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Динаміка розвитку світового політичного 
процесу на рубежі ХХ-ХХІ століть характеризу-
ється розбудовою нової моделі міжнародних 
відносин, основними домінантами якої є перехід 
від конфронтаційних концепцій світового розви-
тку до активізації інтеграційних процесів, ство-
рення ефективної конструкції систем безпеки на 
глобальному, регіональному, субрегіональному 
та національному рівнях, використання політич-
них та дипломатичних засобів як раціональних 
інструментів міжнародної політики. У цьому 
контексті виникає потреба дослідження проблем 

безпеки (як і нових форм міжнародного співро-
бітництва) на геополітичному та регіональному 
рівнях, необхідність аналізу впливу викликів та 
загроз глобального і регіонального характеру на 
формування й трансформацію основних вимірів 
різнорівневих механізмів безпеки. А це є актуа-
льним для Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 
політичний простір якого характеризується ная-
вністю міжнародної конфліктності. Зокрема, 
проблема адаптації механізму відносин провід-
них держав регіону – США, КНР, Японії, РФ – 
до нових геополітичних та геоекономічних умов 
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відіграє основну роль у визначенні напрямів та 
головних параметрів формування сталої системи 
регіональної безпеки. 

Структурним елементом, здатним дестабілі-
зувати процес становлення якісно нових систем 
національної та регіональної безпеки, є терито-
ріальні суперечності. Закінчення ж епохи біпо-
лярного протистояння визначило перехід міжна-
родних протиріч з глобального на регіональний 
та субрегіональний рівень. 

Так, однією з невирішених політичних про-
блем, яка понад 50 років виступає як дестабілі-
зуючий фактор конструкції регіональної безпе-
ки, є незавершеність процесу возз’єднання всіх 
китайських територій. 

Регіональний політичний процес свідчить 
про зростання економічного та політичного по-
тенціалу Китаю, що дає йому підстави претенду-
вати на лідерство в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні. Проблема ж Тайваню залишається для 
КНР нагадуванням колоніального періоду її іс-
торії. Тому об’єднання острова з материком, 
особливо після повернення під суверенітет КНР 
Гонконгу (Сянгану) у липні 1997 року та Макао 
у грудні 1999 року, є для Пекіна питанням наці-
онального престижу. 

Іншим важливим чинником, який суттєво 
впливає на ситуацію навколо Тайваню, є позиція 
США. Починаючи з 1949 року, тайванська про-
блема використовувалась американською дипло-
матією як привід для тиску на КНР. Зважаючи 
на нові характеристики концепції зовнішніх від-
носин КНР та намагання США забезпечити собі 
провідну роль не тільки в АТР, а й на світовій 
політичній арені, тайванська проблема може 
виступити як одна з точок зіткнення стратегіч-
них інтересів США та КНР. 

Разом з тим, здійснюючи політику по відно-
шенню до КНР, Сполучені Штати Америки не 
можуть не враховувати і положення спільних 
американсько-китайських комюніке 1972, 1979, 
1982 років, в яких вони визнали існування 
“одного Китаю”, а також висловили побажання 
вирішити проблему Тайваню шляхом перегово-
рів між Пекіном та Тайбеєм. 

Сучасні реалії внутрішньополітичного розви-
тку Тайваню створили новий фактор впливу на 
характер процесу визначення статусу острова на 
міжнародній арені. 18 березня 2000 року на зага-
льних виборах президента Китайської Республі-
ки на Тайвані перемогу отримав лідер опозицій-
ної Гоміндану Демократичної прогресивної пар-

тії Чень Шуйбянь. Саме ця партія де-факто ви-
ступає за повну незалежність Тайваню від кому-
ністичного Китаю. 

