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АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН ТА ПРОЄКТИ ЙОГО РОЗВИТКУ: 
КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ

В умовах трансформації міжнародних відносин після руйнації біполярної системи процеси 
в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні характеризуються поглибленням економічної взаємодії 
між державами, розвитком інтеграційних тенденцій у всьому їх різноманітті і переплетенні 
різних чинників. Проблема є актуальною, оскільки в політичній науці немає чітко окреслено-
го єдиного підходу до поняття «Азіатсько-Тихоокеанський регіон» і визначення його рамок із 
географічного погляду, а також практична актуальність дослідження зумовлена інтеграцій-
ними процесами, які відбуваються в сучасній ієрархії глобального світу, де одне із провідних 
місць належить Азіатсько-Тихоокеанському регіону.

Отже, стаття має на меті узагальнення уявлень щодо сутності поняття «Азіатсько-Тихооке-
анський регіон» і аналіз досвіду впровадження проєктів розвитку регіону в сучасних умовах.

Аналіз основних досліджень і публікацій дає можливість стверджувати, що в сучасній науці 
існує значна кількість робіт, які присвячені вивченню Азіатсько-Тихоакеанського регіону. Пе-
редусім варто зазначити таких закордонних і вітчизняних дослідників: Р. Балдвіна, Д. Камро, 
А. Санта-Круз, А. Каплінга, Ф. Дрисдейла, С. Мішину, Е. Фрост, В. Фостійчук, А. Богатурова, 
У. Ільницьку, Г. Костюніну, С. Мариніну, М. Лагутіну, А. Митрофанову, Такаші Тераді й ін.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон (далі – АТР) у сучасних умовах виступає як активний 
і важливий суб’єкт сучасних геополітичних процесів і міжнародних відносин, проте серед 
дослідників і дотепер не існує єдиного підходу до поняття «АТР».

Прийнято вважати, що в АТР входять країни і регіони, що знаходяться як на західному 
узбережжі Тихого океану – країни Азії, так і на східному – країни Північної та Південної 
Америки. У південній частині Тихого океану розташовані Австралія, Нова Зеландія, а також 
малі острівні держави. В. Аміров, А. Канаєв, В. Міхеєв у роботі «Тихоокеанская Азия: эконо-
мические и политические последствия глобального финансового кризиса» використовують 
поняття «Тихоокеанська Азія», під яким пропонують розуміти «політико-географічне і гео-
економічне поняття, що включає регіон в західній частині Тихоокеанського басейну від Ти-
хоокеанської частини Росії на півночі до Нової Зеландії на південь (включає також Японію, 
Китай, Папуа – Нову Гвінею). Тихоокеанська Азія є еквівалентом Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону в його строго географічних рамках» (Аміров та ін., 2010, с. 4).

На думку С. Мішина, варто виокремлювати три підходи до визначення АТР, а саме: полі-
тичний, географічний і економічний. Для прибічників першого підходу визначення меж ре-
гіону не є принциповим завданням, їм важлива сама ідея. Обґрунтування цілісності та складу 
АТР висуваються представниками двох інших підходів. З географічного погляду «АТР» – не 
визначене поняття, головна трудність полягає у визначенні його рамок, оскільки від цього 
безпосередньо залежить включення до складу регіону низки країн і субрегіонів: Північної 
і Латинської Америки, Росії або тільки її Далекосхідного регіону тощо.

В. Фостійчук спирається на географічний і воєнно-стратегічний підхід і визначає так склад АТР:
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– Північно-Східна Азія (6 держав і одна територія);
– Південно-Східна Азія (11 держав);
– держави тихоокеанського узбережжя Північної Америки (2 держави);
– Австралія і країни Океанії (14 держав і 15 територій);
– Тихоокеанська Латинська Америка (11 держав).
Також вона виокремила засади для класифікації підходів до ролі регіону в сучасній гло-

бальній геополітичній структурі, серед яких означені такі: залежно від географічної єдності; 
залежно від економічної розвиненості і динамізму; з погляду воєнно-стратегічного поділу 
регіону на театри військових дій, стратегічні напрями, стратегічні райони, оперативні ко-
мандування; залежно від політичної кон’юнктури, пов’язаної із проблемами гарантування 
національної безпеки держав; за політичною однорідністю країн, що входять у субрегіони; 
з погляду участі в діяльності міжнародних регіональних організацій (Фостійчук, 2005).

