізраїлем тільки після підписання та втілення ефективної 
мирної угоди між ним та Організацією Визволення Палестини. Малайзія 
підтримує вимогу палестинської автономії про надання їй статусу 
незалежної держави зі столицею в Єрусалимі. 

Розвиток тісних двосторонніх відносин із сусідами залишається 
пріоритетним напрямком зовнішньої політики для Малайзії, яка 
претендує на роль регіональної держави. Країна втягнута у суперечку 
щодо належності островів Спратлі з Філіппінами, Тайванем, В’єтнамом і 
Брунеєм. Філіппіни не повністю відмовились від претензій на штат Сабах, 
Сінгапур претендує на два невеликі острови, Індонезія – на острови 
Сипадан і Лигітан. Однак згода Малайзії дотримуватись рішення комісій 
щодо розв’язання територіальних суперечок свідчить про її бажання 
конструктивно вирішувати двосторонні проблеми. Проблемними 
залишаються відносини з Таїландом, де компактно мешкають 5% 
мусульман-малайців, які вимагають широкої автономії або незалежності 
від Таїланду. Проблеми у відносинах з Китаєм пов’язані з питанням 
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«проток», боротьбою за архіпелаг Спратлі у Південно-Китайському морі. 
На південну частину архіпелагу претендує Пекін, шість островів якого під 
контролем Малайзії. 

Надає важливого значення розвитку відносин з великими державами. 
Незважаючи на певні розходження у поглядах з низки міжнародних 
питань, Малайзія підтримує відносини з країнами Заходу – із США, 
Великобританією, Австралією, зберігаючи у цілому прозахідну 
орієнтацію. За П’ятисторонньою оборонною угодою на території Малайзії 
можуть перебувати війська країн Співдружності. У середині 1990-х років 
у країні були розміщені піхотна рота й авіазагін австралійських збройних 
сил. ЄС, США, Австралія, Японія та Південна Корея залишаються 
важливими торгівельними партнерами Малайзії, а також джерелами 
інвестування та трансферу технологій. 

США та Малайзія розвивають військове співробітництво (спільні 
навчання, візити оборонних відомств двох країн, військових кораблів, 
продаж американського озброєння). Відносини із США зміцнилися після 
подій 11 вересня 2001 р. (Малайзія тісно співпрацювала із Заходом і вела 
боротьбу проти ісламських фундаменталістів) і погіршилися після 
розв’язання війни в Іраку. У 2003 р. влада мусульманської Малайзії 
засудила вторгнення американських і британських військ до Іраку. 
Вашингтон висловлював сумніви щодо тісних відносин Малайзії з Іраном, 
Суданом. 

Сучасний зовнішньополітичний курс малайзійського керівництва 
характеризується прагненням держави відігравати помітну, самостійну та 
незалежну роль у міжнародних відносинах, дотримуючись прагматичного 
підходу щодо розвитку співпраці на двосторонньому рівні. Намагається 
рівновіддалено будувати відносини із США та Китаєм. Малайзія 
продовжує виступати за формування багатополярного світоустрою та 
баланс сил між ключовими гравцями на світовій арені. Важлива роль у 
пошуку компромісів і вирішенні глобальних проблем, на думку Малайзії, 
повинна належати ООН. Федерація підтримує країни, що розвиваються, у 
відстоюванні їх політичних та економічних інтересів. Проводячи політику 
регіонального нейтралітету та співробітництва з державами Азії, Малайзія 
дотримується лінії на дружні відносини з іншими країнами третього світу, 
зокрема з помірними ісламськими режимами. Висловлюється за 
невтручання у внутрішні справи інших країн, нерозповсюдження ядерної 
зброї та знищення зброї масового ураження, продовження процесів 
роззброєння. 

Малайзія залишається членом ООН, входить у Британську 
Співдружність націй, АСЕАН, а також у різні регіональні економічні 
групи і міжнародні ісламські організації, зокрема ОІК, Рух неприєднання, 
СОТ, Групу найбільш розвинених країн Руху неприєднання (G 15), Групу 
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восьми мусульманських країн, що розвиваються (D 8). Держава бере 
активну участь у діяльності міжнародних організацій, що дозволяє їй 
відігравати важливу роль у міжнародній дипломатії. У жовтні 2014 р. була 
обрана новим непостійним членом Ради Безпеки ООН. Брала участь у 
міжнародній миротворчій діяльності (Боснія і Герцеговина, Камбоджа, 
Косово, Намібія, Сомалі, Східний Тимор). 

