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Вступ. 

Актуальність теми. Розпад СРСР створив умови політичного вакууму в 

Центрально-Азійському регіоні, передовсім з огляду на швидкоплинну й 

фактично неочікувану у своїй стрімкості суверенізацію радянської Середньої 

Азії. Незважаючи на те, що де-факто колишні союзні республіки якийсь час ще 

залишалися у сфері впливу "центру" в особі Російської Федерації, проте 

насправді в регіон стали проникати й закріплюватися там Туреччина, Іран, 

Китай, Пакистан, Індія та Сполучені Штати Америки.  

Великою мірою поява нових претендентів на вплив у регіоні була 

пов'язана із прагненням реалізації інтересів згаданих акторів світової політики, 

в першу чергу, економічних. Так, Туреччина слугувала транзитним пунктом у 

нафтошляху "Баку–Тбілісі–Джейхан", Набукко та Південнокавказькому потоці; 

Китай поширював свій вплив насамперед з огляду на інтереси в галузі 

енергетики та нафтовидобування; Іран плекав перспективу створення 

Каспійсько-Перського нафтопроводу.  Хоча відносини США із регіоном не 

були настільки комплексними та всеохоплюючими, як у, приміром, Китаю чи 

Росії, після розпаду СРСР Вашингтон суттєво підняв рівень власного 

економічного, політичного та стратегічного впливу.  

 За словами З.Бжезінського, «наразі США виступають єдиною 

наддержавою світу, а Євразія є центральною світовою ареною. Тож розподіл 

сил на євразійському просторі набуває надзвичайної важливості для першості 

та історичного спадку Сполучених Штатів у світі».
1
 Зовнішньополітична 

стратегія США, яка у багатьох випадках ґрунтується на теоретичних викладках 

класиків геополітики, виходить в даному разі з того, що Євразія є частиною 

«Хартленду»,
2
 «суперконтинентом» земної кулі, яка відіграє роль осі.

3
 Держава, 

що стане домінувати на суперконтиненті, буде впливати у двох із трьох 

                                                 
1
 Brzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives / Z. Brzezinski. –  Basic 

Books, 1997.  – p. 194. 
2
 Mackinder H. The Geographical Pivot of History / H.Mackinder // The Geographical Journal, Vol. 23, No 4 (Apr. 

1904). –  p. 431. 
3
 Brzezinski’s Geostrategic Scheme for Euroasia // Executive Intelligence Review.  – Volume 24, No 49, December 5, 

1997. – p. 30. 
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найбільш економічно розвинених регіонах планети: Західній Європі, Східній 

Азії, та на Близькому Сході. 

Актуальність теми дослідження підсилюється рішенням керівництва 

США здійснити нарощування військової присутності в Афганістані у 2015 – 

2016 рр., доступ до якого став можливим завдяки співробітництву Вашингтону 

з країнами Центральної Азії на початку ХХІ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових планів кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та виконана в межах 

науково-дослідної теми «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: 

історія і сучасність» (реєстраційний номер 11 БФ 046-01), що пов’язана з 

наукво-дослідною темою «Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації» Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка. 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика Сполучених Штатів Америки 

у постбіполярний період. 

Предметом дослідження виступає політика Сполучених Штатів Америки 

щодо країн пострадянської Центральної Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

століття. 

Хронологічні рамки дисертації охоплюють роки президентських 

каденцій трьох американських президентів – Б.Клінтона, Дж.В.Буша та 

Б.Обами у 1993 – 2015 рр., тобто час перебудови концептуальних підходів 

керівництва США до колишніх пострадянських держав, адже саме в цей час 

відбувся перехід від розгляду країн Центральної Азії як «периферії внутрішньої 

політики Російської Федерації» до їх визнання важливим регіоном для США в 

Євразії. Іноді автор свідомо виходить за встановлені хронологічні рамки з 

метою визначення причинно-наслідкових зв’язків певних процесів та явищ, а 

також з метою уточнення історико-географічних понять та деяких 

світополітичних концепцій. 
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Географічні межі дослідження охоплюють п’ять країн пострадянської 

Центральної Азії: Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та 

Киргизстан, а також Сполучені Штати.  

Мета дослідження – на основі всебічного аналізу широкого кола джерел 

та наукового доробку вчених дослідити політику США щодо п’яти країн 

Центральної Азії протягом 1993 – 2015 рр. 

У процесі дослідження автор передбачає реалізацію таких завдань: 

*  з’ясувати ступінь вивчення проблем дослідження та проаналізувати 

його джерельну базу; 

* розкрити історико-географічний та соціально-політичний контекст 

розуміння терміну «регіон Центральної Азії»; 

* визначити й охарактеризувати основні етапи розвитку політики США 

щодо країн Центральної Азії у період президентських каденцій Б.Клінтона, Дж. 

В.Буша та Б.Обами; 

* з’ясувати основні параметри, головні механізми та пріоритети реалізації 

цієї політики; 

* здійснити порівняльний аналіз політики США та інших провідних країн 

- гравців регіону; 

* запропонувати оцінку центральноазійської політики США з огляду на її 

ефективність та здійснити прогнозування на грунті історичного досвіду. 

Методологія дослідження. Методологічна база дисертації визначена 

предметом дослідження і ґрунтується на використанні загальнонаукових 

принципів і методів, конкретно наукових та спеціальних методів вивчення 

обраної теми. 

Методологічну основу пропонованого дисертаційного дослідження 

складають принципи історизму, плюралізму, всебічності, цілісності та 

об’єктивності пізнання. 

Принцип історизму покликаний сформулювати засади історичного 

підходу щодо вивчення тенденцій та причин змін інтересу відносно 

центральноазійського регіону з боку політичних кіл Сполучених Штатів 

Америки в рамках окресленого історичного періоду та дати можливість 
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розглянути предмет дослідження відносно конкретної історичної ситуації. 

Даний принцип вимагає аналізу всієї сукупності причин та мотивів 

принципової зміни ролі Центральної Азії в зовнішньополітичній стратегії США 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Крім того, даний принцип є ключовим у 

рамках проблематики дослідження еволюції концепту Центральної Азії в 

історичному контексті. 

Принцип плюралізму надає можливість всебічно висвітлити проблему 

дослідження та відкинути заангажованість в оцінках діяльності Вашингтону в 

Центральній Азії. 

Принципи всебічності та цілісності передбачають комплексний підхід до 

дослідження кожного складника теми, що розглядається, як взаємопов’язаних 

частин пропонованого дослідження. 

Принцип об’єктивності пізнання гарантує наукову неупередженість у ході 

співставлення різних точок зору щодо наукового розгляду проблеми, що 

досліджується. Такий підхід передбачає розгляд різних за походженням та 

змістом джерел, спростування або відкидання існуючих стереотипів та 

упереджень. Автор прагне об’єктивно оцінити позицію Вашингтону стосовно 

Центральної Азії та проаналізувати всі фактори, що вплинули на формування 

політичного курсу США щодо регіону. 

З метою реалізації поставлених завдань із загальнонаукових методів були 

використані такі як аналіз, синтез, індукція та дедукція. Із конкретно наукових 

– проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний, а також статистичний 

та математичний. 

Для вивчення складових частин предмета дослідження, а саме політики 

США щодо кожної з п’яти країн пострадянської Центральної Азії, було 

застосовано метод аналізу, а для формування загальної картини зовнішньої 

політики США в регіоні – метод синтезу. Також, вивчаючи конкретні проблеми 

в рамках окресленої теми, такі як енергетична політика США в країнах 

Центральної Азії, взаємодія Вашингтону з правлячими режимами регіону в 

рамках антитерористичних заходів у Афганістані, конкурентна боротьба 

Вашингтону із традиційними зовнішніми акторами в центральноазійському 
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регіоні – Пекіном та Москвою, використовувалися методи індукції та дедукції, 

які допомогли логічно впорядкувати отримані висновки. 

Застосування проблемно-хронологічного методу дозволило визначити 

основні напрямки та форми державної політики США щодо країн Центральної 

Азії в хронологічній послідовності. Виявлення загальних тенденцій 

зацікавленості різних міжнародних акторів різних епох у контролі над регіоном 

Центральної Азії було здійснено із задіянням порівняльно-історичному методу. 

Завдяки математичному та статистичному методам було проведено аналіз 

енергетично-ресурсного потенціалу Центральної Азії, який викликав особливий 

інтерес у зовнішніх гравців, здійснено конвертацію одиниць виміру обсягу 

природних ресурсів, які містяться в надрах Центральної Азії.  

Для розширення методологічного інструментарію історичного 

дослідження до нього в рамках міждисциплінарних зв’язків було додано такі 

методи, притаманні політології та науці про міжнародні відносини, як  

структурно-функціональний, системний, аналітико-прогностичний тощо. 

Таким чином, застосування загальнонаукових підходів, конкретно 

наукових та спеціальних методів дозволило всебічно та об’єктивно 

проаналізувати політику Вашингтону щодо Центральної Азії наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ ст. 

Наукова новизна. Вперше в українській історичній науці на базі 

комплексного аналізу історіографії, широкого спектру джерел було досліджено 

еволюцію політики Вашингтону щодо пострадянської Центральної Азії, 

сформульовано теоретичні оцінки інтересів США до регіону, окреслено місце 

Центральної Азії  в американській зовнішній політиці в обраний в дослідженні 

період. На основі документів та картографічних зображень сформульовано 

межі регіону Центральна Азія, у якому розгорнулася сучасна діяльність США. 