Американська дослідниця Еллен Фрост у роботі «Новий азіатський регіоналізм» дослід-
жує поняття «АТР» у контексті системи концентричних кіл. Внутрішнє коло утворює пер-
винна п’ятірка Асоціації держав Південно-Східної Азії (далі – АСЕАН) (Індонезія, Малайзія, 
Філіппіни, Сінгапур, Таїланд), друге коло – АСЕАН «у форматі десяти (на додаток до пе-
релічених – Бруней, Камбоджа, Лаос, М’янма і В’єтнам), третє коло – «АСЕАН + 3» (Китай, 
Південна Корея, Японія). Під зовнішнім колом АТР Е. Фрост розуміє консультативну систему 
Східноазіатського саміту, метою якого є підготовка ґрунту для створення Східноазіатського 
співтовариства у складі АСЕАН + 3, а також Австралії, Індії та Нової Зеландії» (Фрост, 2008).

Отже, визначення території і кордонів АТР становить для вчених певну трудність. Дея-
кі експерти говорять про АТР як регіон, який складається із країн ПСА, ПСА, Океанії (при-
близно 20) і країн Південної Азії. Інші включають у нього тільки азіатські країни, що виходять 
на Тихий океан. Океанічний підхід припускає, що в АТР включаються країни, розташовані на 
узбережжі й островах Тихого океану: Північна, Центральна і Тихоокеанська Південна Амери-
ка (в останньому випадку держави, розташовані на берегах Тихого океану), південна частина 
Тихого океану, ПСА або Далекий Схід і частина ПСА.

Варто зазначити, що існує і вузьке поняття «АТР», за допомогою якого пояснюють вклю-
чення в регіон тільки азіатських держав. Це країни Північно-Східної Азії: Китай, Японія, Пів-
денна і Північна Корея, десять країн Південно-Східної Азії, об’єднаних у регіональну ор-
ганізацію АСЕАН (Шергін, 2004). У статті використовується власне вузьке тлумачення АТР. 
Усі країни мають певну роль і вплив у регіоні, але динамічними, на наш погляд, виступають 
країни Східної Азії, як-от Китайська Народна Республіка (далі – КНР), Японія, Північна і Пів-
денна Корея. Крім того, на регіональні процеси в АТР ітостно впливають Сполучені Штати 
Америки (далі – США). Усі ці країни роблять значний внесок у міждержавні відносини в Ти-
хому океані, тому тенденції стабільності переважають над тенденціями дестабілізації полі-
тичних і економічних процесів, які формують основу потенційного світового центру.

Що стосується характеристики проєктів розвитку співробітництва в АТР в умовах кін-
ця ХХ – початку ХХІ ст., то треба зазначити, що цей хронологічний період характеризується 
переходом від біполярної системи міжнародних відносин до глобалістської, що сприяло ста-
новленню нестійкості та суперечності геополітичної ситуації у світі. На тлі геоекономічного 
розшарування світу починають виразно формуватися макрорегіональні простори, збільшу-
ється кількість соціально-економічних коаліцій і союзів, формується система глобального 
управління ресурсами планети й усієї економічної діяльності на ній.