У 2003 р. Прем’єр-міністром Федерації Малайзії став Абдулла Бадаві. 
Серед найбільш помітних його зовнішньополітичних ініціатив 
відзначимо: позиціонування держави як впливового гравця та 
регіонального лідера, головування у Русі неприєднання, ОІК та АСЕАН, 
концепція «цивілізованого ісламу». Він покращив відносини із західними 
державами, особливо Австралією. І за новим урядом, зовнішня політика 
Малайзії була спрямована на підтримку миру у регіоні та світі. Вона 
базується на принципах неприєднання та мирного співіснування держав. 

Абдулла Бадаві у 2009 році передав свої повноваження Наджибу 
Разаку. Регіональне співробітництво залишилося головним зовнішнім 
пріоритетом. Увага була приділена налагодженню контактів з країнами 
АСЕАН, здійснено низку офіційних візитів. Активізувалася співпраця з 
КНР, було задекларовано стратегічне партнерство між державами. Разом з 
тим, в умовах посилення китайської присутності у ПСА, помітно 
активізувалася американсько-малайзійська співпраця. 

Малайзія зайняла активну позицію у питанні вироблення колективних 
заходів з протидії світовій економічній кризі 1997-1998 рр., закликаючи до 
реформування міжнародних фінансових інститутів. Уряд Малайзії 
активно проводив заходи для подолання негативних наслідків фінансово-
економічної кризи 2008-2009 рр. 

Республіка Сінгапур. У 1990 р. відбулася зміна керівництва країни: 
Прем’єр-міністра Лі Куан Ю змінив Го Чок Тонг. Для Лі Куан Ю було 
створено посаду міністра-ментора або міністра-наставника. 

Державна стратегія політичного й економічного розвитку сучасного 
Сінгапуру передбачає розвиток високих технологій, зміцнення та 
подальше утвердження демократії у республіці. 

Сінгапур проводить динамічний зовнішньополітичний курс, 
орієнтований передусім на забезпечення економічних інтересів. Особливе 
місце у зовнішній політиці Сінгапуру відводиться забезпеченню його 
регіональних інтересів, він є прихильником концепції південносхідно-
азійського регіоналізму. Приймає активну участь у діяльності АСЕАН, 
АРФ, АТЕС (Секретаріат якого знаходиться у Сінгапурі), АСЕМ. Окрім 
того, Сінгапур є членом економічної та соціальної комісії ООН для Азії і 
Тихого океану (ЕСКАТО); Конференції ООН з торгівлі та розвитку 
(ЮНКТАД); Міжпарламентського союзу та Міжнародного валютного 
фонду (МВФ); Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР); 
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«Плану Коломбо», учасником Генеральної угоди з торгівлі і тарифів 
(BTO/ГАТТ) і член інших міжнародних організацій. Держава входить до 
числа держав-засновників Транс-Тихоокеанського партнерства. Є 
учасником П’ятисторонніх оборонних домовленостей. Як повноправний 
учасник ООН, Сінгапур був тимчасовим членом у Раді Безпеки у 2001-
2002 рр. Брав участь у миротворчих операціях ООН і був спостерігачем у 
Кувейті, Анголі, Намібії, Камбоджі та Східному Тиморі. 

Сінгапур є одним з давніх головних неформальних (недоговірних) 
партнерів США у ПСА. У часи біполярності американські та сінгапурські 
інтереси повністю збігалися: США та Сінгапур боролися проти СРСР і 
комуністичного Китаю. Сьогодні наріжним каменем зовнішньої політики 
Сінгапуру є підтримка тісних відносин і з Китаєм, і з США. Дипломатичні 
відносини між Сінгапуром і КНР офіційно встановлені 3 жовтня 1990 р., 
він був останньою державою у Південно-Східній Азії, яка офіційно 
визнала Китай. Сінгапур прагнув зберегти і відносини з Тайванем. 
Офіційно країна дотримується політики «єдиного Китаю», водночас є 
єдиною державою, що досі має свої військові бази на Тайвані та 
відправляє свої війська на острів для щорічних навчань. Розвивається 
військове співробітництво і між КНР та Сінгапуром, зокрема проходять 
спільні китайсько-сінгапурські навчання військових. 