Перемога лідера ДПП на президентських 
виборах засвідчила зростання у тайванського 
населення почуття власного державотворення. 
Підтвердженням цього стали і результати вибо-
рів до нового складу парламенту – Законодавчої 
палати, які відбулися 1 грудня 2001 р. ДПП на-
брала 33,38% голосів виборців, отримавши 87 
місць у новому складі законодавчого органу 
Тайваню, збільшивши таким чином своє пред-
ставництво на 17 мандатів; Гоміндан набрав 
28,56%, а це відповідно – 46 місць у парламенті 
[1, с. 66]. Тому в сучасних умовах головними 
елементами формування міжнародних відносин 
є: верховенство загальнолюдських цінностей, 
визнання багатогранності суспільного розвитку 
та свободи вибору, перехід від конфронтації до 
співробітництва, пріоритет міжнародного права 
– саме ці фактори можуть виступити одними з 
головних у визначенні подальшої долі Тайваню 
на політичній арені. 

Одним із найбільш прагматичних та дієвих 
засобів, здатних створити підґрунтя для розши-
рення конструктивного політичного діалогу між 
Пекіном та Тайбеєм стосовно вироблення взає-
моприйнятних умов возз’єднання острова з ма-
териком, є поглиблення відносин в економічній, 
науковій, культурній сферах. Точкою відліку у 
цьому відношенні став кінець 70-х – початок 80-
х років, який характеризувався намаганням кері-
вництва КНР вступити в переговори з Тайбеєм з 
питання возз’єднання Тайваню з материковим 
Китаєм. 

Стимулюючі імпульси процесу переговорів 
надала нормалізація китайсько-американських 
відносин. 1 січня 1979 року в Пекіні було опуб-
ліковане “Звернення до тайванських співвітчиз-
ників”, прийняте 26 грудня 1978 року на 6-му 
засіданні Постійного Комітету Всекитайських 
зборів народних представників (ПК ВЗНП) п’я-
того скликання. В документі була зафіксована 
готовність керівництва КНР “рахуватись з су-
часним станом справ на Тайвані і з поглядами 
тайванських діячів з різних кіл” [2, c. 93]. Керів-
ництво КНР закликало тайванський режим роз-
почати переговори про припинення військового 
протистояння в Тайванській протоці з метою 
створення “розумних й раціональних політич-
них настанов і засобів”, необхідних для здійс-
нення національного об’єднання [2, с. 94]. 
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Відповідь керівництва Тайваню на пропози-
ції КНР була негативною. В офіційній заяві 11 
січня 1979 р. прем’єра Виконавчого юаня Тайва-
ню Сунь Юньсюаня були висунуті не прийнятні 
для уряду КНР пропозиції: “відкинути марксизм
-ленінізм” і усунути від влади КПК [3, с. 78]. 

30 вересня 1981 р. Є. Цзяньін, голова ПК 
ВЗНП, сформулював нові пропозиції КНР з при-
воду мирного возз’єднання КНР і Тайваню, піз-
ніше пропозиції Є. Цзяньіня отримали назву 
“програми 9-ти пунктів”. Зміст нових пропози-
цій Пекіна базувався на концепції “одна держа-
ва, два лади” й передбачав перетворення Тайва-
ню в особливий адміністративний район з висо-
ким рівнем самоврядування [2, с. 94]. 

Відносно майбутнього Тайваню голова 
центральної комісії радників КНР Ден Сяопін 26 
червня 1983 року у бесіді з Ян Ліюєм, професо-
ром Сетон-Холлського університету штату Нью-
Джерсі (США), зробив конкретні пояснення. 
“Після об’єднання з Батьківщиною, – сказав Ден 
Сяопін, – Тайванський особливий адміністрати-
вний район збереже свою незалежність. Йому 
буде дозволено здійснювати порядки, які відріз-
няються від порядків у континентальній частині 
країни. Правосуддя залишиться незалежним, 
право на прийняття кінцевого судового вироку 
не перейде до Пекіна. Крім цього, Тайвань може 
мати власні збройні сили, але за умови, що вони 
не будуть становити загрозу для континенту. 
Континент не буде посилати персонал на Тай-
вань, ні військовий, ні адміністративний. Тай-
вань сам буде відати своїми партійними, адміні-
стративними і військовими справами. Більше 
того, в Центральному уряді Тайваню буде відве-
дена певна кількість місць” [4, c. 26]. 