Було вперше здійснено огляд перспектив політики США в Центральній Азії у 

світлі українських подій 2014 року та проаналізовано позицію керівників 

центральноазійських держав у рамках подій, пов’язаних з анексією Криму та їх 

вплив на відносини зі США та провідними акторами в регіоні. У роботі більш 

повно в порівнянні з наявними працями показано розвиток теоретичних 
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підходів політики США в регіоні та її історичні витоки, на яких ґрунтується 

американська стратегія кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її фактичний 

матеріал, результати та висновки можуть використовуватися з метою  

підготовки узагальнюючих праць з всесвітньої історії та історії міжнародних 

відносин, навчальних курсів та підручників для вищої школи. Положення 

дисертації стануть у нагоді для розробки аналітичних матеріалів, орієнтованих 

на оцінку та прогнозування як зовнішньої політики США, так і міжнародних 

відносин у центральноазійському регіоні. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та положення 

дослідження оприлюднені у доповідях на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: «Південна Україна в міжнародних відносинах: історія і 

сучасність» (Миколаїв, 2013), «Реструктуризація глобального простору: 

історичні імперативи та виклики» (Київ, 2014), «Еволюція світового розвитку: 

глобальні виклики і глобальна дипломатія» (Київ, 2014), «ХІІ Міжнародна 

наукова конференція «Шевченківська весна - 2014: історія» (Київ, 2014),   

«Перша міжнародна міждисциплінарна конференція» (Одеса, 2015), «Проблеми 

миру й безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття» (Ніжин, 2015), «VIII Волинська 

всеукраїнська історико-краєзнавча конференція» (Житомир, 2015), «Україна і 

США: досвід та перспективи співпраці» (присвячена пам’яті професора 

Б.М.Гончара) (Київ, 2016), «Президентські вибори в США 2016 року: наслідки 

для України та світу» (Київ, 2016). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено 

в семи наукових публікаціях, у тому числі в одній статті в зарубіжному 

науковому виданні. Окремі положення та результати дослідження додатково 

відображені у шести публікаціях тез і виступів на наукових конференціях. 
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Розділ I. Ступінь наукової розробки проблеми та джерельна база 

дослідження. 

1.1. Ступінь наукової розробки проблем дослідження. 

Сучасний  стан розподілу сил на міжнародній арені сприяє підвищенню 

інтересу до діяльності найвпливовіших країн світу на регіональних рівнях. 

Існуючі тенденції зовнішньої політики провідних держав (і Сполучених Штатів 

зокрема) на пострадянському просторі по своїй суті виступають вельми новим 

явищем, адже розпад «останньої з імперій» сприяв перегляду інтересів та 

засобів впливу важливих світових гравців у регіоні по відношенню як до 

європейської, так і до азійської його частин, спричинився до розробки нових 

політичних та адміністративних механізмів реалізації регіональних інтересів.  

Пострадянська Центральна Азія в складі п’яти країн – Казахстану, 

Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Киргизстану за більш ніж 

двадцять років пройшла непростий шлях від «заднього подвір’я» зовнішньої 

політики Вашингтону до епіцентру боротьби з міжнародним тероризмом та 

принциповим контролером стратегічних природних ресурсів.  Відтак розгляд 

саме Центральної Азії як сфери інтересів США у світовій науковій думці 

представляє справді широку палітру аналізу зовнішньополітичної діяльності 

Вашингтону. 

 Історіографічний аналіз дає можливість не лише охарактеризувати стан 

розробки проблеми, але й окреслити завдання подальшого наукового пошуку з 

обраної теми дисертаційного дослідження. Серед наявних праць з обраної теми 

-  індивідуальні та колективні монографії, статті в наукових періодичних 

виданнях, дисертації українських та закордонних авторів.  

Перші праці щодо формування нової стратегії США щодо новостворених 

центральноазійських незалежних держав з’явилися ще на початку 1990-х рр. 

ХХ ст. Зокрема, в 1992 р. американський дослідник  Г.Фуллер опублікував 

монографію «Центральна Азія. Нова геополітика»
4
. На основі власного 

                                                 
4
 Fuller G. Central Asia. The New Geopolitics / G.Fuller. – National Defense Research Institute. – Santa Monica, 1992. 

– 86 p. 
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ознайомлення зі становищем Центральної Азії після розпаду СРСР в рамках 

відвідання регіону, а також  за рахунок вивчення культурних особливостей 

п’яти країн та релігійного підґрунтя локальних суспільних процесів автор 

розкриває перспективи впливу Центральної Азії на розстановку сил в 

азійському регіоні в цілому та пояснює значущість появи нових держав для 

США. За словами дослідника, важливість нових країн полягає в першу чергу в 

їхньому потенціалі щодо зрушень регіональних конфліктів на релігійному та 

етнічному грунті у таких країнах, як Туреччина, Афганістан, Іран, Китай та 

Пакистан, що становитиме загрозу стабільності усієї Азії. Крім того, Фуллер 

підкреслив занепокоєність США в тодішній наявності ядерної зброї на 

території Казахстану. Тож важливим завданням для Вашингтону автор вважав 

докладання зусиль для недопущення розгортання конфліктів подібного ґатунку, 

що можуть поставити під загрозу безпеку не лише в регіоні, а й у світі. 

Безумовно,  в рамках рівня пізнань щодо країн Центральної Азії кінця ХХ 

століття дана робота являє собою приклад вдумливого аналізу тогочасних 

геополітичних реалій та слугує прикладом бачення Сполученими Штатами 

регіону в рамках своєї зовнішньої політики. 

Великий масив наукових праць стосовно політики Вашингтону щодо 

Центральної Азії з’явився в період 2001 – 2009 рр., тобто в час активного 

перегляду керівництвом США ролі регіону в зовнішньополітичному курсі та 

зростання значення Центральної Азії в стратегічних напрацюваннях. Серед цих 

робіт представлені як праці відносно діяльності США в Центральній Азії 

загалом, так і роботи, що торкаються двосторонніх відносин Сполучених 

Штатів із окремими центральноазійськими країнами.  

У першій категорії праць звертає на себе увагу монографія М.Майера «Велика 

стратегія США та Центральна Азія: поєднання геополітики та ідеології».
5
 

Автор пояснює важливість проблеми Центральної Азії в теоретичних 

напрацюваннях американських ідеологів як важливий складник географічного 

пласту, який охоплює території від Західної Африки до Південно-Східної Азії, 

                                                 
5
 Mayer M. US Grand Strategy and Central Asia: Merging Geopolitics and Ideology / M.Mayer. – Defence and Security 

Studies. – Oslo, 2008. – 143 p. 
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апелює до ґрунтовних для американської стратегії в регіоні робіт 

Г.Макіндера
6
 та З.Бжезінського.

7
 Також на прикладі великого комплексу 

інтересів, загроз та викликів для США саме в Центральній Азії Майер пропонує 

в подальшому розбудовувати американську стратегію в інших регіонах світу. 

Серед загальних робіт також необхідно виділити дослідження Дж.К.Девіс та 

М.Дж.Суіні «Центральна Азія в американській стратегії та практичне 

планування: куди ми рухаємося?».
8
 Окрім теоретичних викладок щодо 

сучасного поняття Центральної Азії в західній науковій думці, пропонована 

праця включає й практичні зауваження стосовно військової присутності 

американських формувань на території центральноазійських держав у рамках 

операцій в Афганістані. Автори наголошують на важливості розуміння 

Вашингтоном кореляції військової присутності та оперативної діяльності в 

регіоні й змін геополітичної картини регіону, відносин Вашингтону зі своїми 

регіональними суперниками за вплив у Центральній Азії, відзначають 

необхідність запобігання нової «холодної війни» тепер вже в меншому 

масштабі. 

Ролі Центральної Азії в американських антитерористичних заходах в 

Афганістані присвячена й монографія Р.МакДермотта «Протистояння 

глобальному тероризму: розвиток антитерористичних можливостей 

центральноазійських військових».
9
 Автор підкреслив важливість країн 

Центральної Азії для справи боротьби з міжнародним тероризмом та відзначив 

необхідність вживати заходів для їхнього об’єднання в єдиний 

антитерористичний фронт для протидії загрозам стабільності регіону, 

проаналізував суттєвий розрив у рівні військової підготовки між країнами 

Центральної Азії, що співпрацюють зі США в рамках  міжнародних програм 

(насамперед це Казахстан та Узбекистан на противагу трьом іншим державам) 

                                                 
6
 Mackinder H. Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction / H.Mackinder. –  Washington, 

D.C.: National Defense University Press, 1942. – 213 p. 
7
 Brzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives  / Z.Brzezinski. – Basic 

Books, 1997. – 240 p. 
8
 Davis J., Sweeney M. Central Asia in U.S. Strategy and Operational Planning: Where Do We Go From Here? / 

J.Davis, M.Sweeney. –  The Institute for Foreign Policy Analysis. –  Washington, D.C., February 2004. – 83 p. 
9
 McDermott R. Countering Global Terrorism: Developing the Anti-Terrorist Capabilities of the Central Asian 

Militaries / R.McDermott. – Strategic Studies Institute. – 2004. – 46 p. 
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також зазначив необхідність консолідованого підходу з боку США до 

військової допомоги країнам регоіну. 