Двосторонні відносини США з Сінгапуром характеризуються тісною 
інтеграцією в економічній сфері. Сінгапур був першою азіатською 
країною, що уклала зі США угоду про вільну торгівлю у 2004 р. Держава 
розглядає присутність США у Тихоокеанському регіоні в якості основної 
умови забезпечення безпеки, як життєво важливу для підтримки балансу 
сил в АТР. Крім торгівлі, обидві держави об’єднують інтереси у галузі 
безпеки. Сінгапур не є офіційним союзником США, однак за існуючими 
угодами американці мають доступ до їх портів, військових полігонів, 
ремонтних баз, що значно зміцнює їх військову присутність у Південно-
Східній Азії. Так, уряд Сінгапуру ще у 1990 р. запропонував розмістити на 
своїй території американський підрозділ матеріально-технічного 
забезпечення COMLOG WESTPAC, яке обслуговує збройні сили США та 
забезпечувати технічне обслуговування американських бойових кораблів і 
військових літаків (база Пайя Лебар і порт Сембаван). У липні 2005 р. 
США та Сінгапур підписали рамкову стратегічну угоду, яке 
формалізувало двосторонню взаємодію у галузі безпеки й оборони за 
такими напрямками, як боротьба з тероризмом, нерозповсюдження ЗМЗ, 
спільні військові навчання, політичний діалог і оборонні технології. З 
2013 р. у Сінгапурі розміщені американські бойові кораблі. 

Розвиваються відносини Сінгапуру з Австралією, Новою Зеландією. У 
90-і роки ХХ ст. Австралія дозволила розширити масштаби навчань 
сінгапурських збройних сил в Австралії. 
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Відносинам з Малайзією, найближчим сусідом та економічним 
партнером, притаманні коливання: змінюються періоди зближення та 
гострої полеміки з питань, де зіштовхуються інтереси. Проте у цілому 
домінує розуміння об’єктивної взаємозалежності двох країн. 

У сучасних умовах глобалізованого світу Сінгапур має двосторонні 
торговельні угоди з Японією, Мексикою, Чилі, Новою Зеландією, Індією, 
а також з Європейською асоціацією вільної торгівлі (до якої входять 
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Провідними покупцями 
сінгапурської продукції залишаються США, Малайзія, Гонконг і Японія. 
У свою чергу, Сінгапур закуповує товари та послуги у США, Японії, 
Малайзії та Китаї. У 2013 р. Китай вийшов на перше місце серед 
найбільших торговельних партнерів Сінгапуру. Європейський союз і 
Сінгапур проголосили у листопаді 2014 р. про завершення переговорів 
щодо угоди про вільну торгівлю. У 2013 році Сінгапур став 15-м за 
величиною торговим партнером ЄС у світі, і п’ятим найбільшим торговим 
партнером в Азії. 

Підтримуючи інтенсивні зв’язки з розвиненими країнами, уряд 
Сінгапуру надає значення участі у Русі неприєднання, хоча і примикає до 
його поміркованого крила, висловлюється за «рівновіддаленість» як від 
капіталістичних, так і соціалістичних держав. Сінгапур активно виступає 
за створення нового міжнародного економічного устрою. 

Отже, незважаючи на свої крихітні розміри, на сьогодні Сінгапур є 
глобалізованою країною світу, яка проводить вдалу зовнішню політику. У 
державі розташований Азійський банк розвитку, Секретаріат АТЕС, філії 
практично всіх провідних банків і ТНК світу, регіональні представництва 
впливових міжнародних організацій. Після економічних криз, влада 
Сінгапуру вжила нових зусиль і заходів для того, щоб відновити темпи 
економічного зростання та вирішити демографічні проблеми країни. Це 
місто-держава – єдина, крім Японії, азійська країна, жителі якої, за 
класифікацією Світового банку, належать до «золотого мільярду» – 
найбагатшої частини людства. 

Таїланд у 1980-1990-ті рр. мав найшвидші темпи економічного 
зростання у світі; залучав у великих масштабах іноземні 
капіталовкладення, розширював виробництво, туризм, торгівлю. 

У постбіполярний період Таїланд домігся значних успіхів у 
внутрішній, зовнішній та економічній політиці. Керівництву країни 
вдалося спрямувати Таїланд на шлях розвитку демократії, 
зовнішньополітичний курс – на розвиток конструктивних відносин з усіма 
країнами світу і, незважаючи на фінансову кризу 1997 р., держава змогла 
закріпити за собою право називатися одним з важливих фінансово-
економічних центрів ПСА. 

Таїланд приймає участь у міжнародних і регіональних організаціях. 
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Залишається членом ООН, АСЕАН, АТЕС, приймає участь у 
Тихоокеанської конференції з торгівлі й економічного розвитку та 
Економічній раді басейну Тихого океану. Наголос робиться на 
економічному, а не на військово-політичному співробітництві. 

Поступального розвитку отримали союзницькі відносини із США, 
всебічні зв’язки з провідними зовнішньополітичними партнерами, 
включаючи Японію, Китай та Індію. 