У 1984 році загальний підхід до проблеми 
Тайваню був конкретизований Ден Сяопіном у 
бесідах з політичними діячами і підприємцями 
Гонконгу 22 і 23 червня, а також 31 липня в роз-
мові з міністром закордонних справ Великобри-
танії Джефрі Хау [4, c. 61-66; c. 74-75]. Наріж-
ним каменем програми Ден Сяопіна став прин-
цип “одна країна – дві системи”, який залиша-
ється в силі й до теперішнього часу. 

Разом з тим уряд Тайваню дотримувався про-
грами об’єднання країн, яка була прийнята на 
ХІІ з’ їзді Гоміндану (березень – квітень 1981 
року) й передбачала “об’єднання Китаю на осно-
ві трьох народних принципів” Сунь Ясена: наро-
довладдя, народний добробут, націоналізм [3, 
c. 78]. Президент Тайваню Цзян Цзінго так пояс-

нив зміст цього гасла: на сучасному етапі гомін-
данівці покладають основні надії не на збройну 
“контратаку проти континенту”, а на те, що ки-
тайський народ, усвідомивши “непридатність 
комунізму” для країни, повстане й “перейде під 
прапор трьох народних принципів” [3, c. 78]. 
Зрозуміло, що такий план не міг бути сприйня-
тим урядом Китайської Народної Республіки. 

В період 1987-1992 років уряд Тайваню ви-
ступив ініціатором внесення змін у відносини 
між Тайванем і КНР. Зміни політики Тайбею 
були пов’язані з новою політичною ситуацією, 
яка склалася на острові. В липні 1987 р. був ска-
сований військовий стан, в результаті чого пож-
вавилась діяльність опозиційних груп, в тому 
числі тих, які виступали за “самовизначення” чи 
“незалежність” Тайваню. У листопаді 1987 р. 
була пом’якшена заборона візитів на материк. У 
січні 1988 р. на виборах президента Тайваню 
переміг уродженець острова Лі Денхуей, а на 
ХІІІ з’ їзді Гоміндану (липень 1988 р.) він став і 
головою партії. Лі Денхуей продовжив розпоча-
ту Цзян Цзінго політику, направлену на послаб-
лення напруженості між Пекіном та Тайбеєм. У 
березні 1988 р. була скасована заборона, яка 
діяла протягом 39 років, на поштове сполучення 
з КНР; тайванській Організації Червоного Хрес-
та було дозволено пересилати листи тайванців у 
континентальну частину Китаю. У липні 1988 р. 
було дозволено завозити на острів опубліковані 
в КНР наукові праці з питань історії, культури, 
медицини й охорони здоров’я. У вересні 1988 р. 
були зняті обмеження на імпорт з КНР 50-ти 
найменувань промислових і сільськогосподарсь-
ких товарів. З листопада 1988 р. були дозволені 
візити на острів жителів КНР з метою відвіду-
вання хворих родичів або присутності на похо-
ронах членів сім’ ї. В свою чергу, з листопада 
1987 р. влада Тайваню зняла заборону на візити 
жителів острова на материк. У 1991 р. були ану-
льовані тимчасові статті конституції Китайської 
Республіки на Тайвані, які відносились до 
“періоду мобілізації для придушення комуністи-
чного повстання” [5, c. 159]. 

У 1991 р. уряд Тайваню сформулював нову 
програму для вирішення питання об’єднання 
Китаю. Основними передумовами реалізації 
“Програми національного об’єднання” були 
проголошені: відстоювання позиції існування 
одного Китаю, забезпечення безпеки і добробу-
ту Тайваню, невикористання військової сили для 
розв’язання проблеми відмінностей між сторо-
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нами Тайванської протоки, а також розвиток 
обмінів у три етапи для досягнення кінцевої ме-
ти – національного возз’єднання [6, c. 13]. 

Початок налагодження політичного діалогу 
між КНР та Тайванем знайшов своє логічне про-
довження у проведенні переговорів, які розпоча-
лися у квітні 1993 року в Сінгапурі. 

