
У країнська японістика збагатилася новим 
серйозним дослідженням, яке торкається 

взаємодії Японії і США в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні у другій половині ХХ ст. 
Базуючись на солідній джерельній базі, автор 
ґрунтовно проаналізував питання стратегії і тактики 
Японії і США на Сан-Франциській конференції 1951 
р., створення Сан-Франциської системи, еволюцію 
японсько-американського військово-політичного 
союзу, взаємовідносини Японії, Китаю і США, 
зовнішньополітичну доктрину США за часів 
президентства Р.Рейгана та політику Японії у 80-ті 
рр. ХХ ст. 

Основну увагу автор звернув на аналіз 
зовнішньої політики Японії, її взаємовідносин з 
США, Китаєм, Корейською республікою, 
Російською Федерацією після закінчення “холодної 
війни”, нову модель безпеки в АТР. С.Пронь дійшов 
висновку, що у повоєнний період у японській 
зовнішній політиці сталися кардинальні зміни. Із 
країни, зруйнованої війною і окупованої військами 
США, Японія порівняно в невеликий історичний 
період перетворилася у державу з другим у світі 
економічним потенціалом. Однією з причин 
успішного розвитку країни був у цілому вірно 
обраний та гнучкий дипломатичний курс. Головним 
зовнішньополітичним засобом реалізації цього 
завдання стала орієнтація на союз із Сполученими 
Штатами Америки, який повинен був не тільки 
повернути Японію в систему міжнародних відносин, 
але й забезпечити її військову безпеку, а в 

подальшому – створити передумови для завоювання 
міцних позицій на ринках світу (с. 3). 

Разом з тим військова залежність від США, 
поруч із значними перевагами, мала один суттєвий 
недолік. Знаходячись у тіні Вашингтона, друга 
економічна держава світу сьогодні виявилась 
приреченою на роль поважного, але не дуже 
впливового члена світового співтовариства. 
Зовнішньополітична другорядність у поєднанні з 
багатством і економічними успіхами певним чином 
підігрівають націоналізм. Звідси і невпевненість у 
відносинах з іншими країнами, комплекс 
національної неповноцінності та принципова 
обережність у політиці. На міжнародній арені 
Японія фактично продовжувала відігравати роль 
молодшого партнера, що створювало відповідний 
психологічний дискомфорт у національній 
самосвідомості (с. 3-4). 

С.Пронь досліджує фактори, які сприяли 
зміцненню військового співробітництва Японії і 
США: збереження ракетно-ядерного потенціалу 
Росії, незважаючи на розпад СРСР і втрату 
східноєвропейських союзників; зростання 
економічної, політичної і військової могутності 
Китаю. 

Для роботи над монографією дослідник 
використав досить значний документальний 
матеріал, зокрема документи Держдепартаменту 
США, періодичну пресу, мемуари американських і 
японських політичних діячів, фонди Архіву 
Президента Росії. Детально проаналізована наукова 
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література. 
Потрібно зазначити, що основні положення 

монографії переконливо проілюстровані і 
підтверджені численним фактичним матеріалом, 
який наводиться майже на кожній сторінці тексту, 
а також у додатках. Цей матеріал звернений не 
тільки і не стільки у минуле, скільки у сучасне і 
майбутнє. На сторінках книги прозвучала 
стурбованість автора щодо формування нового 
світового порядку, в якому єдина наддержава – 
Сполучені Штати Америки – вже 
продемонструвала безкарність своєї поведінки у 
Югославії в 1999 р., Грузії та Іраку – у 2003-2004 
рр. “В цих умовах політична відповідальність 
лідерів Японії на регіональному і глобальному 
рівнях повинна зростати. Своїми діями, – 
сподівається дослідник, – Японія зможе або 
сприяти створенню протидії проявам гегемонізму 
США в світі та зробити власний внесок у 
зміцнення безпеки або, навпаки, втратити свій 
історичний шанс і спровокувати нові загрози 
системі міжнародних відносин” (с. 186).  