Союзницькі відносини США і Таїланду мають тривалу історію та 
відзначені спільною участю у війнах у Кореї, В’єтнамі й у районі Перської 
затоки. Манільський пакт і комюніке «Танати-Раска» 1962 р. складає 
основу зобов’язань США у забезпеченні безпеки Таїланду, який 
залишається ключовим військовим союзником США в Азії. Не маючи 
власних військових баз на території Таїланду, Вашингтон з 2004 р. 
користується доступом до таїландської військово-повітряної бази Утапао 
та військово-морської Саттахіп. Держави щорічно проводять спільні 
навчання, зокрема «Золота кобра». У 2003 р. Таїланд був зарахований 
США до «основних союзників поза межами НАТО», що розширило 
рамки зовнішньої та військової допомоги Королівству. Хоча 
спостерігаються стратегічні і торговельні суперечностей між країнами. 
Так, короткочасне ускладнення відбулося у 2006 р. після військового 
перевороту у Таїланді, під час якого від влади був усунутий Таксін Чінават. 

У листопаді 2012 р. США і Таїланд підписали спільну заяву про 
продовження військового союзу, в якій зазначається, що військовий союз 
США і Таїланду продовжиться у XXI ст., в умовах нової ери безпеки та 
нових викликів. Також вказано, що США і надалі надаватимуть Бангкоку 
допомогу для модернізації її збройних сил, підкреслюється важливість 
збереження на постійної присутності США в АТР. Регіональні експерти 
відзначили у підписанні даної спільної заяви, насамперед, антикитайську 
спрямованість американської зовнішньої політики у регіоні. Проте, уряд 
Таїланду заявив, що не проводить державну політику стримування Китаю, 
підкресливши, що і Китай, і США є друзями, до яких ставляться однаково. 
Зазначимо, що Бангкоку, необтяженому територіальними суперечками з 
Китаєм, вдається розвивати конструктивне, прогресуюче співробітництво 
з Пекіном і при цьому зберігати союзницькі відносини із США. 

Бангкок має тісні зв’язки з іншими членами АСЕАН – Індонезією, 
Малайзією, Філіппінами, Сінгапуром, Брунеєм, Лаосом, Камбоджею, 
Бірмою та В’єтнамом. Із завершенням холодної війни, вступом В’єтнаму в 
АСЕАН, кардинально змінилася уявлення про загрози безпеки у 
Південно-Східній Азії. Концепції безпеки країн АСЕАН здебільшого 
зосереджуються на внутрішніх проблемах і нетрадиційних загрозах. 
Інтересам країн АСЕАН, зокрема і Таїланду, відповідає збереження 
балансу сил у регіоні. 
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У ХХІ ст. зовнішньополітичний курс характеризується прагматизмом і 
зростаючою самостійністю; розширилося залучення Таїланду до 
загальноазіатської структури співробітництва, вдалося помітно підкріпити 
свої претензії на неформальне лідерство в АСЕАН. Таїланд посилює свою 
роль у справі зміцнення миру, безпеки, стабільності й економічного 
розвитку в АТР. Приймає все більш активну роль на міжнародній арені. 
Коли Східний Тимор отримав незалежність від Індонезії, Таїланд вперше 
у своїй історії ввів війська у рамках миротворчої місії. Таїланд бере участь 
в Організації американських держав (ОАД) та Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ). Таїланд направив війська для 
відновлення Афганістану та Іраку. 

Військовий переворот 22 травня 2014 р. у Таїланді на чолі з 
командувачем армією Прают Чан-Оча став кульмінацією антиурядових 
протестів і сколихнув міжнародне співтовариство. Були введені 
обмеження свободи слова, створені спеціальні органи цензури. Після цих 
подій США наголосили, що призупинення дії конституції Таїланду може 
негативно позначитися на відносинах із Сполученими Штатами, 
закликали відновити уряд і повернутися до демократії. Державний 
департамент США тимчасово заморозив виділення фінансової військової 
допомоги Таїланду у зв’язку з військовим переворотом у країні. Свої 
побоювання щодо ситуації висловив і Євросоюз. 

Напруженість відносин із США може ще більше зблизити Таїланд з 
країнами АСЕАН, які відреагували на переворот нейтрально. Так, 
Індонезія спонукала країни АСЕАН слідувати практиці невтручання 
країн-членів у внутрішні справи інших учасників Асоціації. Джакарта 
закликала до двосторонніх переговорів між військовими та 
держчиновниками заради відновлення стабільності у країні. 

Складною внутрішньою проблемою для сучасного Таїланду 
залишається існування на півдні країни загонів мусульманських 
сепаратистів, які входять до Об’єднаної організації звільнення Паттані. 
Вони борються за незалежність чотирьох провінцій, населених 
мусульманами, вимагаючи введення там шаріатських норм та утворення 
незалежної ісламської держави. 