Переговори проходили на рівні неофіційних 
організацій – Фондом розвитку зв’язків через 
Тайванську протоку (Тайвань) та Асоціацією 
розвитку зв’язків через Тайванську протоку 
(КНР). Делегації Тайваню та КНР очолювали 
керівники зазначених організацій, відповідно Гу 
Чженьфу та Ван Даохань. Результатом перегово-
рів стало підписання чотирьох технічних угод: 
1) Спільна угода наради Ван-Гу. 2) Угода про 
нотаріальні свідчення між берегами Тайванської 
протоки. 3) Угода про порядок зв’язку та пере-
говорів між АЗТП і ФОТП. 4) Угода про відшко-
дування, пов’язані з консультаціями з приводу 
рекомендованих відправлень [7, c. 48]. 

Головними ж морально-політичними наслід-
ками переговорів був злам взаємної ізоляції, яка 
існувала понад 40 років, й створення каналів 
зв’язку, які надавали можливість хоч і не на офі-
ційному рівні, але узгоджувати існуючі спірні 
питання. 

Разом з тим складність проблеми врегулю-
вання політичного статусу Тайваню полягає в 
тому, що як Пекін, так і Тайбей виступають за 
єдиний Китай і не відмовляються проводити 
політичний діалог з проблеми об’єднання. Але 
вихідні принципи, які відстоюють сторони, є 
взаємно неприйнятними. 

Керівництво Тайваню наполягає на легітим-
ності своєї влади, оскільки вважає, що є право-
наступником Китайської Республіки як учасник 
антифашистського блоку в роки Другої світової 
війни і одним із засновників ООН. Зміст проце-
су об’єднання офіційний Тайбей вбачає в злитті 
рівноправних політичних одиниць. Відповідно, 
першим етапом процесу Тайбей вважає визнан-
ня КНР Тайваню як рівного політичного партне-
ра. 

У квітні 1995 року президент Тайваню Лі 
Денхуей, виступаючи на засіданні Ради Націона-
льного Об’єднання, проголосив шість принципів 
об’єднання. Вони передбачали розвиток двосто-
ронніх зв’язків з врахуванням того, що КНР і 
Тайвань є реально існуючими політичними су-
б’єктами і відповідно до цього повинні мати 
рівні права у міжнародному співтоваристві [8, 

c. 62]. В свою чергу, КНР готова визнати рів-
ність тайванської сторони майже у всіх сферах, 
за винятком політичної, оскільки це було б ви-
знанням Пекіна того, що проблема об’єднання з 
Тайванем не є внутрішньою проблемою КНР, а 
носить міжнародний характер. КНР відстоює 
тезу про те, що єдиним легітимним представни-
ком китайського народу на міжнародному рівні 
є материковий Китай. Одним із факторів, який 
ускладнює проблему врегулювання, є небажан-
ня Пекіна надати будь-якої гарантії у відношен-
ні до принципової відмови від застосування си-
ли з метою приєднання Тайваню. За тверджен-
ням Цзян Цземіня, “така обіцянка лише зробить 
мирне об’єднання неможливим, і як наслідок 
для розв’язання проблеми доведеться взятися за 
зброю” [9, с. 4]. Аналогічна точка зору була ви-
словлена і прем’єром Держради КНР Лі Пеном 
[9, с. 20]. Ця позиція пояснюється намаганням 
КНР здійснювати стримуючий вплив на тайван-
ську політику і таким чином попередити розви-
ток ситуації за несприятливим для себе сценарі-
єм. Зокрема, проголошення Тайванем незалеж-
ності, враховуючи реалії внутрішньополітично-
го розвитку острова. 