Величезний внесок в дослідження політики США в Центральній Азії 

протягом означеного періоду вніс американський дослідник С.Бланк, який 

спеціалізується саме на країнах пострадянського простору. На особливу увагу 

заслуговує його наукова розвідка «Після двох світових воєн: роздуми про 

американську стратегічну революцію в Центральній Азії».
10

 У цій праці автор 

наголошує на стратегічній важливості в географічному положенні регіону 

Центральної Азії, що проявилася в ході спільних американо-

центральноазійських військових дій в Афганістані. За словами С.Бланка, 

«стратегічна революція» полягала в безпрецедентній можливості 

американських та союзницьких військ на тривалий час облаштувати військово-

повітряні та морські бази в Центральній Азії та на Кавказі, адже подібна 

дислокація стала можливою вперше в історії саме в ході антитерористичних 

заходів. Таким чином таласократична держава змогла «вперше потрапити 

глибоко всередину Хартленду».
11

 Автор підкреслює, що саме стратегічний 

потенціал Центральної Азії, а не її тільки широка ресурсна база виступає 

основним фактором зацікавленості Вашингтону в регіоні. Міркуючи про 

суперництво великих країн в Центральній Азії, С.Бланк згадує не лише таких 

традиційних конкурентів за встановлення впливу над Центральною Азією для 

Вашингтону, як Китай та Росія, а й Європейський Союз. 

С.Бланк також є автором цікавої монографічної праці «Виклики та 

можливості адміністрації Обами в Центральній Азії».
12

 Основною тезою цієї 

праці виступає перегляд стратегічного підходу нової адміністрації США до 

операцій в Афганістані та стабілізації сусіднього Пакистану, а саме – 

перебудова логістики в Центральній Азії в ході реалізації даної стратегії. Автор 

апелює й до потенційних загроз новій стратегії США в Центральній Азії. Перш 

за все це економічна криза, що загрожує стабільності в регіоні, по-друге це 

                                                 
10

 Blank S. After Two World Wars: Reflections on the American Strategic Revolution in Central Asia / S.Blank. – 

Strategic Studies Institute. – 2005. – 61 p. 
11

 Ibid., p.3. 
12

 Blank S. Challenges and Opportunities for the Obama Administration in Central Asia / S.Blank. – Strategic Studies 

Institute. – 2009. – 57 p. 
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традиційне прагнення Росії витіснити Сполучені Штати з Центральної Азії та 

Афганістану, що їх вона розглядає як свою виключну сферу впливу. С.Бланк 

аналізує комплекс викликів та загроз інтересам США в Центральній Азії часів 

першої каденції Б.Обами та пропонує ряд механізмів, покликаних розв’язати 

питання нової логістики та покращити економічні умови стратегічно важливих 

територій. 

Серед другої групи праць звертає на себе  увагу монографія австралійського 

науковця центральноазійського походження Ш.Акбарзаде, присвячена 

двостороннім відносинам США та Узбекистану наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. Автор розкриває основні положення зовнішньої політики адміністрації 

Б.Клінтона щодо Узбекистану та окреслює головні завдання безпекової 

політики Вашингтону стосовно цієї країни. Говорячи про першу каденцію 

Дж.В.Буша, автор підкреслює зростання ролі Узбекистану як важливого центру 

протистояння міжнародному тероризму в рамках зовнішньополітичних 

інтересів США на початку ХХІ ст. та наголошує на остаточному згортанні 

«радянського» підходу в погляді Вашингтону на Центральну Азію. 
13

 

У цій групі праць становить інтерес книга індійського науковця  П.Стобдана 

«Центральна Азія. Демократія, нестабільність та стратегічна гра в 

Киргизстані».
14

 Автор присвятив розділ десяти питанням розквартирування 

американських військ на киргизькій базі Манас в рамках антитерористичних 

заходів у Афганістані, відзначивши початок експлуатації бази в якості 

принципового повороту в американсько-киргизьких двосторонніх відносинах. 

Значний масив публікації з теми дослідження міститься в українських та 

зарубіжних періодичних виданнях початку ХХІ ст. Статті, опубліковані них, 

розкривають практичний підхід
15

 та теоретичні
16

 засади діяльності 

                                                 
13

 Akbarzadeh S. Uzbekistan and the United States. Authoritarism, Islamism and Washington’s Security Agenda / 

S.Akbarzadeh. – London: Zed Books, 2005. – 166 p. 
14

 Stobdan P. Central Asia. Democracy, Instability and Strategic Game in Kyrgyzstan / P.Stobdan. – New Dehli: 

Pentagon Press, 2014. – 276 p. 
15

 Анашкина Е.Б. Роль постсоветского пространства во внешней политике США / Е.Анашкина // - США. 

Канада. Экономика. Политика. Культура. – №6. – 2015. – с. 19 – 34; Nikolaev S. Central Asia in Geopolitics: the 

American Vector (1991 – 2008) / S.Nikolaev // – International Affairs. – # 2. – 2011. – p. 47 – 63; Akimbekov S. The 

Growing U.S. Military Involvement in Central Asia and its Impact on U.S. – Central Asia Relations / S.Akimbekov // - 

Voices from Central Asia. – #5. – August 2012. – The Elliot School of International Affairs. – p. 1 – 6; Troitskiy E. US 

Policy in Central Asia and Regional Security / E.Troitskiy // – Global Society. – 21: 3. – 2007. – p. 415 – 428; Rywkin 

M. What is Central Asia to Us? / M.Riwkin // – American Foreign Policy Interests. The Journal of the National 
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керівництва США щодо п’яти країн Центральної Азії – Казахстану, 

Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану та Киргизстану в цілому, а також 

щодо окремих пострадянських республік регіону
17

, розглядають окремі 

елементи зовнішньої політики Вашингтону стосовно країн Центральної Азії, 

подають оцінки Центральної Азії в якості ойкумени природних ресурсів та 

обґрунтовують зацікавленість США регіоном з цього погляду
18

, звертають 

увагу на протистояння США із провідними регіональними гравцями на 

                                                                                                                                                                  
Committee on American Foreign Policy. – 33:5. – 2011. – p. 222 – 229; Гегелашвили Н.А. Политика Вашингтона в 

государствах Южного Кавказа и Центральной Азии / Н.Гегелашвили // – США. Канада. Экономика. Политика. 

Культура. - №5. – 2007. – с. 35 – 52; Гегелашвили Н.А. Дискуссии о новой стратегии США в Центральной Азии 

/ Н.Гегелашвили // - США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – №7. – 2005. – с. 107 – 117; Олкотт М. 

Размышления о политике США в Центральной Азии / М.Олкотт // – Pro et Contra. – Том 5. - № 3. – Лето 2000. – 

с. 162 – 172; Земсков В.Н. Стратегия США в Центральной Азии / В.Земсков // - Вестник Университета МГИМО. 
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p. 26 – 46; Вязгина Е.А. Идея «Большой Центральной Азии» во внешнеполитических дискуссиях в США (2004 
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Саидмурадов А., Пусева Е. Концепция «Большой Центральной Азии» во внешней политике США в 
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Канада. Экономика. Политика. Культура. – №9 (525). – 2013. – с. 51 – 62; Ильичева И.Ю. Казахстан в системе 

приоритетов центральноазиатской политики США после распада СССР / И.Ильичева // - Вестник Томского 
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теренах Центральної Азії,
19

 з’ясовують причини зростання інтересу 

Вашингтону до Центральної Азії на початку ХХІ ст.,
20

 порівнюють діяльність 

американських президентських адміністрацій у регіоні,
21

 а також розкривають 

засади політики окремих адміністрацій,
22

 вдаються до прогнозів розвтику 

американсько-центральноазійських відносин у подальшому на основі наявних 

тенденцій, концепцій та заяв
23

 та відзначають наявність яскраво виражених 

викликів та загроз діяльності Вашингтону в Центральній Азії.
24

  

Значну частину статей складають роботи американських спеціалістів та 

російських дослідників – представників двох найвпливовіших міжнародних 

гравців у регіоні Центральної Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. На 

особливу увагу також заслуговують роботи науковців з Індії, Туреччини, 

Таджикистану, Казахстану, Китаю, Великої Британії, Бангладеш, Франції та 

Швеції в ділянці євразійських та американських студій.  

Серед більш ранніх наукових статей ХХІ ст. слід відзначити статтю 

професора Лехайського університету Р.Менона «Нова Велика Гра в 

                                                 
19

 Tazhin M. The Geopolitical Role of the Main Global Players in Central Asia / M.Tazhin // American Foreign Policy 

Interests. – # 30. – 2008. – p. 63 – 69; Olcott M. B. The Great Powers in Central Asia / M.B.Olcott // - Current History. 

– October 2005. – p. 331 – 335; Малышева Д. Центральная Азия в свете российско-американской перезагрузки / 

Д.Малышева // - Россия и мусульманский мир. – № 2. – 2011. – с. 113 – 136. 
20

 Cornell S. The United States and Central Asia: In the Steppes to Stay? / S.Cornell // - Cambridge Review of 

International Affairs. – Volume 17. – #2. – July 2004. – p. 240 – 251; Vielmini F. The Influence of Mackinder’s Theory 

on Current U.S. Deployment in Eurasia: Problems and Perspectives [Electronic Resource] – Mode of Access: 
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Screen; Гусейнова М.А. Новые тенденции в политике США в Центральной Азии и Закавказье / М.Гусейнова // – 

США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – № 2 (398). – Февраль 2003. – с. 43 – 60. 
21

 MacFarlane N. The United States and Regionalism in Central Asia / N.MacFarlane // - International Affairs. – 80, 3 

(2004). – p. 447 – 461; Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии: подходы второй администрации Дж. 