Отже, якщо продовжувати думку С. Гантінгтона, закінчення холодної війни стало періодом 
становлення нової фази міжнародної політики, у яку буде активніше залучена більшість ци-
вілізацій (держав), згідно з його класифікацією, яка приведе новий міжнародний порядок до 
конфлікту, зокрема, за культурно-релігійним розділенням і цивілізаційною приналежністю, 
наприклад, Заходу з ісламським світом, Росії із Заходом та ін. Вплив цивілізаційного чинника 
на світову політику після закінчення холодної війни С. Гантінгтон бачить у появі «синдрому 
братських країн». Окрім цього, як приклад реальності цивілізаційних відмінностей він вказує 
на те, що основні конфлікти останніх років відбувалися на лініях розлому між цивілізаціями 
(Балкани, Кавказ, Близький Схід тощо) (Гантінгтон, 2006, с. 76).
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Після завершення холодної війни АТР можна було вважати найстабільнішим регіоном 
у світі, який пройшов період тривалого економічного розвитку без очевидних конфліктів. 
Проте останніми роками, з ескалацією ситуації навколо островів Дяоюйдао у Східно-Китай-
ському морі і територіальних суперечок у Південно-Китайському морі, стурбованість щодо 
напруженості, що посилюється, і геополітичних конфліктів в цьому регіоні росте. Передусім 
тому, що всі ці питання пов’язані із двома найбільшими країнами – Китаєм і США, хоча, як 
говорить голова КНР Сі Цзиньпін, «величезний Тихий океан має досить простору для розвит-
ку як Китаю, так і США» (Цзиньпін, 2014, с. 55).

Варто зазначити, що АТР вступив на шлях розвитку інтеграційних процесів набагато пізні-
ше за інші регіони світу (за винятком АСЕАН, створеної у другій половині 60-х рр.). Уперше 
в 1965 р. відомий японський економіст К. Кодзима сформулював ідею створення Тихоокеан-
ської зони вільної торгівлі (далі – ПАФТА) за участю п’яти держав – США, Канади, Японії, 
Австралії та Нової Зеландії. Передбачалося надання торгових преференцій державам, які 
розвиваються, розширення координації двосторонньої фінансової допомоги розвиненими 
країнами державам, що розвиваються.

Але ідея не була реалізована з об’єктивних причин, зокрема із-за відмови країн, що роз-
виваються, які побачили в ній спробу зберегти економічний тиск із боку розвиненіших дер-
жав. У 60–80-і рр. інституціоналізація економічного співробітництва в регіоні пішла шляхом 
утворення неурядових організацій – Тихоокеанської конференції з торгівлі і розвитку (далі 
ПЛФТЛД), Тихоокеанської економічної ради (далі – ТЕС), Ради з тихоокеанського економіч-
ного співробітництва (далі – СТЕС), головним ініціатором яких стала Японія. Також варто за-
значити, що в цей період успіхи в інтеграційній взаємодії країн АСЕАН виявилися мінімаль-
ними: була створена лише зона преференційної торгівлі та сформовано декілька спільних 
виробничих об’єктів, тобто АСЕАН повторив приклад численних спроб країн різних кон-
тинентів, які розвиваються, інтегруватися в умовах низького рівня економічного розвитку, 
за відсутності або принаймні невеликої економічної взаємозалежності та взаємодоповнення, 
монокультурності економічної структури.

Загалом кінець 80-х рр. знаменувався посиленням економічної взаємозалежності, погли-
бленням регіональної економічної інтеграції, що привело до зміщення організаційних основ 
економічного співробітництва в АТР від суто консультативних рамок до спроби створення 
загальнорегіонального угруповання й інтенсифікації субрегіональної інтеграції. Водночас 
у регіоні зберігаються такі сильні чинники, як: велика економічна, політична та соціаль-
но-культурна диференціація країн, відсутність єдиної загальнорегіональної ідеї, менталітет 
азіатських народів, які не вважають себе єдиною нацією, а також різні політичні цілі участі 
в єдиному блоці. Характерними рисами азіатсько-тихоокеанської інтеграції є: поширення мі-
кроекономічної інтеграції завдяки японським і американським ТНК, її пріоритет перед макро-
економічною інтеграцією; переплетіння інтегруючих і дезінтегруючих чинників на регіональ-
ному і субрегіональному рівнях сприяло появі м’якої форми інтеграції, яка мала прояв у зонах 
економічного зростання у Східній Азії та в рамках АТЕС; пріоритет субрегіональної інтеграції 
над регіональними інтеграційними тенденціями через мінімізацію впливу дезінтегруючих 
чинників і переважання інтегруючих чинників; прихильність до принципу відкритого регіо-
налізму, який набув офіційного визнання в 1992 р.; формування зони вільної торгівлі в рамках 
Форуму АТЕС на основі принципів невзаємності, добровільності та консенсусу.