Разом з тим, починаючи з середини 90-х ро-
ків, вживаються заходи для поступового розши-
рення політичних контактів між двома берегами 
Тайванської протоки. Зокрема, в січні 1997 року 
була знята заборона, яка діяла з 1949 року на 
відвідування Китаю тайванськими офіційними 
особами. Провінційним, окружним й міським 
посадовим особам були дозволені візити на ма-
терик як офіційні представники. Розширилось й 
економічне співробітництво між Пекіном та 
Тайбеєм. З 1992 по 1997 роки в економіку КНР 
було інвестовано біля 200 млрд. доларів, в тому 
числі 140 млрд. інвестували китайці, які прожи-
вають в Сянгані на Тайвані [10, c. 95]. У 2000 р. 
інвестицій тайванських підприємств за двосто-
ронніми угодами та обсяг їх фактичних капіта-
ловкладень перевищили відповідно 44 і 24 млрд. 
доларів США [11, с. 82]. Необхідно зазначити, 
що розвиток економічних відносин з Тайванем 
для Китайської Народної Республіки є одним із 
стратегічних напрямків політики, який, на думку 
керівників Китаю, сприятиме возз’єднанню ки-
тайських територій. Так, у 1993 р. на Всекитай-
ській нараді кадрових робітників канцелярії зі 
справ Тайваню були сформульовані три фунда-
ментальні принципи відносин з Тайванем – дип-
ломатична ізоляція, військове стримання та при-
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в’язування острова до материка економічно [12, 
c. 32]. 

Зважаючи на зростаючий взаємозв’язок та 
взаємозалежність економіки Тайваню від КНР, 
офіційний Тайбей, починаючи з 1993 р., впрова-
джує в життя політику “просування на південь”, 
метою якої є спонукати тайванських інвесторів 
використовувати свої капітали на ринках країн 
Південно-Східної Азії. За твердженням держав-
ного міністра КНР, директора Урядового інфор-
маційного бюро Су Ці: “Ця політика віддзерка-
лює занепокоєння уряду у зв’язку з тим, що на-
ша економіка стає сьогодні надто прив’язаною 
до економіки материкового Китаю – багатоміль-
ярдними інвестиціями, які йдуть через Тайван-
ську протоку” [13, с. 24]. 

Розвиток міжнародних відносин у другій 
половині 90-х рр. створив цілий ряд політичних 
викликів до Пекіна щодо проблеми возз’єднання 
з Тайванем. 

По-перше, криза у Косово викликала недові-
ру до західних партнерів, занепокоєння тим, чи 
не буде повторений “югославський сценарій” 
для Тайваню і Тибету. 

По-друге, негативними політичними наслід-
ками азіатської фінансової кризи 1997-1999 рр. 
для КНР стала активна дипломатична діяльність 
Тайваню, який в обмін на економічну допомогу 
країнам Південно-Східної Азії намагається до-
могтися підвищення рівня політичного предста-
вництва в країнах АСЕАН, а також зростання 
антикомуністичних настроїв в АСЕАН як реак-
ції на стійкість місцевого китайського капіталу 
до фінансової кризи. Оскільки Тайвань, завдяки 
випереджаючій девальвації та значним валют-
ним резервам 70-80 млрд. доларів [14, c. 79], 
найменше постраждав від фінансової кризи, па-
діння темпів росту ВВП було незначним – до 
4,8% в 1998 проти 6,8% в 1997 роках [15, c. 12]. 

На сучасному етапі Міністерство закордон-
них справ Тайваню здійснює свою діяльність у 
напрямку розширення зовнішніх взаємозв’язків 
не тільки зі своїми традиційними партнерами, а 
й з країнами, з якими Тайбей не має офіційних 
відносин. Так, МЗС Тайваню має близько 130 
посольств, консульств, неофіційних представни-
ків більш ніж у 80 країнах світу. Комітет з між-
народного технічного співробітництва у галузі 
сільського господарства, техніки та медицини 
Тайваню встановив зв’язки з 33 зарубіжними 
країнами. Рада з розвитку зовнішньої торгівлі 
Тайваню має свої представництва в 28 країнах 

[13, c. 23-24]. 
По-третє, Сполучені Штати Америки після 

закінчення “холодної війни” зберігають в АТР 
всі основні структурні елементи системи, яка 
спрямована на стримання Китаю. Це військово-
політичні союзи з Японією, Південною Кореєю, 
комплекс військових баз, одним з головних еле-
ментів цієї системи є Тайвань. У 1997 р. дія 
“Основних напрямів японсько-американського 
співробітництва у сфері оборони” була пошире-
на і на Тайванську протоку [16, с. 43]. Значення 
Тайваню і дрібних островів, які розташовані 
поблизу нього, для розгортання військових сил в 
безпосередній близькості від політичних 
центрів, промислових районів і військових об’є-
ктів КНР очевидна. 