Буша (2005 – 2009 гг.) и Б.Обамы (2009 – 2010) / Е.Троицкий // – Comparative Politics. – 4/2011. – с. 65 – 74; 

Абатуров В. Центральная Азия в координатах американских эпох [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.review.uz/index.php/statji-main-menu/item/1585-tsentralnaya-aziya-v-koordinatakh-amerikanskikh-epokh 

(Дата обращения: 3 февраля 2015 г.). – Название с экрана. 
22

 Лаумулин М. Центральноазиатская политика США при призедентстве Б.Обамы / М.Лаумулин // – 

Центральная Азия и Кавказ. – Том 13. – Выпуск 4. – 2010. – с. 47 – 61; Братерский М.В. Политика США в 

Средней Азии: итоги десятилетия / М.Братерский // - США. Канада. Экономика. Политика. Культура. – № 9. – 

2002. – с. 55. – 64. 
23

 Kucera J. The U.S. in Post-2014 Central Asia: New Silk Road or Geopolitics [Electronic Resource] – Mode of 

Access: http://www.eurasianet.org/print/67890 (Last access: January 13, 2014). – Title From The Screen; Попов Д.С. 

Центральная Азия в стратегии США после 2014 г. / Д.Попов // – Геополитика. Информационно-аналитическое 

издание. – Выпуск 20. – М. – 2013. – с. 59 – 62.  
24
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/Р.Гуан Тянь// – Центральная Азия и Кавказ. - №2 (62). – 2009. – с. 103 – 118; Laurelle M. and Peyrouse S. The 
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Volume 35. – #3. – May 2011. – p. 427 – 438; Hsu H. Challenges to the U.S.’s Strategic Interests in Central Asia / 
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Центральній Азії».
25

 Дана праця висвітлює становлення Центральної Азії як 

важливого складника зовнішньої політики Вашингтону на початку ХХІ ст. 

Дослідник наголосив, що до подій 11 вересня 2001 р. регіон не займав 

особливого місця в зовнішньополітичних інтересах США. На його думку, за 

часів другої каденції Б.Клінтона між Вашингтоном та афганським Талібаном 

виник баланс інтересів, який в тому числі стосувався й Центральної Азії: 

оскільки Талібан встановив «цивільний порядок», це дало можливість 

провести трубопровід из Центральної Азії до Індійського океану, як це 

планувалося зробити раніше. Зокрема, досягнення такої стабільності 

дозволило компанії «Юнокал» здійснити проект постачання природного газу з 

Туркменістану до Пакистану.
26

 Р.Менон також зазначив, що військова 

присутність США в регіоні є невідворотною для гарантії подальшої 

стабільності не лише в самій Центральній Азії, а й в Афганістані та 

Пакистані.
27

 Крім того, відзначається й важливість американської присутності 

в регіоні для боротьби з міжнародним тероризмом, облаштування баз в 

Узбекистані, Таджикистані та Киргизстані як «платформ для боротьби з Аль-

Каїдою та Талібаном». Автор підкреслив і вигоди антитерористичного 

співробітництва правлячих верхівок центральноазійських держав з 

Вашингтоном. На його думку, у такий спосіб правлячі режими зможуть 

посилити власні позиції за рахунок участі в антитерористичних заходах.
28

 

На початку ХХІ ст. вийшла друком стаття британського дослідника 

Н.Макфарлейна «Сполучені Штати та регіоналізм в Центральній Азії»,
29

 яка 

здебільшого концентрується на відносинах США із Узбекистаном та 

розглядає інтереси Вашингтону з погляду «абстрактних геополітичних 

факторів». Автор відзначив, що в США Центральну Азію розглядали по-

різному: як важливий елемент глобальної політики, як місток між Сходом та 

                                                 
25

 Menon R. The New Great Game in Central Asia / R.Menon // Survival. – Volume 45. – #2. – Summer 2003. – p. 187 

– 204. 
26

 Ibid., p. 187. 
27

 Ibid., p. 189. 
28

 Ibid., p. 191. 
29

 MacFarlane N. The United States and Regionalism in Central Asia / N.MacFarlane //  International Affairs. – 80, 3 

(2004). – p. 447 – 461. 
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Заходом, Північчю та Півднем, як «Хартленд»,
30

 з одного боку, або як 

«периферію периферії» з іншого. Однак після подій 11 вересня 2001 р. статус  

регіону в глобальній політиці змінився, адже з периферії інтересів США 

Центральна Азія потрапила в їхній епіцентр.  

Аналізуючи еволюцію відносин між Центральною Азією та США, 

Н.Макфарлейн пропонує виділити три основні періоди: 

1) 1992 – 1994, тобто час, коли США тільки-но встановили відносини з 

державами Центральної Азії та здебільшого переслідували  в них 

дотримання новими державами економічного лібералізму, пошанування  

прав людини та нерозповсюдження зброї масового знищення
31

; 

2) Середина 90-х рр. ХХ ст., тобто час зниження зацікавленості США в 

Центральній Азії. У цей період на перший план у зовнішній політиці 

Вашингтону виходять Каспій та Близький Схід
32

; 

3) 2001 – теперішній час, тобто період зростання значущості Центральної 

Азії для США з початком оголошення боротьби з міжнародним 

тероризмом.
33

 

Розглядаючи новітні тенденції відносин США з Центральною Азією, автор 

відзначає дві їх основні риси: по-перше, зросла важливість саме 

двосторонніх відносин США з кожною з п’яти країн; по-друге, особливої 

ваги набуло співробітництво Вашингтону з правлячими верхівками 

центральноазійських держав з питань безпеки, антитерористичних заходів та 

контролю над озброєннями.
34

 

Звертає на себе увагу й праця китайських спеціалістів Лі Ліфана та Діня 

Шиву «Геополітичні інтереси Росії, Китаю та США в Центральній Азії».
35

 

Науковці звернули увагу на появу нового виміру конкуренції між цими 

трьома країнами за вплив у Центральній Азії після подій 11 вересня та 

підкреслили зміну геополітичної рівноваги, що існувала між ними наприкінці 

                                                 
30

 Ibid., p. 449. 
31

 Ibid., p. 450. 
32

 Ibid., p. 451. 
33

 Ibid., p. 455. 
34

 Ibid., p. 456. 
35

 Lifan L., Shiwu D. Geopolitical Intersts of Russia, the U.S. and China in Central Asia / L.Lifan, D.Shiwu // – Central 

Asia and the Caucasus. – # 3 (27). – 2004. – p. 139 – 146. 
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ХХ ст.
36

 Велика частина даної статті присвячена співробітництву 

Казахстану, Таджикистану та Узбекистану з Північноатлантичним альянсом в 

рамках антитерористичних заходів у Афганістані. Увагу також приділено 

перспективам відносин США, Китаю та РФ в регіоні, зокрема одним з 

вирішальних  факторів дослідники називають конкретизацію часу виведення 

американського контингенту з території Афганістану. 

Центральну Азію як епіцентр важливих природних ресурсів для Вашингтону  

розглянули у своїх статтях турецькі науковці А.Т.Тюркер
37

 та І.Іслам.
38

 Праця 

А.Т.Тюркера «Геополітика каспійських нафти та газу», серед усього 

комплексу питань, зокрема висвітлює й проблему конкуренції США з Китаєм 

та Росією в галузі використання ресурсної бази центральноазійських держав, а 

саме Туркменістану та Казахстану. Автор відзначив важливість реалізації 

проекту трубопроводу «Баку – Тбілісі – Джейхан» як принципового складника 

процессу постачання нафти та газу з центральноазійських країн в обхід 

ключових регіональних конкурентів США в данному питанні та як «тонку 

грань між економікою, геополітикою та політикою безпеки».
39

 

Важливість природних ресурсів Центральної Азії на тлі «Нової Великої Гри» 

відзначив І.Іслам у статті «Роль та політика США в Центральній Азії: енергія і 

не тільки». Як і попередній автор, І.Іслам підкреслив проблеми безпеки та 

енергетики як наріжні камені інтересів США в Центральній Азії. Спираючись 

на статистичні показники, що ілюструють фінансову допомогу Центральній 

Азії з боку США, а також оперуючи цифрами нафтогазових резервів 

пострадянської Центральної Азії, автор обгрунтував  важливість 

централноазійських держав (насамперед Казахстану та Узбекистану) для 

зовнішньополітичного курсу США наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

                                                 
36

 Ibid., p. 143. 
37

 Turker A.T. Geopolitics of Caspian Oil and Gas / A.T.Turker // – International Journal of Social Sciences and 
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М.К.Мішра у своїй статті «Афганістан та американські інтереси в 

Центральній Азії»
40

 розглянув питання афганської антитерористичної 

кампанії Вашингтону в контексті центральноазійської зовнішньої політики 

США. Автор підкреслив взаємозв’язок Афганістану та п’ятьох країн 

Центральної Азії та зауважив, що в американській політичній думці ще 

наприкінці ХХ ст. побутувала концепція про використання Афганістану як 

ключа до політичного освоєння Центральної Азії Сполученими Штатами.
41

 Як 

і більшість авторів, що розглядають питання відносин США із Центральною 

Азією на тлі антитерористичної кампанії в Афганістані, М.К.Мішра відзначив 

стрімке зростання значення регіону для розв’язання проблеми Талібану. Тож 

на початку ХХІ ст. концепція зовнішньої політики США стосовно 

Центральної Азії змінилася з «використання Афганістану для доступу до 

Центральної Азії» на визнання самої Центральної Азії ключем до 

Афганістану. 

