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ВСТУП 

 

Із завершенням «холодної війни» американсько-японські 
відносини у військово-політичній сфері увійшли в тривалу смугу 

трансформації, обидві країни постали перед необхідністю 

наповнення новим змістом американсько-японського союзу 
безпеки, який був основою двосторонніх відносин із початку 1950-

х років.  

У 1990-ті роки основу інтересів Сполучених Штатів в 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) складала необхідність 

збереження впливу на зовнішню політику країн регіону, 

запобігання можливого заповнення Китайською народною 
республікою (КНР)вакууму сили, що утворився після розпаду 

СРСР. Натомість, Японія, яка в 1990-ті роки зіткнулася з 
економічною та політичними кризами, починає розглядати 

посилення економічної та військово-політичної могутності КНР як 

потенційну загрозу національній безпеці. В нових умовах 
союзники розглядають американсько-японський союз як необхідну 

умову збереження стабільності в регіоні та забезпечення власної 

безпеки. Протягом 1990-х років США та Японія переглянули 
більшу частину договірно-правової бази американсько-японського 

союзу безпеки, внаслідок чого було поглиблено співпрацю між 
США та Японією у військово-політичній сфері, було здійснено 

перерозподіл відповідальності між союзниками, а відносини між 

США та Японією в галузі безпеки набули більшої симетричності.  
Актуальність досліджуваної теми обумовлюється не лише 

науковим інтересом до трансформації американсько-японських 

відносин у сфері безпеки, а й тим, що досвід функціонування 
американсько-японського союзу безпеки є важливим для країн, які 

ще знаходяться в процесі пошуку адекватних інструментів 

забезпечення власної безпеки. Крім того, розвиток подій в АТР 
може активізувати прагнення Японії отримати ядерну зброю, що 

виглядає актуальним в контексті відмови України від 
високозбагаченого урану та ядерної зброї.  

Об’єктом дослідження є відносини США та Японії в АТР 

після завершення «холодної війни» (1991–2001 роки).  
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Предметом дослідження є американсько-японський союз 
безпеки в постбіполярний період (1991–2001 роки).  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1991–

2001 роки. Нижня хронологічна межа зумовлена тим, що після 
завершення «холодної війни» Сполучені Штати та Японія 

опинилися перед необхідністю адаптації американсько-японського 

союзу безпеки до нових міжнародних умов.  
Верхньою межею дослідження є 2001 рік, тому що 

терористичні атаки на Сполучені Штати вплинули на 
трансформацію політики в галузі безпеки як самих США, так і 

інших держав. Після подій 11 вересня 2001 року на перше місце в 

зовнішній політиці США та Японії виходить боротьба з 
міжнародним тероризмом, що зумовлює переорієнтацію 

американсько-японського союзу безпеки на боротьбу з 

недержавними акторами. Такі хронологічні межі зумовлюють 
необхідність розглядати розвиток американсько-японського союзу 

після 2001 року як окремий етап двосторонніх відносин у сфері 

безпеки. Для охоплення повноти історичних подій досліджуваного 
періоду, їх глибшого осмислення та кращого розуміння змін в 

американсько-японських відносинах,автор свідомо виходить за 
встановлені хронологічні межі й аналізує політику США та Японії 

в галузі безпеки у період завершення «холодної війни».  

Географічні межі дослідження охоплюють територію Японії 
та США як складові частини АТР. 

Мета дисертаційного дослідження полягає в розкритті 

еволюції американсько-японського союзу безпеки протягом 1991–
2001 років.  

Для досягнення поставленої мети автором визначено такі 

основні завдання:  

– охарактеризуватистан наукової розробки теми та джерельну 

базу дослідження; 
– розкрити вплив американсько-японських суперечностей на 

рубежі 1980-х–1990-х років на розвиток співробітництва США та 

Японії у військово-політичній сфері; 
– з‘ясувати фактори, що впливали на трансформацію 

політики США в галузі безпеки в АТР та американські підходи до 

американсько-японського союзу безпеки в нових умовах;  
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– розкрити зміни в зовнішній політиці у сфері безпеки Японії 
в постбіполярну добу;  

– проаналізувати розвиток договірно-правової бази 

американсько-японського союзу безпеки в нову епоху;  
– показати зміни у функціях сил самооборони Японії та їхній 

вплив на розвиток американсько-японського співробітництва в 

галузі безпеки.  
Методологічна основа дослідження. З метою виконання 

поставлених завдань автор застосував комплекс загальнонаукових і 
прикладних методів дослідження. Для здійснення всебічного 

аналізу предмету дослідження загальнонаукові принципи 

поєднуються з проблемно-хронологічним, порівняльно-історичним  
та описовим методами.  

Застосування проблемно-хронологічного та порівняльно-

історичного методів дозволило належним чином структурувати 
дослідження, виявити загальне і особливе в розвитку 

американсько-японського союзу безпеки.  

Використання системного підходу дозволило дослідити 
багатокомпонентність американсько-японських відносин у 

військово-політичній сфері та їх залежність від зовнішньо- та 
внутрішньополітичних чинників.  

Поєднання цих принципів і методів дослідження мало на меті 

наблизитися до наукової достовірності результатів дисертаційної 
роботи, викласти матеріал у послідовній і логічно завершеній 

формі та ґрунтовно відобразити суть історичних процесів.  

Наукова новизна дослідження полягає в постановці та 
цілісній розробці актуальної проблеми, яка дос і не була всебічно 

висвітлена в українській історичній науці. Наукову новизну роботи 
складають: поглиблений історіографічний огляд проблеми 

співробітництва США та Японії у військово-політичній сфері 

протягом 1991–2001 років; комплексна характеристика джерельної 
бази наукового дослідження; визначення причин американсько-

японських суперечностей наприкінці 1980-х – початку 1990-х років 

та їх вплив на розвиток двосторонніх відносин у військово-
політичній сфері; показано фактори, що впливали на зміну 

східноазійської політики Сполучених Штатів їх підходів до 

американсько-японського союзу безпеки, а також зовнішньої 



9 

політики та політики в галузі безпеки Японії після завершення 
«холодної війни»; детальний науковий аналіз договірно-правової 

бази американсько-японського союзу безпеки та її змін протягом 

1990-х років; висвітлено вплив рішення японської сторони щодо 
збільшення власної обороноздатності на розширення та 

поглиблення американсько-японського співробітництва у сфері 

безпеки.  
Наукове значення роботи визначається тим, що її матеріали 

та висновки можуть бути використані при подальшому 
дослідженні окремих аспектів зовнішньополітичної стратегії США 

та Японії, системи оборонних союзів Сполучених Штатів та 

американсько-японського союзу безпеки, зокрема. Висновки 
роботи можуть стати в нагоді фахівцям-міжнародникам у 

діяльності науково-дослідних інститутів та установ.  

Практичне значення роботи визначається тим, що її 
матеріали та висновки можуть бути використані у діяльності 

органів державної влади, зокрема, МЗС України, під час розробки 

практичних питань регіональної та глобальної безпеки. Матеріали 
дослідження можуть знайти практичне використання при 

написанні підручників, посібників та монографій, підготовці та 
удосконаленні навчальних програм з новітньої історії, історії країн 

Азії, історії США і Японії.  

  