Таким чином, для інтересів НІК у ХХІ ст. розвиток відносин з 
регіональними державами традиційно залишається у сфері їх 
зовнішньополітичних пріоритетів. Незважаючи на низку дестабілізуючих 
чинників (територіальні суперечки, історичні образи тощо) НІК 
вирішують конструктивно двосторонні проблеми. Держави намагаються 
підтримувати відносини майже з усіма країнами світу й активно 
виступати на міжнародній арені, приймати участь у найбільших 
інтеграційних угрупованнях та організаціях АТР, прагнучи посилити роль 
своїх країн на регіональному рівні. США залишаються головним 
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військово-політичним союзником і найбільшим торговельним партнером 
Республіки Кореї. Малайзія, Сінгапур, Таїланд також активно розвивають 
відносини із США, одночасно розширяючи відносини з Китайською 
Народною Республікою й іншими країнами АТР. 

 
3. Відносини України з країнами НІК на сучасному етапі 
Республіка Корея визнала незалежність України 30 грудня 1991 р. 

Підписання Спільного Комюніке про встановлення дипломатичних 
відносин між Україною та РК 10 лютого 1992 р. започаткувало 
політичний діалог між країнами. Підписано низку документів, які 
регулюють відносини між країнами у політичній, економічній, 
торговельній, науково-технічній і культурно-гуманітарній сферах. 
Практичним результатом відносин стало створення у 1998 р. спільного 
проекту Запорізького автозаводу та корпорації «Деу». Варта уваги 
реалізація проекту постачання в Україну швидкісних поїздів виробництва 
південнокорейської компанії Hyundai Rotem. 

Південна Корея була однією з перших країн, що вклала чималі суми 
інвестицій до України. У країні діє 28 підприємств з корейським 
капіталом. Розвивається співробітництво України з Республікою Корея у 
рамках ООН та інших міжнародних організацій. На міжнародній арені 
Україна та РК мають спільне бачення підходів щодо вирішення багатьох 
гострих питань. Україна підтримує політику об’єднання Кореї, виступає 
за розв’язання цієї проблем за допомогою діалогу між КНДР і РК та 
багатосторонніх переговорів, виступає за нерозповсюдження ядерної 
зброї та денуклеаризацію КНДР. Після подій 2014 р. в Україні, Республіка 
Корея закликала поважати суверенітет, територіальну цілісність і 
незалежність України, заявивши, що уряд країни не визнає референдум у 
Криму й анексію Росією автономної республіки. Південнокорейський 
уряд приєднався до санкцій щодо РФ. 

Знаменною подією для розвитку відносин мав офіційний візит 20-
22 жовтня 2005 р. Прем’єр-міністра РК Лі Хе Чхана до України, який став 
першим візитом високого рівня в Україну. У липні 2009 р. вперше за 18 
років незалежності, Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко відвідала 
Південну Корею. Метою візиту було активізація співпраці та виведення її 
на новий рівень. У 2011 р. відбувся офіційний візит до України Прем’єр-
міністра Кім Хван Сіка. 

Між державами створено інфраструктуру культурного та 
гуманітарного співробітництва. У цілому, Корея надала матеріальну 
допомогу Україні на суму понад 20 млн. дол. РК допомагає у будівництві 
«Укриття» на Чорнобильській АЕС, організовує лікування у РК дітей, що 
постраждали від Чорнобильської катастрофи. Неодноразово представники 
уряду Кореї передавали медичне обладнання в українські лікарні тощо. 
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Відносини між Україною та Малайзією. Дипломатичні відносини 
встановлено 3 березня 1992 року. Держави налагодили дружні 
двосторонні відносини та співробітництво у рамках міжнародних 
організацій, передусім в ООН та її спецустановах. 

У 2003 році, колишній Прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад 
відвідав Україну з офіційним візитом. Головним політичним підсумком 
візиту стало започаткування двостороннього політичного діалогу на 
найвищому рівні. 21-23 липня 2014 р. міністр закордонних справ Малайзії 
Аніфа Аман відвідав з робочим візитом Україну у зв’язку з падінням 
17 липня 2014 р. на Донбасі літака «Малайзійських авіаліній», рейс МН17. 
У рамках візиту відбулася зустріч А. Амана з Президентом України 
П. Порошенком. 

Україна залишається одним з торгових партнерів Малайзії серед країн 
Центральної та Східної Європи. Українсько-малайзійське інвестиційне 
співробітництво знаходиться на початковій стадії свого розвитку. На 
сьогодні взаємні інвестиції між Україною та Малайзією не зареєстровані. 