Наступним переломним етапом в інтеграційних процесах регіону є досягнуті успіхи в еко-
номічному розвитку в 1990-і рр., в умовах загрози розколу світу на декілька регіональних 
блоків, загострення конкуренції на світових ринках у країнах АСЕАН підвищився інтерес до 
поглиблення інтеграційних тенденцій. У результаті в 1992 р. на саміті в Сінгапурі ухвалено 
рішення про створення зони вільної торгівлі товарами і послугами (далі – ЗВТ), а в 1998 р. – 
про формування інвестиційної зони в цілях підвищення привабливості регіону для закор-
донних капіталовкладень на основі об’єднання розрізнених національних ринків в єдиний 
ринок, вільний від обмежень.

Як уже зазначалось, один із феноменів азіатсько-тихоокеанської економічної інтегра-
ції – наявність м’яких схем інтеграції, які знайшли прояв у формуванні зон економічного 
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зростання у Східній Азії. Поглиблення господарської інтернаціоналізації на загальнорегіо-
нальному рівні сприяло створенню першої урядової економічної організації – Форуму «Азі-
атсько-тихоокеанське економічне співробітництво» (далі – АТЕС), який об’єднав 21 держа-
ву. Принципова відмінність АТЕС від інших регіональних і міжнародних структур полягає 
в підході до торгової й інвестиційної лібералізації на добровільній і невзаємній основі. АТЕС 
не зв’язує країни-члени взаємними зобов’язаннями щодо зниження торгових обмежень та 
гармонізації правил, має свої переваги й недоліки. Основні переваги: торгова й інвестицій-
на лібералізація на односторонній основі, яка дозволяє враховувати різні рівні економічного 
розвитку; сприяння поглибленню взаємного економічного співробітництва; вирішення спір-
них політичних питань (зокрема, між КНР і Тайванем, численні територіальні спори). Недо-
ліки діяльності Форуму пов’язані з неоднозначною оцінкою його ефективності та здатності 
завершити реалізацію Богорської мети (Богорська декларація 1994 р., де зазначено такі цілі: 
досягнення вільної та відкритої торгівлі й інвестицій в АТР для розвинених країн до 2010 р., 
для держав, які розвиваються, – до 2020 р.; сприяння торгівлі й інвестиціям; активізація взаєм-
ного економічного співробітництва). Особливими заходами визначено прогресивне знижен-
ня ставок митних зборів, нетарифних обмежень і обмежень у торгівлі послугами (Костюніна, 
2012, с. 36). Головний сумнів – принципи односторонньої та невзаємної лібералізації (проти 
яких виступають економічні лідери – Японія та США). Ці принципи прийнятні для більшості 
партнерів, але їхня практична ефективність досі не доведена. У зв’язку із цим багато експер-
тів пропонують перейти на преференційну основу економічної інтеграції, але і цьому зава-
жають суперечності між країнами щодо чутливих секторів – сільськогосподарської продукції 
(азіатські держави) і екологічних товарів (США).

Отже, проведений аналіз особливостей становлення регіоналізації в АТР дає можливість 
погодитися з О. Боготуровим у тому, що регіональна структура азіатської частини АТР 
формувалася за просторовим принципом. Він почав складатися ще в період холодної війни 
і був пов’язаний із прагненням малих і середніх країн регіону створити такі умови, за якими 
конфронтаційні імпульси держав-лідерів міжнародної системи «гасилися» б колективними 
зусиллями малих і середніх гравців. Просторова регіональна систем давала відносно рівні 
можливості гравцям різного рівня, включаючи Японію, Китай (що активно заявив про себе 
в регіональних справах із кінця 1990-х рр.), Південну Корею, Індію, Росію (Богатуров, 1997).