По-четверте, гострота проблеми Тайваню 
проявилась під час президентських виборів на 
Тайвані в березні 2000 року, на яких перемогу 
отримав кандидат від Демократичної прогресив-
ної партії Чень Шуйбянь, який у своїй передви-
борній програмі оголосив про намір домагатися 
визнання незалежності острова [17, с. 4]. 

Після оголошення результатів президентсь-
ких виборів на Тайвані канцелярія Центрального 
Комітету КПК та канцелярія Держради КНР у 
справах Тайваню оприлюднили заяву, в якій 
говорилось: “Вибори лідера влади району Тай-
ваню та їхні результати не можуть змінити той 
факт, що Тайвань є частиною Китаю. Принцип 
“єдиного Китаю” – передумова мирного об’єд-
нання Китаю …Ми готові обмінюватися думка-
ми щодо питання мирного об’єднання обох бе-
регів Тайванської протоки з усіма партіями, гро-
мадськими організаціями та діячами Тайваню, 
які виступають за принципи “єдиного Ки-
таю” [11, с. 95]. 

Отже, Пекін підтвердив свою позицію, яка 
полягає в принципі “єдиного Китаю”, а об’єд-
нання Тайваню з КНР – проблема внутрішньо-
політична, й тому цілком вірогідна можливість 
застосування сили. Разом з тим керівництво 
КНР розуміє, що застосування військової сили 
проти Тайваню призвело б до призупинення 
військово-політичного співробітництва між Ва-
шингтоном і Пекіном й викликало б дестабіліза-
цію в регіоні, враховуючи договірні відносини 
острова зі Сполученими Штатами Америки, роз-
ширення японо-американського договору безпе-
ки в 1996-1997 роках, а також позицію й інших 
країн АТР. 

Нове загострення відносин між Пекіном та 
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Тайбеєм напередодні президентських виборів на 
Тайвані (березень 2000 року) внесло корективи в 
політику США відносно Тайваню. І хоча відвер-
ті погрози Пекіна застосувати силу проти Тайва-
ню викликали різкі протести з боку держдепар-
таменту США, але перемога на виборах канди-
дата від Демократичної прогресивної партії 
Чень Шуйбяня засвідчила, що на сучасному ета-
пі проблема об’єднання острова з материком 
може вийти на рівень значного міжнародного 
конфлікту. Враховуючи таку перспективу, держ-
департамент США у березні 2000 року констату-
вав, що Пекін у суперечці з Тайбеєм займає 
“дуже конструктивну позицію” [18, с. 4]. Водно-
час і Тайвань пішов на розширення взаємних 
контактів з КНР. Парламент Тайваню ухвалив 
рішення поновити прямі торговельні, транспорт-
ні та поштові зв’язки з Китаєм, перервані 50 
років тому, а в червні 2000 року президент Тай-
ваню Чень Шуйбянь запропонував голові КНР 
Цзян Цземіню провести переговори. Він також 
заявив, що готовий зустрітися з лідером Китаю 
без виконання будь-яких попередніх умов [19, 
с. 11]. Але впровадження в життя пропозиції 
Чень Шуйбяня означало б визнання Пекіном 
Тайбею як рівноправного партнера на перегово-
рах, тобто визнання існування “двох Китаїв”. 
Позиція ж КНР з цього питання однозначна: 
“При умові дотримання принципу “один Китай” 
може обговорюватись будь-яке питання, можна 
висовувати будь-яку пропозицію і будь-яке фор-
мулювання, якщо це допоможе возз’єднанню 
батьківщини”, – підкреслив у своєму виступі на 
XV з’ їзді КПК (жовтень 1997 року) Цзян Цзе-
мінь [20, c. 47]. 