У сфері науково-технічного співробітництва малайзійська сторона має 
певний інтерес до розвитку співпраці з Україною у галузі аерокосмічних 
технологій, медицини, біо- та ядерних технологій, аграрних наук. Так, у 
вересні 2000 р. за допомогою українського ракетоносія «Дніпро-1» 
перший малайзійський супутник «Тіунгсат-1» був успішно виведений на 
орбіту. Ця подія стала основою подальшого розширення співробітництва 
у космічній галузі. На сьогодні, одним з найбільш масштабних проектів 
співпраці між обома країнами у сфері високих технологій можна вважати 
виведення на орбіту другого малайзійського супутника «Меасат-1р» за 
допомогою українського ракетоносія «Зеніт-3слБ» (2009 р.). Важливим 
напрямком науково-технічного співробітництва є також налагодження 
співпраці у галузі літакобудування. 

Республіка Сінгапур визнала незалежність України 2 січня 1992 року. 
Дипломатичні відносини були встановлені 31 березня 1992 року. У 1997, 
2002, 2005, 2008 та 2010 рр. під час заходів високого рівня у рамках ООН 
відбулися контакти між керівниками зовнішньополітичних відомств двох 
держав. У 2005, 2008, 2009, 2010 рр. проходили українсько-сінгапурські 
політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ. 

19-22 вересня 2010 р. відбувся візит до України Міністра-ментора 
Республіки Сінгапур Лі Куан Ю (у статусі спеціального гостя). Цей візит 
став першим офіційним відвіданням нашої країни високою посадовою 
особою Сінгапуру. Перший в історії двосторонніх відносин 
президентський візит до Сінгапуру відбувся 27-29 березня 2011 р. У 
грудні 2014 р. під час робочого візиту до Республіки Сінгапур Президент 
П. Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Лі Сієн Луном, який 
наголосив на підтримці територіальної цілісності, суверенітету України. 
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Йшлося також про співпрацю у військово-технічній і науковій сферах. 
Продуктивною є співпраця між Україною та Сінгапуром у рамках 

міжнародних організацій. Відсутність проблемних питань принципового 
значення є сприятливою передумовою для розвитку двосторонніх 
відносин між країнами. 

Відносини між Україною і Таїландом. Королівство Таїланд визнало 
незалежність України 26 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини між 
державами встановлені 6 травня 1992 року. 9-11 березня 2004 р. відбувся 
офіційний візит до Таїланду Президента України, який надав нового 
імпульсу українсько-тайському співробітництву. Посилилася взаємодія 
України та Таїланду в ООН. В останні роки набуло розвитку двостороннє 
співробітництво у сільськогосподарській галузі. Тайські інвестори 
демонструють зацікавленість щодо інвестування в агропромисловий 
сектор української економіки. Експорт вітчизняного збіжжя у 2013 р. 
сягнув рекордного обсягу у 385 тис. т. Королівство Таїланд підтримує 
територіальну цілісність і суверенітет України. 

Отже, між Україною і НІК підписано низку документів, але водночас 
необхідні кардинальні дії, спрямовані на розширення та поглиблення 
співпраці між державами. Подальший конструктивний розвиток відносин 
з НІК відкриє Україні можливості у політичній, економічній і 
гуманітарній сферах. 

 
 Запам’ятайте ці дати 

 
1946 р. 

1 січня – підписання мирного договору, згідно якого Таїланд 
відмовився від територіальних завоювань 1941-1943 рр. 

16 грудня – Таїланд прийнятий до ООН 
 

1948 р. 
1 лютого – утворення Малайської Федерації 
15 серпня – проголошення Республіки Корея 
9 вересня – проголошення Корейської Народно-Демократичної 

Республіки 
 

1950 р. 
25 червня – початок Корейської війни (1950-1953) 
19 вересня – США і Таїланд підписали Угоди про економічне та 

технічне співробітництво 
17 жовтня – США і Таїланд підписали Угоди про взаємну військову 

допомогу 
25 жовтня – вступ у війну в Кореї «китайських народних 
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добровольців» на стороні Північної Кореї 
 

1953 р. 
27 липня – підписання угоди про перемир’я у Кореї. Завершення 

Корейської війни (1950-1953) 
1 жовтня – підписання Договору між США та Республікою Корея про 

взаємну оборону 
 

1954 р. 
8 вересня – підписання у Манілі представниками США, Великої 

Британії, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Пакистану, Філіппін і 
Таїланду «Договору про колективну безпеку у Південно-східній Азії» 
(СЕАТО) 

 
1957 р. 