Звичайно, у такій великій роботі є певні 
упущення і недоробки. Бажано було б 
обґрунтувати доцільність хронологічних рамок 
роботи, вказати країни АТР, яких тією чи іншою 
мірою торкається у своєму дослідженні автор. 
Важливо було б у вступній частині зазначити 
методологічні принципи роботи. Можна було б 

побажати дослідникові звернути увагу на 
китайську історіографію цього питання, 
враховуючи стрімке зростання ролі КНР у 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також на 
українську та західноєвропейську.  

Аналізуючи процес підготовки проектів 
договору, автор зосередив увагу на територіальних 
проблемах. Це, дійсно, проблеми важливі, але ж 
були й інші питання (економіка, репарації, збройні 
сили тощо). Цих питань автор чомусь не 
торкається, а даремно, адже необхідно мати повну 
картину. Не відчувається ролі японського уряду та 
дипломатії у процесі підготовки договору. 
Створюється враження, що Японія просто чекала, 
що скажуть США та їх союзники. 

Нам здається, що випущено питання про вплив 
США на економіку Японії, зокрема “зворотний 
курс” Дж.Доджа і К.Шоупа. Практично нічого немає 
про реакцію японського суспільства, парламенту 
щодо політики США стосовно Японії, хоча в пресі 
тих часів широко писалося про антиамериканські 
демонстрації, виступи проти розташування 
американських баз і військ на території Японії. Як 
ставилися до цих проблем японські політичні партії, 
які питання обговорювалися в парламенті? 

А як американський фактор впливав на 
відносини Японії з іншими країнами АТР – 
Канадою, Індонезією, В’єтнамом, Філіппінами, 
Малайзією тощо? Варто було б у додатках Договір 

ХРОНІКА 
24 вересня 2004 р. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 11.051.02 Донецького національного 
університету відбувся захист дисертації кандидата 
історичних наук, доцента, здобувача кафедри 
міжнародних відносин, історії та філософії 
Миколаївського державного університету ім. Петра 
Могили Проня Сергія Вікторовича на тему: 
“США і еволюція азіатсько-тихоокеанської 
політики Японії (1950-1990-ті рр.)”, 
представленої на здобуття наукового ступеня 
доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 
– всесвітня історія. 

Офіційними опонентами виступили: доктор 
історичних наук, професор Лещенко Леонід 
Овсійович, головний науковий співробітник відділу 
Азії та Африки Інституту світової економіки і 
міжнародних відносин НАН України; доктор 
історичних наук, професор Бур'ян Михайло 
Степанович, завідувач кафедри всесвітньої історії 
Луганського національного педагогічного 
університету ім. Т.Г.Шевченка; доктор історичних 
наук, професор Козлітін Володимир Дмитрович, 
професор кафедри історичних дисциплін 

Харківського державного педагогічного 
університету ім. Г.С.Сковороди. Провідною 
організацією виступив Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка, кафедра нової та 
новітньої історії зарубіжних країн. 

Це була перша докторська дисертація з 
всесвітньої історії, яка захищалася в цій раді 
(захист дисертацій на здобуття вченого ступеня 
доктора історичних наук в Донецькому 
університеті розпочався з 2002 р.), тому вона 
викликала великий інтерес у членів 
спеціалізованої ради, які поставили здобувачеві 
чимало питань, на які той відповідав упевнено і 
вичерпно. Провідна організація та офіційні 
опоненти, а також члени ради – фахівці зі 
спеціальності “Всесвітня історія” позитивно 
оцінили роботу С.В.Проня, відзначивши, що вона 
робить великий внесок в розвиток української 
японістики, яка на сьогодні ще перебуває на стадії 
становлення. Вони підкреслили, що дисертація 
розв’язує важливу наукову проблему, має велике 
практичне значення. 

15 голосами з 17-ти рада таємним 

Надійшла до редколегії 05.01.2005 р. 