В інтересах малих і середніх держав було залучено якомога більше учасників, здатних по-
літично урівноважити один одного і запропонувати вигідні економічні ініціативи. Залучення 
зовнішніх гравців відбувалося в умовах відносного силового вакууму, що означав відсутність 
яскраво вираженої боротьби за політичний вплив у регіоні (Колдунова, 2011). Політична бо-
ротьба пом’якшувалася механізмами регіональної співпраці, рушійною силою яких якраз 
і виступали малі та середні країни.

На рубежі 1990–2000-х рр., із становленням постбіполярної системи інтеграційний процес 
активізувався. Згідно з даними Азіатського банку розвитку, кількість інтеграційних об’єднань 
зросла із 3 у 2000 р. до 54 у 2007 р., з них 40 об’єднань реально функціонують, ще 78 угод пе-
ребувають на стадії переговорного процесу. Якщо підрахувати кількість інтеграційних об’єд-
нань із розрахунку на одну державу, то цей показник щільності інтеграційних об’єднань ста-
новить 3,4 в Азії і, для порівняння, в Америці – 2,2. Найбільш активні у створенні регіональних 
інтеграційних об’єднань такі держави регіону, як Сінгапур (18 угод), Японія (11) і Китай (10).

Серед основних чинників, які сприяють динаміці інтеграційних ініціатив у регіоні, можна 
виділити такі:

– динамічне економічне зростання в державах регіону;
– показовий ефект успішності інтеграційних процесів в Європі і Північній Америці;
– наслідки азіатської фінансової кризи кінця 90-х рр.;
– складнощі торгової лібералізації на багатосторонньому рівні в рамках СОТ.
Також одним із чинників, який сприяв інтенсивним інтеграційним процесам, можна вва-

жати те, що на межі 1990–2000-х рр. на позиції регіонального лідера у Східній Азії поступово 
став висуватися Китай. Одним із зовнішньополітичних пріоритетів він проголосив форму-
вання «поясу добросусідства» за периметр своїх меж, тим самим розпочав процес нормалізації 
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відносин із сусідніми державами (Лін та ін., 2005). Крім того, Китай активізував свої дії в ре-
гіональних інститутах співпраці і навіть виступив ініціатором створення таких нових еконо-
мічних форматів, як «Форум Боао», а також різних фінансово-економічних фондів по лінії 
Китай – Південно-Східна Азія і Китай – Центральна Азія.

Окрім зони вільної торгівлі всередині АСЕАН, була впроваджена ЗВТ АСЕАН – Китай. 
До 2010 р. її основні завдання були реалізовані на 97% у відносинах між Китаєм і групою 
АСЕАН-6 (Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд). В’єтнам, Камбоджа, 
Лаос і М’янма запланували повністю виконати зобов’язання за угодою про ЗВТ до 2015 р. 
(ASEAN-China Dialogue Relations, 2010).

Важливу роль у посиленні азіатського регіоналізму відіграв діалоговий механізм АСЕАН + 3 
у складі країн АСЕАН, Японії, Республіки Корея і Китаю, який ініціював формування Схід-
ноазіатського саміту. У 2005 р. відбувся перший Східноазіатський саміт у столиці Малайзії, 
м. Куала-Лумпур у складі 16 держав АСЕАН-10, Японії, Китаю, Республіки Корея, Австралії, 
Нової Зеландії й Індії. Статус спостерігача має Російська Федерація. На саміті було ухвалено 
стратегічне рішення про формування Східноазіатської економічної спільноти – ВАЕС (East 
Asian Economic Community) до 2020 р. Розроблені декілька моделей ВАЕС, зокрема за форму-
лами АСЕАН + 6, АСЕАН + 3, АСЕАН + 1 + 1 + 1.