31 серпня – проголошення незалежності Малайї 
31 серпня – Малайя стала членом Британської Співдружності націй 
вересень – підписання Англо-малайського договору про оборону та 

взаємодопомогу 
 

1962 р. 
6 березня – США і Таїланд підписали комюніке «Раска-Таната» 
 

1963 р. 
16 вересня – утворення Федерації Малайзія, до її складу увійшли 

Малайя, Сінгапур, Саравак і Сабах 
січень – Індонезія оголосила про початок політики «конфронтації з 

Малайзією» 
1963-1966 рр. – індонезійсько-малайзійський конфлікт 
 

1965 р. 
22 червня – підписання Договору про основи взаємовідносин між РК 

та Японією 
9 серпня – формальне відділення Сінгапуру від Малайзії  
11 серпня – США визнали незалежність Сінгапуру 
21 вересня – прийняття Сінгапуру до ООН 
 

1966 р. 
4 квітня – встановлення дипломатичних відносин між Сінгапуром і 

США 
травень – відправлення таїландських військ до Південного В’єтнаму 
9 серпня – Сінгапур став членом Британської Співдружності націй 
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1967 р. 
3 квітня – СРСР і Малайзія встановили дипломатичні відносини 
8 серпня – створення Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) 
 

1968 р. 
1 червня – Сінгапур встановив дипломатичні відносини з СРСР  
 

1971 р. 
15 квітня – підписання Оборонного договору п’ятьох (ФПДА), у 

складі Британії, Малайзії, Австралії, Нова Зеландії та Сінгапуру 
 

1972 р. 
4 липня – підписання заяви РК і КНДР про три принципи об’єднання 

Кореї 
 

1974 р. 
31 травня – встановлення дипломатичних відносин між Малайзією та 

КНР 
 

1975 р. 
червень – встановлення дипломатичних відносин між Таїландом і 

Китаєм 
 

1976 р. 
24 лютого – підписання Декларації АСЕАН і Договору про дружбу і 

співробітництво у Південно-Східній Азії 
20 липня – виведення американських баз з території Таїланду 
 

1981 р. 
16 липня – Прем’єр-міністром Малайзії став Махатхір Мохамед 

(16 липня 1981 – 31 жовтня 2003 рр.) 
 

1990 р. 
30 вересня – встановлення дипломатичних відносин між Республікою 

Корея та СРСР 
3 жовтня – встановлення дипломатичних відносини з Сінгапуру і КНР 
28 листопада – Прем’єр-міністром Сінгапуру став Го Чок Тонг 
 

1991 р. 
17 вересня – Республіка Корея і КНДР стали членами ООН 
26 грудня – Королівство Таїланд визнало незалежність України 
30 грудня – Республіка Корея визнала незалежність України 
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грудень – підписання Угоди про примирення та ненапад, 
співробітництво й обмін між КНДР і РК; прийняття Спільної декларації 
про без’ядерний статус Корейського півострова 

 
1992 р. 

10 лютого – встановлення дипломатичних відносин між Україною та 
Республікою Корея 

3 березня – встановлення дипломатичних відносини між Україною та 
Малайзією 

31 березня – встановлення дипломатичних відносин між Республікою 
Сінгапур та Україною 

6 травня – встановлення дипломатичних відносини між Таїландом та 
Україною 

24 серпня – встановлення дипломатичних відносин між КНР і РК 
19 листопада – укладений Договір про основи відносин Російською 

Федерацією та Республікою Корея 
 

1997 р. 
липень – початок Азійської фінансової кризи  
 

1998 р. 
25 лютого – обрання Президентом РК Кім Де Чжуна (25 лютого 1998 

– 25 лютого 2003 рр.), проголошення політики «сонячного тепла» 
 

2000 р. 
13-15 червня – перший в історії міжкорейський саміт 
 

2001 р. 
11 вересня – терористичні акти проти США 
 

2003 р. 
31 жовтня – Прем’єр-міністром Федерації Малайзії обрано Абдуллу 

Бадаві (31 жовтня 2003 – 3 квітня 2009 рр.) 
жовтень – Таїланд зарахований США до «основних союзників поза 

межами НАТО» 
 

2004 р. 
1 січня – підписання Угоди про вільну торгівлю між США і Сінгапуром 
 

2006 р. 
19 вересня – військовий переворот у Таїланді, від влади усунутий 

Таксін Чінават 
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2007 р. 
1 січня – колишній південнокорейський міністр закордонних справ 

Пан Гі Мун зайняв посаду Генерального секретаря ООН 
грудень – початок Світової фінансової кризи, пік кризи вересень 2008 р. 
 