Інтерес також становить прогностична стаття американця Дж.Манкоффа.
42

 Її 

центральною тезою є необхідність подальшої діяльності США в регіоні  з 

урахуванням та розумінням стратегічного ландшафту Центральної Азії з її 

різноспрямованістю політичних тяжінь та нестабільним державним 

управлінням.
43

 Автор також зупинився на двох основних тенденціях, які 

формували політику США щодо Центральної Азії впродовж двадцяти років, 

якими, на його думку, були, по-перше, фактор стратегічної конкуренції з 

Китаєм та РФ, і, по-друге, фактор антитерористичного співробітництва щодо 

Афганістану. Необхідність подальшого перегляду та зміни позиції 

Вашингтону в регіоні автор мотивував майбутніми проблемами внутрішнього 

порядку (насамперед розповсюдження терроризму), які сколихнуть 

Центральну Азію. Отже як оптимальний сценарій на майбутнє Дж.Манкофф 

запропонував зберегти присутність США в регіоні, однак відмовитися від 

                                                 
40

 Mishra M.K. Afghanistan and US Interests in Central Asia / M.K.Mishra // – Journal of Eurasian Studies. – July – 

September 2013. – Volume V. – Issue 3. – p. 78 – 91. 
41
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42

 Манкофф Дж. Политика США в Центральной Азии после 2014 года / Дж.Манкофф // – Pro et Contra. – январь 

– апрель 2013. – с. 41 – 57. 
43
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формату «гри з нульовою сумою», яка була характерною для позиції 

Вашингтону щодо Центральної Азії у 90-х рр. ХХ ст.
44

 

Дослідник запропонував таку періодизацію історії відносин США з 

Центральною Азією: 

1) 1990-і рр. ХХ ст.: США лобіюють просування економічних та політичних 

реформ та  виведення Каспійських нафти та газу на світові ринки;
45

 

2) 2001 – 2013 рр.: Центральна Азія перетворюється на поле боротьби з 

міжнародним терроризмом. У цей час країни Центральної Азії не лише 

дістають імідж надійних партнерів з антитерористичних заходів, але й 

отримують вигоду для подолання певних внутрішніх патологій (йдеться, 

насамперед, про знищення американськими бомбардувальниками найбільш 

небезпечного центральноазійського ісламського угруповання «Ісламський рух 

Узбекистану» на півночі Афганістану в 2001 році);
46

 

3) починаючи з 2014 року: на цей період Дж.Манкофф прогнозував початок 

виведення американських військ з Афганістану, а також відмітив, що 

найбільшою загрозою для інтересів США в регіоні стануть 

внутрішньорегіональні проблеми Центральної Азії.
47

 

На нашу думку, запропонована Дж.Манкоффим концепція розподілу 

політики США щодо Центральної Азії за відповідними періодами є найбільш 

точною по відношенню до зовнішньополітичного курсу, якого дотримувався 

Вашингтон протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст. та чітко характеризує 

ключові зміни позиціонування регіону в політиці США як такій. 

З російських авторів до проблематики Центральної Азії в розрізі зовнішньої 

політики США одним з перших звернувся А.Казанцев. У своїх наукових 

розвідках
48

 автор неодноразово аналізував стан «Нової Великої Гри», в 

епіцентрі якої перебував регіон пострадянської Центральної Азії, описував та 
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А.Казанцев// - Научные школы МГИМО. – Вестник Университета МГИМО. – №4. – 2012. – с. 155 – 163.; 

Казанцев А. А. "Большая игра" в Центральной Азии: вчера, сегодня, завтра / А. А. Казанцев // 

Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – 2009. – N 4 (66) (июль-август). – С. 125-135. 
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аналізував основні етапи становлення політики США в регіоні кінця ХХ ст. 

- початку ХХІ ст. Зокрема, у монографії, що вийшла в 2009 р., А.Казанцев 

детально описує періоди зростання та спаду інтересу Вашингтону до 

центральноазійських держав на тлі традиційного суперництва із Москвою, що 

охоплювало кінець ХХ ст. Крім того, автор не оминув увагою й фактор 

боротьби з міжнародним тероризмом у контексті американської політики в 

Центральній Азії на початку ХХІ ст.
49

 Вищезгадані проблеми було висвітлено 

дослідником також в його докторській дисертації.
50

  

Сировинний фактор зацікавленості США в регіоні Центральної Азії 

висвітлено в науковій розвідці О.Кузьміної.
51

 Окрім економічних викладок, 

автор звертається до обґрунтування американських інтересів у Центральній Азії 

через теоретичні концепції – «Великої Центральної Азії» Ф.Старра та проекту 

«Нового шовкового шляху» Г.Клінтон. У центрі аналітичної доповіді стоїть 

проблема Афганістану як важливого, але турбулентного складника економічної 

картини регіону. 

  Неабияку наукову цінність мають дослідження, написані на основі джерел 

мемуарного характеру. Найбільший інтерес серед таких праць для нашого 

дисертаційного дослідження становила книга Д.Гофмана «Рука смерті: 

нерозказана історія гонки озброєнь часів холодної війни та її небезпечний 

спадок»
52

, що вийшла друком у 2009 р. Грунтуючись на свідченнях 

безпосередніх учасників подій, автор відтворює найбільш цікаву сторінку 

історії відчуження ядерної зброї в Центральній Азії – американсько-

казахстанську операцію «Сапфір». Праця містить розповіді дипломата 

посольства США в Алма-Аті Е.Вебера, посла США в Казахстані В.Кортні, які 

перебували в епіцентрі заходів з перевезення казахстаснського урану з дозволу 

Б.Єльцина та В.Черномирдіна до США. 
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Цінну інформацію з теми дисертаційного дослідження містять монографії, 

що охоплюють проблематику боротьби з міжнародним тероризмом. Серед 

таких праць слід особливо відзначити роботу під редакцією Р.Фавна та М.Баклі 

«Глобальні відповіді тероризму: 11 вересня, Афганістан і не тільки». Один з 

розділів книги присвячено розгортанню військових баз американських військ 

на території Центральної Азії, в ньому також висвітлено переговорний процес 

між державами регіону та Вашингтоном щодо протидії терористичній загрозі в 

світі.
53

 

Серед монографій широкої проблематики слід виділити й наукову працю 

Р.Саттера «Сполучені Штати в Азії»
54

. Дослідження охоплює політику 

Вашингтону щодо всього азійсько-тихоокеанського регіону, але окремий розділ  

присвячено інтересам США в Центральній та Південній Азії, а також в 

азійській частині РФ. Питання діяльності США в Центральній Азії в рамках 

даного розділу включають процес відчуження ядерної зброї, співробітництво з 

Вашингтоном щодо антитерористичних заходів та фінансовим вливанням з 

боку США в економіку центральноазійських країн в галузі безпеки. 

Глибокий розгляд проблематики Центральної Азії після розпаду СРСР та 

взаємодії країн регіону зі США та іншими зовнішніми гравцями пропонує 

книга «По слідах Тамералана: шлях Центральної Азії до ХХІ століття».
55

 Роль 

США в цій роботі подається через аналіз програми Нанна-Лугара та її вплив на 

Центральну Азію, події 11 вересня 2001 року та зростання інтересу до регіону в 

контексті боротьби з тероризмом, зближення США та РФ на грунті 

антитерористичної діяльності та місце Центральної Азії в даному ситуативному 

альянсі, розміщення американських баз на території Центральної Азії. 

Значний інтерес становлять колективні монографії, що охоплюють питання 

регіональної  конкуренції США з іншими державами на теренах Центральної 

Азії. Серед таких праць насамперед звертає на себе увагу розвідка Ю.Румера, 

Чжао Хуашена та Д.Треніна «Центральна Азія: погляди з Вашингтону, Москви 
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та Пекіну».
56

 У цій монографії американець Ю.Румер присвячує свій розділ 

становищу та важливості Центральної Азії для США після подій 11 вересня 

2001 року. Монографія розкриває занепокоєність Вашингтону проблемою 

ядерної зброї в азійській частині колишнього СРСР, формулює нову стратегію 

США в Центральній Азії в рамках антитерористичних операцій, з’ясовує 

ресурсний потенціал регіону. 

Окрему групу досліджень становлять розвідки центральноазійських 

науковців. Стратегія США в Центральній Азії висвітлена, зокрема, в 

колективній монографії казахстанських науковців «Центральна Азія сьогодні: 

виклики та загрози».
57

 Окремий розділ пропонованого дослідження охоплює 

президентську каденцію Б.Обами та розкриває такі проблемні питання 

зовнішньої політики США відносно Центральної Азії, як політична спадковість 

президентського курсу щодо регіону, конкурентний трикутник «Вашингтон – 

Пекін – Москва» в Центральній Азії, питання Афганістану в американсько-

центральноазійських відносинах, кореляція стратегії Вашингтону в 

Центральній Азії та на «Великому Близькому Сході». 