У 2009 р. на зустрічі міністрів економіки АСЕАН була підтверджена рішучість створити 
найбільшу у світі зону вільної торгівлі на поетапній основі, а Східноазіатське Співтовариство 
може стати дієвим інструментом формування більшого інтеграційного об’єднання – зони 
вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в рамках концепції ФТААП (Free Trade 
Area for Asia Pacific – FTAAP). У 2004 р. Консультативною радою АТЕС був запропонований 
проєкт Азіатсько-Тихоокеанської зони вільної торгівлі (ФТААП), головними прибічниками 
якого стали США за підтримки Японії, Австралії, Канади та Мексики, тобто держав, які тра-
диційно підтримують зовнішню політику американської адміністрації в Азіатсько-Тихооке-
анському регіоні впродовж останніх років. Ця ініціатива була затверджена на Ханойському 
саміті АТЕС у 2006 р. Головними причинами розроблення концепції ФТААП видаються такі:

− швидке зростання нових інтеграційних об’єднань в АТР на субрегіональному рівні та 
у двосторонніх рамках, які в перспективі можна об’єднати в ширше інтеграційне об’єднання;

− складнощі завершення першого раунду багатосторонніх торгових переговорів у рамках 
СОТ, відомого як Дохійський раунд (охоплює питання сільського господарства, доступу на 
ринки промислових товарів, послуг, правил торгівлі, спрощення торгових процедур, прав 
інтелектуальної власності, торгівлі й екології, поліпшення механізму регулювання торгових 
суперечок, спеціального і диференційованого режиму (Холодков, 2014, с. 154);

− сприятлива політична й економічна ситуація для формування інтеграційної архітекту-
ри у формі «тріади» Європейського Союзу, НАФТА та зони вільної торгівлі в АТР. Подібна 
концепція була проголошена на межі 80–90-х рр. минулого століття і навіть заслухана в Кон-
гресі США;

− збереження важливості АТЕС як єдиного багатостороннього форуму, що зв’язує держа-
ви по обидві сторони Тихоокеанського басейну, і для США, і для провідних східноазіатських 
держав (Костюніна, 2011, с. 40).

Аналіз інтеграційної співпраці в АТР в умовах руйнації біполярної системи міжнародних 
відносин дає можливість також говорити про наявність трендів політичного регіоналізму 
в азіатській частині АТР.

Перший тренд пов’язується з посиленням ролі Китаю в регіональному політичному про-
цесі. Співпраця Китаю з АСЕАН сьогодні є важливою політичною картою, оскільки служить 
доказом його мирного, нікому не загрозливого зростання, концепція якого з’явилася після 
візиту Чжен Бідзяна у США у 2002 р. У свою чергу, держави ПСА можуть розраховувати на 
переваги у виході на внутрішній китайський ринок, а також на пільгову торгівлю Китаю 
з найменш розвиненими країнами регіону – М’янмою, Лаосом та Камбоджою. Нерідко регіо-
налізація та глобалізація розглядаються сьогодні Пекіном як процеси, що доповнюють один 
одного. І тому зростаючу інтеграцію Китаю зі східноазіатськими сусідами окремі дослідни-
ки називають «глобалізацією китайської економіки». Проте дослідження позарегіональної 
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активності Китаю (зокрема, його співпраця з Австралією, Індією й Африканським континен-
том) дають можливість зробити висновок про його орієнтованість на побудову самостійного 
виробничо-економічного комплексу.

Другий тренд азіатського регіоналіму пов’язаний зі співіснуванням двох моделей співпраці 
в регіоні: транснаціональної кооперації (її пропонує ПСА) і міждержавної конкуренції (цим 
шляхом ідуть держави ПСА). Витрати другої моделі автор пропонує простежити на прикладі 
китайсько-японських стосунків. Сутність суперництва двох східноазіатських сусідів сьогодні 
зводиться до того, хто з них успішніше і швидше зможе увійти до системи регіональної коопе-
рації через співпрацю у формулі АСЕАН + 1. Тоді як зараз найбільш адекватним і корисним для 
розвитку регіону було б спільне лідерство Японії та Китаю на основі конструктивного діалогу.