2012 р. 
листопад – США і Таїланд підписали заяву про продовження 

військового союзу 
 

2014 р. 
22 травня – військовий переворот у Таїланді на чолі з Прают Чан-Оча 
 

Питання до самоконтролю: 
1. Охарактеризуйте зовнішню політику Республіки Корея у період 

холодної війни. 
2. Яку роль відігравав американсько-південнокорейський союз у часи 

холодної війни та яку роль відіграє сьогодні? 
3. Проаналізуйте зовнішньополітичні пріоритети Південної Кореї 

після розпаду Радянського Союзу. 
4. Окресліть пріоритети й основні проблеми зовнішньої політики 

Малайї у період біполярності. 
5. Виділіть основні етапи зовнішньої політики Малайзії та Сінгапуру. 

Поясніть. 
6. Назвіть характерні риси зовнішньополітичного курсу Таїланду в 

умовах холодної війни. 
7. Які зміни відбулися у зовнішній політиці НІК після завершення 

В’єтнамської війни? 
8. Проаналізуйте основні спільні та специфічні тенденції 

зовнішньополітичного розвитку Таїланду, Малайзії, Сінгапуру та 
Республіки Корея. 

9. Проаналізуйте відносини України і НІК. 
 

Ключові поняття: 
Нові індустріальні країни (НІК) – країни, що за відносно короткий 

час створили значний промисловий потенціал, розвинули сучасні галузі 
економіки, різко збільшили свій промисловий експорт; здійснили стрибок 
від типової для країн, що розвиваються, відсталої економіки, до 
високорозвиненої. НІК «першої хвилі» у Східній Азії: Республіка Корея, 
Сінгапур, Тайвань, Гонконг («азіатські тигри» або «азіатські дракони»); 
НІК «другої хвилі»: Малайзія, Таїланд, Індонезія. 

Зовнішня політика – це частина міжнародних відносин, діяльність 
держави й інших політичних інститутів суспільства щодо здійснення 
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своїх інтересів і потреб на міжнародній арені. Головною метою 
зовнішньої політики є забезпечення сприятливих умов для реалізації 
інтересів тієї чи іншої держави, забезпечення національної безпеки та 
добробуту народу. 

«38 паралель» – розмежувальна лінія бойових дій радянських та 
американських військ у Кореї, лінія розколу Кореї на Південь і Північ, 
кордон між Республікою Кореєю та Корейською Народною 
Демократичною Республікою. 

«Північна дипломатія» – зовнішня політика Республіки Корея 
періоду президентства Ро Де У (1988-1993 рр.), спрямована на 
розширення контактів Південної Кореї з країнами Східної Європи та 
Китаєм, шляхом встановлення дипломатичних відносин, інтенсивних 
торговельних та економічних зв’язків. 

Рух неприєднання – міжнародне об’єднання держав, що 
розвиваються, які проголосили основою свого зовнішньополітичного 
курсу неучасть у військово-політичних групах та угрупованнях. 
Організаційно оформився у вересні 1961 р. на Першій конференції 
неприєднаних країн у Белграді; у ній взяли участь представники 25 країн; 
сьогодні до нього входять 119 держав. 

Нейтралітет – неучасть у війні, а у мирний час відмова від участі у 
військових блоках. 

Концепція «двох Китаїв» – зовнішньополітична концепція визнання 
де-факто одночасно двох незалежних китайських держав – Китайської 
Народної Республіки та Тайваню («Китайської Республіки»). 

Азійська фінансова криза – економічна криза, що охопила спочатку 
такі країни як Таїланд, Філіппіни, Індонезію, Малайзію, Південну Корею, 
а згодом поширилась на Тайвань, Гонконг, Сінгапур. Криза вибухнула у 
липні 1997 року і стала найсерйознішим потрясінням світової економіки у 
1990 роках. Після багатьох років швидкого зростання економіки, азійські 
країни раптово увійшли у глибоку рецесію. У цей час відбулося найбільш 
масштабне падіння фондового ринку Азії з часів Другої світової війни. 

Південно-Східна Азія (ПСА) – субрегіон Азії, до якого належать 
держави М’янма, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Лаос, Камбоджа, В’єтнам, 
Філіппіни, Індонезія, Бруней, Східний Тимор. 

Дипломатія «сонячного світла» – політика Президента Республіки 
Корея Кім Де Чжуна (1998-2003 рр.), щодо Корейської Народної 
Демократичної Республіки, основою якої є принцип толерантності та 
компромісу. 

Корейська проблема – має комплексний характер і включає низку 
аспектів: ядерне, ракетне озброєння Корейської Народної Демократичної 
Республіки, проблему об’єднання двох корейських держав. 
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