Також вартий уваги внесок у дослідження діяльності Вашингтону в 

Центральній Азії казахстанського спеціаліста М.Лаумуліна, автора ряду статей 

та наукових розвідок.
58

 Його монографія «Центральна Азія в зарубіжній 

політології та світовій геополітиці» з загального циклу «Геополітика та 

міжнародні відносини» присвячена теоретичному розгляду Центральної Азії як 

важливого регіону світу,  окремо автор зупиняється саме на інтересах 

Сполучених Штатів.
59
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У 2014 році вийшла друком ґрунтовна праця українського дослідника 

Б.Левика, присвячена геополітичній ролі пострадянської Центральної Азії та 

військовій безпеці регіону, в тому числі в контексті інтересів Вашингтону.
60

 

Дану роботу по праву можна вважати основоположним дослідженням 

Центральної Азії як об’єкту інтересів провідних світових гравців, що знайшла 

своє відображення саме в українській науці. Автор узагальнив історичний 

досвід п’яти пострадянських республік Центральної Азії – Казахстану, 

Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану та Киргизстану в період 1991 – 

2011 років з питань створення системи національної безпеки та формування 

Збройних Сил на тлі військово-політичної залежності від Росії та в умовах 

нових глобальних загроз. Працю написано на достатньо широкій джерельній 

базі – це, насамперед, нормативно-правові документи зазначених держав у 

сфері забезпечення національної безпеки та оборони, державні, періодичні 

наукові та науково-популярні видання, публікації недержавних організацій 

тощо. 

Спираючись на використані матеріали, автор дійшов висновку, що всі країни 

Центральної Азії «необхідно зарахувати до категорії слабких у військово-

політичному аспекті держав», робить висновок, що вони формують «найбільш 

нестабільний регіон пострадянського простору».
61

 Можна погодитися з автором 

і в тому, що ключовими гравцями в регіоні залишаються США, Китай, ЄС та 

Росія. З погляду обраної теми нашого дисертаційного дослідження особливий 

інтерес викликає розділ аналізованої монографії, присвячений висвітленню 

зовнішньополітичних впливів на центральноазійські держави з боку США. 

Слід, однак, зауважити, що ця проблема не знайшла достатньо широкого 

розкриття в запропонованій монографії. 

Свій внесок в розробку пропонованої тематики дослідження вніс і ряд 

центарльноазійських здобувачів, серед яких слід виокремити Ж.Саманчіну.
62

 

Її наукова праця містить суттєвий пласт теоретичних обґрунтувань 
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зацікавленості США та світових впливових держав у регіоні Центральної 

Азії. Автор розглядає теоретичні викладки З.Бжезінського та т.зв. 

неоконсервативної групи в складі адміністарції Дж.В.Буша (зокрема, в 

інтерпритації військового історика М.Бута), а також аналізує два протилежні 

погляди на регіон: перший з них (представлений Р.Голліс, Дж.Снайдером, 

Г.Глісоном, Г.Широковим тощо) обстоював другорядність Центральної Азії в 

зовнішьополітичному курсі Вашингтону, другий (представлений 

С.Акімбековим, Н.Алаолмокі та власне класиками геополітичної думки, як-от 

Г.Макіндером) вказував на значущість Центральної Азії з геоекономічного 

погляду. Розглядаючи обидві точки зору, автор вказує на двоякість думок «не 

на користь Центральної Азії», мотивуючи це тим фактом, що дані міркуання 

були висловлені вже в процесі зростання інтересу США до регіону та такі, що 

нехтують об’єктивними фактами. 

Тема важливості Центральної Азії в сучасному світі знайшла своє 

відображення і в працях молодих американських дослідників, зокрема 

Остінського університету. У контексті ж саме американських інтересів у 

Центральній Азії слід виділити працю Е.Лайнеган «Зовнішня політика США в 

Центральній Азії: взаємні вигоди, конкуренція та наслідки».
63

 У своїй розвідці 

автор розкрила поняття «Великої Центральної Азії» за Ф.Старром, звернулася 

до концептуальних протиріч між Державним департаментом та Пентагоном  

щодо Центральної Азії, а також присвятила велику частину своєї розвідки 

конкуренції Вашингтону з Пекіном та Москвою в центральноазійських 

питаннях до та після подій 11 вересня. Знайшли відображення в дослідженні й 

двосторонні відносини пострадянських республік з Вашингтоном. 

Проблеми політики США щодо центральноазійського регіону та його місця 

в міжнародних відносинах знаходять своє відображення і в дисертаційних 

працях  російських та центральноазійських дослідників. Дану групу праць 

також можна умовно розділити на дві підкатегорії. Перша присвячена аналізу 
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політики США щодо всього регіону Центральної Азії, друга – політиці  

Вашингтону щодо до окремих центральноазійських держав. 

Перша група досліджень представлена працями А.Баранова,
64

 Р.Гумерова,
65

   

С.Пархоменка.
66

 А.Баранов звертається до питання економічної допомоги 

США центральноазійським країнам та американській військовій  присутності 

в Центральній Азії в контексті афганської проблеми. Один з розділів  

дисертаційного дослідження Р.Гумерова розкриває динаміку інтересів США 

щодо Центральної Азії від другорядного рівня наприкінці ХХ ст. до регіону – 

ойкумени антитерористичних зусиль держав-союзників на початку ХХІ ст. 

Наукова розвідка С.Пархоменка сконцентрована переважно на американській 

політиці в Центральній Азії часів Дж.В.Буша, звертає увагу на військове 

співробітництво центральноазійських країн з Вашингтоном та окремо 

концентрується на питанні «кольорових революцій» (зокрема, на тлі подій в 

Киргизстані).  

Другу групу досліджень формують роботи С.Ташматової,
67

 

А.Саїдмурадова,
68

 Д.Гільмутдінової
69

, А.Хамідова.
70

 Попри узагальнюючу 

назву роботи С.Ташматової, дослідниця аналізує лише загальні засади 

політики США в усьому регіоні та приділяє більшу увагу Республіці 

Киргизстан. Також в цій праці відсутній розгляд конкурентної складової в 

політиці Вашингтону та Пекіну щодо Центральної Азії. Теоретичні основи 

свого дослідження А.Саїдмурадов виводить з класичної геополітичної 

концепції, яка містить оцінку важливості регіону – з концепції Г.Макіндера. 
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Праця Д.Гільмутдінової присвячена виключно економічній важливості 

Таджикистану та Казахстану для Вашингтону.  

Один з розділів дисертаційного дослідження А.Хамідова описує динаміку 

двосторонніх відносин між РФ та Киргизстаном до та після розквартирування 

американських військових баз в Центральній Азії.  Автор відзначає, що 

позиція Російської Федерації протягом 2001 – 2004 рр. в регіоні значно 

ослабла у зв’язку з появою американських військових баз в Киргизстані та 

Узбекистані. 

У 2007 році наукова співробітниця з Арабського міжнародного університету 

Х.Хаддад захистила дисертацію, присвячену ісламським, американським та 

російським факторам впливу на Центральну Азію наприкінці ХХ – початку 

ХХІ ст.
71

 У рамках огляду політики Вашингтону щодо Центральної Азії в її 

дисертаційному дослідженні для нас становить інтерес розділ, який розкриває 

сутність співробітництва США та Центральної Азії по лінії НАТО та в 

контексті боротьби з міжнародним тероризмом. Автор роботи також 

торкається питання політичного та економічного співробітництва США з 

країнами Центральної Азії в означений період. 

Переважно політика США щодо Центральної Азії здебільшого 

досліджувалася в межах політологічного підходу. Погляд на проблематику  

нашого дисертаційного дослідження в рамках історичного підходу 

запропонував російський спеціаліст Є.Троїцький.
72

 Однак його праця аналізує 

політику адміністрації Б.Клінтона (та частково Дж.Буша-старшого) виключно 

крізь призму конкурентної боротьби США з Росією в Центральній Азії. 

Опосередковано розглянуто питання політики США щодо регіону в контексті 

афганської проблематики у дисертаційному дослідженні І.Ткаченка, однак 

діяльність Вашингтону в Центральній Азії не є основним питанням даної 

розвідки.
73

 Так само поверхнево політика США в Центральній Азії, тепер вже в 

                                                 
71

 Haddad H.  Russian, Islamic and American Influences in Central Asia Since 1991.: Ph.D. Thesis. / Hala Haddad. – 

London, 2007. – 322 p. 
72

 Троицкий Е.Ф. Политика США в Центральной Азии в 1992 – 2000 гг. : дис. канд. ист. наук.: 07.00.03./ 

Троицкий Евгений Федорович. – Томск, 2003. – 244 с. 
73

 Ткаченко І.В. Політологічні аспекти між цивілізаційних процесів в Центральній Азії. : дис.. канд.. пол.. наук.: 

23.00.04./ Ткаченко Ігор Валентинович. – К., 2005. – 173 с. 



 28 

контексті китайсько-російського протистояння в регіоні, зачіпається  в 

науковій розвідці В.Гусакова.
74

 У 2007 році Д.Дорофеєв захистив дисертацію, 

присвячену формуванню стратегії Вашингтону в Центральній Азії за часів 

адміністрацій Б.Клінтона та Дж.В.Буша та взаємодії з Китаєм та Російською 

Федерацією у регіоні.
75

  

Того ж року український дослідник центральноазійського походження 

Р.Н.Жангожа захистив докторську дисертацію, присвячену взаємодії нових 

незалежних держав Центральної Азії з впливовими міжнародними акторами 

сучасності (знову ж таки, дане дослідження розглядає Центральну Азію та її 

відносини із зовнішнім світом в рамках політологічного підходу).
76

 Автор 

торкнувся питань співвідношення історико-географічних понять Середньої Азії 

та Центральної Азії та приділив чималу увагу питанню взаємодії 

центральноазійських держав із трьома головними регіональними конкурентами 

– США, Китаєм та Росією. Так, у розділі 2 свого дослідження Р.Жангожа 

описує ці три країни як своєрідні центри силового при тяжіння, або «країни – 

абсорбенти»
77

, та наголошує на очевидності ролі США в сучасному світі як 

лідера.  