Проте Тайваню, економіка якого за загаль-
ним обсягом валового внутрішнього продукту 
займає 14 місце у світі [21, c. 3], а життєвий рі-
вень населення є одним з найвищих в Азії 
(середній прибуток на душу населення в 2000 
році був 14 188 доларів США [22, с. 28], в КНР 
же середній прибуток на душу населення у 2010 
році складатиме 1600 доларів, при умові справ-
дження прогнозів відносно економічного росту 
Китаю [23, c. 105]), досить складно погоджува-
тись з формулою возз’єднання, яку пропонує 
Пекін. 

Крім того, політичні реформи, які розпочали-
ся на Тайвані з 1986 року, забезпечили поступо-
вий перехід від авторитарного режиму до демок-
ратичного. Центральні та місцеві органи влади 
обираються населенням острова, існує багатопа-

ртійність, президент Тайваню і кабінет міністрів 
ефективно реалізують свою владу на території 
острова і деяких прибережних островів. Таким 
чином, Китайська Республіка на Тайвані відпо-
відає всім ознакам суверенної держави за ви-
ключенням дипломатичного визнання більшіс-
тю членів світового співтовариства. 

На сучасному етапі офіційна позиція Тайбею 
відносно принципів взаємовідносин з материко-
вим Китаєм була сформульована в інаугурацій-
ній промові Чень Шуйбяня. Новообраний прези-
дент КНР зазначив, що основними принципами 
взаємовідносин КНР та Тайваню є дотримання 
“демократії та паритету” [24, с. 10]. Саме це, на 
його думку, забезпечить можливість вирішувати 
питання про “майбутнє “одного Китаю” [24, 
с. 10]. Чень Шуйбянь підкреслив, що протягом 
його діяльності на посаді президента він не буде 
проголошувати незалежності, не буде змінювати 
назви держави, не буде наполягати на включен-
ня до конституції визначення “міждержавний” і 
не буде сприяти проведенню референдуму з пи-
тання незалежності чи об’єднання [24, с. 10-11]. 
Отже, руйнування біполярної структури міжна-
родних відносин не ліквідувало причин та загроз 
системі безпеки АТР, але на рубежі ХХ-ХХІ ст. 
простежується чітка тенденція до пошуку раціо-
нальних інструментів збереження стабільності у 
регіоні. Проявом цього стала координація кон-
цепції зовнішньополітичних відносин Тайваню з 
КНР – “теорії двох держав”, яка передумовою 
об’єднуючого процесу оголошувала визнання 
Тайваню рівноправним суб’єктом міжнародних 
відносин [6, с. 8-14; 25, с. 132-149; 26, с. 63]. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити 
такі висновки: по-перше, незважаючи на заяви 
офіційного Пекіна повернути Тайвань під суве-
ренітет КНР за допомогою військової сили, оби-
дві сторони – і Пекін, і Тайбей – розуміють не-
обхідність цілеспрямованої співпраці, направле-
ної на створення взаємоприйнятних умов для 
возз’єднання острова з континентом; по-друге, 
на сучасному етапі головним для Пекіна є за-
вдання не допустити проголошення Тайванем 
незалежності, саме цим можна пояснити агресив-
ні заяви урядовців КНР напередодні президент-
ських виборів на Тайвані у березні 2000 року. 
Оскільки у випадку проголошення Тайванем 
незалежності виправити положення КНР було б 
досить проблематично, враховуючи позиції 
США та Японії; по-третє, враховуючи сучасний 
стан відносин у трикутнику Пекін-Вашингтон-
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Тайбей, можна припустити, що в майбутньому 
кожна із сторін буде наполягати на дотриманні 
мінімальних умов: тайванська сторона не пого-
диться на об’єднання під егідою комуністичного 
режиму, США не допустять нестабільності в 
АТР, Китай не погодиться на незалежність Тай-
ваню; по-четверте, після успішного возз’єднан-
ня з Сянганом (Гонконг) в липні 1997 року, який 
був повернений під суверенітет КНР згідно з 
англо-китайською декларацією 1984 року, й по-
вернення Португалією КНР Аоменю (Макао) в 
грудні 1999 року, який був португальським во-
лодінням з 1680 року, для Пекіна проблема Тай-
ваню стала одним з головних зовнішньополітич-
них завдань, вирішення якого сприятиме утвер-
дженню Китаю як одну з центросилових держав 
регіону. 
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