Третій тренд у розвитку східноазіатського регіоналізму пов’язаний із тим, що закінчення 
В’єтнамської війни переносить фокус у питаннях регіональної безпеки із зовнішніх загроз на 
внутрішні, і на перший план виходять аспекти політичної, економічної, соціальної й екологіч-
ної співпраці. Для обговорення їх був створений Регіональний форум АСЕАН (далі – РФА), ідея 
якого з’явилася незабаром після створення АТЕС, а інституціональне оформлення відбувалося 
паралельно зі створенням НАФТА. Метою створення РФА проголошувалося розроблення ме-
ханізмів вирішення конфліктів, але під натиском Китаю первинне формулювання мети було 
змінене на «розроблення підходів, що менш зобов’язує, до конфліктів». Вдалим приводом для 
усунення США від регіональної політики є одна із трьох умов щодо участі в Асоціації: вимога 
про укладення Договору про мир і дружбу з АСЕАН, що робить акцент на мирному, невоєн-
ному характері співпраці. Відмова Пентагону підписувати цей Договір стала причиною відсут-
ності США на Самітах східноазіатських держав – нової структури регіонального партнерства.

Висновки. Аналіз проєктів розвитку співробітництва в АТР наприкінці ХХ – на почат-
ку ХХІ ст. в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин дозволяє го-
ворити про те, що в регіоні відбувається інтенсивне формування регіональних форумів і ме-
ханізмів, що сприяє тісним відносинам між основними суб’єктами регіону і посиленню його 
позицій у світовому політичному процесі.

Міждержавна співпраця АТР відіграє значну роль у відносинах між державами, а їх ін-
теграція виражена у створенні різних економічних і політичних об’єднань, серед яких най-
більш значущі Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та Азіатсько-Тихоокеанське 
економічне співробітництво (АТЕС).

Важливим економічним об’єднанням є АСЕАН – інтеграційне об’єднання країн Південно-
Східної Азії. Організація була створена 8 серпня 1967 р. в Бангкоку за ініціативою п’яти країн: 
Сінгапуру, Індонезії, Філіппін, Таїланду та Малайзії. Пізніше до складу цього угруповання 
ввійшли всі країни регіону. Успіх взаємної співпраці цієї організації пов’язаний із бурхливим 
економічним зростанням у країнах, що входять в АТР. Це сприяло найважливішим крокам 
зі створення проєктів у рамках АТР (Зона вільної торгівлі АСЕАН (АФТА), Зона інвестиції 
АСЕАН (АІА), схеми промислової співпраці АСЕАН).

Окрім АСЕАН, нині найбільш впливовою економічною організацією в АТР є Форум Азі-
атсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який був створений ще в 1989 р. 
У АТЕС входять країни, на які загалом припадає велика частина всього світового валового 
внутрішнього продукту. Вони прагнуть до забезпечення процвітання народів регіону. Голов-
ними завданнями АТЕС є забезпечення режиму вільної торгівлі, зміцнення регіональної спів-
праці, створення ліберального інвестиційного режиму.
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Анотація
Милосердна І. М., Краснопольська Т. М. Азіатсько-Тихоокеанський регіон та проєкти його роз-

витку: кінець ХХ – початок ХХІ століття. – Стаття.
Стаття присвячена комплексному дослідженню сутності розуміння поняття «Азіатсько-Тихооке-