Говорячи про становлення країн Центральної Азії, автор відмічає різний 

рівень їхнього включення у світові процеси економічного та політичного 

порядку й підкреслює й суттєву розбіжність переходу кожної з п’яти країн від 

традиційного радянського централізованого підходу до управління 

політичними та економічними тенденціями до системи ринкових відносин. 

Аналізуючи блок відносин країн Центральної Азії зі Сполученими Штатами, 

Р.Жангожа наголошує на ряді помилкових моментів зовнішньої політики 

західних політиків у їхній розбудові стратегії та практичних відносин із 

державами регіону на тлі регіональної конкуренції. У першу чергу автор 
                                                 
74

 Гусаков В.В. Інтеграція пострадянських держав Середньої Азії у світове співтовариство в 90-і роки.: автореф. 

дис.. на здобуття ступеню канд.. пол.. наук: спец. 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку» / В.В.Гусаков. – К, 2001. – 22 с. 
75

 Дорофеєв Д.В. Зовнішньополітична стратегія США в регіоні Центральна Азія.: автореф. дис.. на здобуття 

ступеню кандид. пол.. наук: спец. 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» 

/ Д.В.Дорофеєв. – К., 2007. – 24 с. 
76

 Жангожа Р.Н. Трансформація ідентичності нових незалежних держав Центральної Азії в системі сучасних 

міжнародних відносин. : автореф. дис.. на здобуття ступеню док. пол.. наук: спец. 23.00.04 «Політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / Р.Н.Жангожа. – К., 2007. – 36 с. 
77

 Там само, с.9. 



 29 

вдається до критики теоретичного аспекту відносин, а саме недооцінки 

стратегічного значення країн Центральної Азії як регіону пострадянського 

простору, що перебуває в стадії переходу від планової до ринкової системи 

ринкових відносин та закидає Заходові недостатній обсяг зусиль щодо 

допомоги в галузі демократичних реформ на початку 1990-х рр.. ХХ ст.. 

Негативним автор також вважає націлення Вашингтону на повне витіснення 

Росії з Центральної Азії та різкість прагнення США знизити взаємозалежність 

РФ та Центральної Азії. Знайшлося місце в науковій праці автора й для критики 

діяльності власне правлячих верхівок держав регіону: описуючи аспект 

американсько-центральноазійської взаємодії у питанні антитерористичних 

заходів у Афганістані, автор відзначив такий негативний аспект цієї співпраці, 

як використання керівними верхівками питання боротьби з міжнародним 

тероризмом для придушення внутрішньо регіональних опозиційних тенденцій. 

У цілому пріоритетним для автора в рамках американсько-центральноазійських 

відносин у рамках досліджуваного періоду виступає не традиційний для 

більшості досліджень сировинний фактор, а насамперед розбудова 

демократичного суспільства та дотримання прав людини, створення в 

Центральній Азії без’ядерної зони та проведення демократичних реформ й 

перехід до ринкової системи відносин. Саме ці завдання Р.Жангожа убачає в 

якості основних елементів діяльності США в Центральній Азії. Зокрема, автор 

навів цифри, що ілюструють розбудову саме цієї сторони розвитку Центральної 

Азії: у 2002 році США виділив 958 млн. дол.. для розбудови у галузі 

громадянського суспільства, боротьбу із тероризмом та політико-економічні 

реформи.
78

 

В одному з розділів  своєї докторської праці Р.Жангожа розглянув фактор 

регіональної безпеки по осі «Центральна Азія – США – Китай – Росія». Автор 

вкотре наголосив на тому, що ситуація в регіоні Центральної Азії, що 

знаходиться «в транзитивній зоні між комплексами регіональної безпеки 

сусідніх регіонів – Китаю, Близького Сходу, Індії, Ірану» залишається доволі 
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складною.
79

 Із цієї складності виводиться й обґрунтування політики США 

часів першої адміністрації Б.Клінтона стосовно регіону: по суті значущість 

Центральної Азії визначалася в першу чергу без пековими питаннями, 

пов’язаними з присутністю Китаю та Росії в регіоні та комплексом глобальних 

проблем, як-от наявністю зброї масового знищення та наркотрафіком. 

Ураховуючи присутність регіональних конкурентів, на ранніх етапах розвитку 

відносин з Центральною Азією США прагнули створити тут комплекс безпеки, 

що міг би перетворитися на відносно самостійного гравця на регіональному 

рівні, та був би зорієнтований на Вашингтон. 

Резюмуючи роль Центральної Азії в сучасному світі, автор вкотре відзначає 

контроверсійну роль регіону в світовій політиці, адже, по-перше, Центральна 

Азія увійшла до системи міжнародних відносин в період значної перебудови 

усієї мапи світової політики, а, по-друге, завідомо не могла претендувати на 

значну роль через свій скромний військовий та економічний потенціал з одного 

боку та через складне геополітичне положення в сфері протиборства «силових 

центрів» - США, Китаю та Росії – з іншого. Разом з тим Р.Жангожа не вважає, 

що роль Центральної Азії у світовій політиці є та залишиться пасивною, адже 

неодноразово в світовій історичній практиці невеликі держави опинялися в 

авангарді міжнародного життя внаслідок суперечливого поєднання політичних, 

релігійних та географічних аспектів.
80

 Тож, на думку дослідника, Центральна 

Азія цілком здатна зіграти помітну роль в світовій історії, наприклад, у питанні 

боротьби з міжнародним тероризмом, до якої країни регіону долучилися на 

початку ХХІ ст. разом зі США та Північноатлантичним альянсом. Опираючись 

на концепцію С.Хантінгтона про зіткнення цивілізацій, Р.Жангожа робить 

висновок, що Центральна Азія може справити великий вплив на світову 

політику, адже саме зараз регіон постав як невід’ємний елемент цивілізаційного 

протиборства.  

На нашу думку, резюме дослідника стосовно імовірного впливу Центральної 

Азії на міжнародну розстановку сил як таку (наприклад, за рахунок свого 
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транзитного потенціалу та в рамках військової співпраці) є цілком 

обґрунтованим та слушним. Проте можна не погодитися з автором щодо 

пріоритетних завдань США в Центральній Азії: на нашу думку, якраз 

позиціонування традиційного розуміння Америкою демократичних цінностей в 

якості первинної задачі в Центральній Азії на специфічному 

центральноазійському цивілізаційному та політичному грунті є радше слабким 

місцем загальної американської стратегії щодо регіону. 

У 2015 році політологічна спадщина української науки поповнилася науковою 

розвідкою М.Мурашкіної, яка присвячена регіональній конкуренції США з 

Китаєм та Росією в Центральній Азії.
81

 Спираючись на доволі широку 

джерельну базу, автор розкриває сутність зовнішньої політики Центральної Азії 

по відношенню до трьох зовнішніх конкурентів через призму прагматичного 

підходу та доводить, що в своїх зовнішньополітичних поглядах правлячі 

верхівки країни регіону дотримуються паритету по відношенню до Китаю, 

США та Росії, використовуючи формат «рівнонаблоижених» відносин з усіма 

трьома державами. Автор відзначила яскраво виражену гнучкість 

зовнішньополітичних позицій таких країн, як Казахстан, Таджикистан та 

Киргизстан, які використовують нове партнерство та традиційні міжнародні 

зв’язки з максимальною економічною вигодою для себе, та порівняла їхню 

позицію з більш консервативним зовнішнім підходом двох інших 

центральноазійських держав – Узбекистану та Туркменістану. Говорячи про 

регіональну конкуренцію зовнішніх акторів усередині Центральної Азії, 

М.Мурашкіна наголошує й на тому, що керівники центральноазійських держав 

використовують протиріччя між Китаєм, США та Росією на свою користь, у 

першу чергу в галузі енергетики. У якості основних пунктів конкуренції 

трикутника «США – Китай – Росія» в Центральній Азії автор виокремлює 

насамперед питання енергетики, транзитного потенціалу Центральної Азії, 

питання наркотрафіку та водних ресурсів. Нарешті, дисертаційне дослідження 
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залишає відкритим питання ступеню включення США в центральноазійські 

справи після виведення своїх військ з Афганістану.  

Попри великий масив існуючих досліджень та публікацій  в історичній науці 

відсутні праці, які присвячені ґрунтовному розкриттю дисертаційного 

дослідження. Отже, виходячи з актуальності теми та необхідності глибшого 

огляду представленої проблеми, існує необхідність заповнення певного 

історіографічного вакууму в українській історичній науці. 
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1.2. Джерельна база дисертаційного дослідження. 

Джерельна база пропонованого дисертаційного дослідження різноманітна та 

значна за обсягом. Її можна поділити на такі категорії: 

1) документи органів виконавчої та законодавчої влади США та країн 

регіону; 

2) джерела персонального характеру; 

3) преса; 

4) аналітичні документи, огляди, оцінки дослідницьких установ. 

Окремий фактологічний матеріал з питань американської зовнішньої 

політики в регіоні отримано з документів виконавчої та законодавчої влади. 

Так, завдяки доповідям
82

 та меморандумам
83

 щодо проблеми денуклеаризації 

пострадянської Центральної Азії став можливим всебічний розгляд ролі США 

в розв’язанні проблеми утилізації ядерної зброї, що зберігалася у 

центральноазійських сховищах ще з радянських часів. 

У даній категорії інформаційних матеріалів особливий інтерес становлять 

розсекресечені доповіді щодо міжурядових операцій,
84

 а також листування 

глав держав
85

, що пов’зані з підписанням міжнародних договорів та 

формулювання відповідних зобов’язань. 