анський регіон», аналізу досвіду впровадження проєктів розвитку регіону в сучасних умовах. Вста-
новлено, що серед дослідників і дотепер не існує єдиного підходу до поняття «АТР». У межах статті 
термін «АТР» уживається у вузькому значенні: це країни Північно-Східної Азії: Китай, Японія, Півден-
на і Північна Корея, десять країн Південно-Східної Азії, об’єднаних у регіональну організацію – Асо-
ціацію держав Південно-Східної Азії. Усі ці країни вносять значний вклад у міждержавні відносини 
в Тихому океані, тому тенденції стабільності переважають над тенденціями дестабілізації політичних 
і економічних процесів, які формують основу потенційного світового центру. Встановлено, що після 
завершення холодної війни Азіатсько-Тихоокеанський регіон можна було вважати найстабільнішим 
регіоном у світі, який пройшов період тривалого економічного розвитку без очевидних конфліктів. 
Зазначено, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон вступив на шлях розвитку інтеграційних процесів на-
багато пізніше за інші регіони світу (окрім Асоціації держав Південно-Східної Азії.). Також у статті за-
значається й обґрунтовується думка, що унікальність (феномен) азіатсько-тихоокеанської економічної 
інтеграції полягає в наявності м’яких схем інтеграції, які знайшли прояв у формуванні зон економічно-
го зростання у Східній Азії (на прикладі Асоціації держав Південно-Східної Азії, Азіатсько-Тихоокеан-
ського економічного співробітництва). Встановлено, що в регіоні відбувається інтенсивне формуван-
ня регіональних форумів та механізмів, які сприяють тісним відносинам між основними суб’єктами 
регіону і посиленню його позицій у світовому політичному процесі. Також у статті виокремлено та 
проаналізовано тренди політичного регіоналізму в азіатській частині Азіатсько-Тихоокеанського ре-
гіону: посилення ролі Китаю в регіональному політичному процесі; співіснування двох моделей спів-
праці в регіоні: транснаціональну кооперацію та міждержавну конкуренцію; перенесення пріоритету 
в питаннях регіональної безпеки із зовнішніх загроз на внутрішні, і на перший план виходять аспекти 
політичної, економічної, соціальної й екологічної співпраці.

Ключові слова: Азіатсько-Тихоокеанський регіон, міжнародні відносини, регіоналізм, інтеграційні 
процеси, АСЕАН, АТЕС.

Summary
Myloserdna I. M., Krasnopolska T. M. The Asia-Pacific region and its development projects: the end of 

the XX – beginning of the XXI century. – Article.
The article is devoted to a comprehensive study of the essence of understanding the concept of “The Asia-

Pacific region” and analysis of the experience of implementing regional development projects in the modern 
conditions. It is established that among researchers there is still no single approach to the concept of “APR”. 
The article uses the understanding of “Asia-Pacific” in the narrow sense: the countries of Northeast Asia: 
China, Japan, South and North Korea and ten countries of Southeast Asia, united in the regional organization 
ASEAN. All these countries make a significant contribution to interstate relations in the Pacific ocean, so the 
trends of stability prevail over the trends of destabilization of political and economic processes that form 
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the basis of a potential world center. It is established that after the end of the Cold War, the Asia-Pacific 
region could be considered the most stable region in the world, which has undergone a period of long-term 
economic development without obvious conflicts. It is noted that the Asia-Pacific region entered the path of 
development of integration processes much later than other regions of the world (except ASEAN). The article 
also notes and substantiates the idea that the uniqueness (phenomenon) of Asia-Pacific economic integration 
lies in the existence of soft integration schemes, which are reflected in the formation of economic growth zones 
in East Asia (for example, ASEAN, APEC). It is established that in the region there is an intensive formation 
of regional forums and mechanisms that contribute to the close relationship between the main actors of the 
region and strengthen its position in the world political process. The article also highlights and analyzes the 
trends of political regionalism in the Asian part of the Asia-Pacific region: strengthening China’s role in the 
regional political process; coexistence of two models of cooperation in the region: transnational cooperation 
and interstate competition; shifting priority in regional security from external threats to internal ones, and 
aspects of political, economic, social and environmental cooperation come to the fore.

Key words: Asia-Pacific region, international relations, regionalism, integration processes, ASEAN, APEC.