Осмисленню інтересів США щодо Центральної Азії сприяв і розгляд 

збірників документів. Окремо слід виділити Стратегію національної безпеки 

США 1998 р.,
86

 що позначає регіон із його природними ресурсами як 

принциповий для Північної Америки, а також Стратегію національної безпеки 
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2002 р.,
87

 що також зачіпає дане питання. У контексті взаємодії між 

Вашингтоном та урядами Центральної Азії в рамках антитерористичної 

операції в Афганістані слід виокремити  й відповідні рішення міжнародних 

організацій, зокрема резолюцію ООН «загрози міжнародному миру й безпеці, 

завдані терористичними актами»
88

, документи за підписом  Президента 

США
89

 та тексти доповідей щодо даного пиатння.
90

 

На окрему згадку серед джерел документального характеру заслуговує 

збірник програмних принципів 44-го Президента США Б.Обами.
91

 Зокрема, 

для тематики дисертаційного дослідження інтерес в даній праці становить 

підрозділ  «Відновлення американського лідерства», який торкається 

антитерористичних заходів у Афганістані. Відзначаючи боротьбу з 

міжнародним тероризмом, безпосередню участь у якій взяли й 

центральноазійські країни як держави-транзитери та контролери військових 

плацдармів, як важливий виклик сучасному світові, Б.Обама підкреслює 

необхідність здійснення «перелому» в цій війні, а також засуджує військові дії 

в Іраку, що відволікають Сполучені Штати від протистояння епіцентрові 

терористичної загрози – «Аль-Каїді».
92

 Говорячи про перші кроки в боротьбі з 

міжнародним тероризмом з боку адміністрації Дж.В.Буша, Б.Обама також 

вдається до критики обраних нею засобів. За його словами, колишня 

адміністрація «дала загрозі ХХІ століття відповідь ХХ століття».
93
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Чималий пласт матеріалів з обраної теми дисертаційного дослідження 

містять матеріали слухань профільних комітетів Конгресу США, а також 

виступів державних діячів США в цих комітетах. Зокрема, саме ці документи 

дають змогу поглянути на проблематику внутрішнього розвитку країн 

Центральної Азії з точки зору спеціалістів та представників США в країнах 

регіону, прослідкувати динаміку розвитку стратегії Вашингтону в цих країнах 

після подій 11 вересня 2001 року, виокремити найбільші проблемні питання – 

військове співробітництво, суспільне реформування, права людини тощо.
94
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Окремі складові політики США в Центральній Азії висвітлено у 

періодничній пресі. Ряд американських, центральноазійських та російських 

видань містять повідомлення про важливі теоретичні та практичні аспекти 

політики США щодо регіону;
95

 американська газета «Лос-Анджелес Таймс» 

на своїх сторінках неодноразово висвітлювала події, що стосувалися 

двосторонніх відносин США та Казахстану (серед статей з даної тематики – 

огляд операції «Сапфір»
96

 та позиція США щодо набуття Казахстаном статусу 

без’ядерної держави
97

). Також слід звернути увагу на спеціалізовані 

періодичні видання, в яких знаходили відображення різні аспекти зовнішньої 

політики США щодо Центральної Азії, зокрема формування концепції Нового 

Шовкового шляху.
98

 

Важливе значення в дослідженні обраної теми мали мемуари американських 

політичних діячів, у яких детально або коротко розглядаються інтереси 

Вашингтону в центарльноазійському регіоні. Серед них – спогади Державного 

секретаря США в 2005 – 2009 рр. К.Райс, Державного секретаря США в 2009 

– 2013 рр. Г.Клінтон, 44-го Перзидента США Б.Обами, віце-президента в 
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адміністрації Дж.В.Буша Р.Чейні, міністра оборони в адміністрації 

Дж.В.Буша Д.Рамсфельда тощо. Для розгляду американської політики щодо 

Центральної Азії серед цих праць найбільшу цінність та інтерес становить 

робота К.Райс, у якій розкривається, зокрема, проблема сприйняття 

Вашингтоном регіону Центральної Азії після розпаду СССР та необхідність 

не лише загального переосмислення підходів до пострадянського простору, а 

й утворення нових адміністративних структур для роботи в даному регіоні. У 

книзі К.Райс дається оцінка Центральної Азії як стратегічного пункту доступу 

до епіцентру міжнародного терроризму – Афганістану.
99

 

Тематика дисертаційного дослідження знайшла відображення в мемуарах 

Г.Клінтон.
100

 Автор торкається таких аспектів політики США в регіоні, як 

регіональна конкуренція Спрлучених Штатів з Росією та загальна позиція 

Москви відносно ролі центральноазійського регіону,
101

 а також необхідність 

максимально мирного співіснування великих країн в центральній Азії. Крім 

того, Г.Клінтон відзначає й необхідність стабілізації найтурбулентнішого 

сусіда Центральної Азії – Афганістану шляхом ізоляції Аль-Каїди та надання 

країнам регіону «відчуття безпеки». У своїй праці Г.Клінтон також 

підкреслює неможливість встановлення миру й безпеки доти, поки сусіди 

Афганістану продовжуватимуть розглядати його як арену для протистояння 

між собою.
102

 

Роль країн Центральної Азії в американській антитерористичній кампанії в 

Афганістані розкривають і мемуари міністра оборони США в адміністрації 

Дж.В.Буша Д.Рамсфельда.
103

 Зокрема, міністр приділяє окрему увагу 

Узбекистану як найбільш важливій з країн, які він відвідав на початку жовтня 

2001 р. в рамках переговорів з азійськими та близькосхідними партнерами 

щодо співробітництва у боротьбі з міжнародним тероризмом, а також в 

рамках консультацій стосовно перебування та переміщення американських 
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військ до Афганістану. Д.Рамсфельд наголошував на важливості розвитку 

відносин США із Центральною Азією ще наприкінці ХХ ст.., адже регіон, що 

включав в себе славнозвісний коридор між Сходом та Заходом, мав величезну 

стратегічну цінність та протягом довгого проміжку часу недосліджений 

потенціал. Події 11 вересня 2001 р. підвели обґрунтування під необхідність 

взаємодії з регіоном, про яку говорив Рамсфельд: США потребували дозволу 

на використання центральноазійського повітряного простору, станцій 

обслуговування та заправок для військових літаків на території Узбекистану, 

Таджикистану, Туркменістану та Киргизстану. А без укладення відповідних 

угод з центральноазійськими державами операція в Афганістані навіть не 

могла розпочатися.
104

 Відзанчає Д.Рамсфельд також і важливість сухопутного 

транзитного потенціалу Узбекистану для проведення операцій: взяття м. 

Мазарі-Шаріф союзними військами під командуванням узбецького генерала 

А.Р.Достумом призвело до відкриття сухопутного мосту з Узбекистану для 

поставок фуражу, що мало особливе значення для проведення оперативної 

діяльності взимку.
105

 

Велике значення для розробки теми дисертаційного дослідження мають 

аналітичні документи, огляди, оцінки дослідницьких установ тощо. Серед цих 

джерел на особливу увагу заслуговує, зокрема, аналітична доповідь 

С.Корнелла, Ф.Старра, Р.Армітеджа та ряду інших спеціалістів в рамках 

проекту «Інститут 2049» «Зміцнення нестійкого партнерства: план дій для 

майбутнього американсько-центральноазійських відносин».
106

 Ця доповідь 

розкриває насамперед важливість країн Центральної Азії, а не основних 

регіональних конкурентів США (Китаю, Росії, Ірану) в американській 

стратегії щодо регіону. Авторський колектив проекту зазначає, що країни 

Центральної Азії мають виступати не як об’єкт конкуренції між США та 

вищезгаданими країнами, а як суб’єкт саме американської політики в регіоні. 

Цікавим є й той факт, що автори серед своїх пропозицій відносно діяльності 
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керівництва США в Центральній Азії наполягають на вилученні з 

політичного лексикону американських стратегів та політиків поняття «Велика 

Гра», що, на їхню думку, лише підкреслює традиційну об’єктність країн 

Центральної Азії в американській політиці. 

Для вивчення регіональної конкуренції Вашингтону з Пекіном та Москвою в 

рамках центральноазійської стратегії інтерес становить доповідь Д.Ченга та 

А.Коена «Як Вашингтону слід використовувати відносини між США, Китаєм 

та Росією».
107

 Зокрема, дана праця розкриває мотивацію головних конкурентів 

США в регіоні через призму «захисту» країн Центральної Азії Китаєм або 

Росією від американського впливу на початку ХХІ ст. та розкриває 

занепокоєність Пекіну та Москви тим фактом, що в рамках контр 

терористичних заходів у Афганістані США розмістили своїх військових на 

території Центральної Азії безпосередньо близько від китайських та 

російських кордонів – на західному кордоні Китаю з Центральною Азією та на 

південному кордоні Росії з регіоном.
108

 Доповідь також містить рекомендації 

щодо подальшої лінії поведінки США в Центральній Азії відносно 

присутності в ній Китаю та Росії, наприклад, шляхом поглиблення 

багатостороннього співробітництва Вашингтону з кожною з п’яти країн.
109

 

Уваги варта й аналітична доповідь Г.Еллісона та Р.Блеквілла.
110

 Автори 

відзначили початок зростання інтересу провідних країн світу до Центральної 

Азії на початку ХХІ ст., коли інтерес до колишнього «ласого шматка», 

Європи, яким вона залишалася протягом ХХ ст., почав поступово згасати.
111

 

Укотре підкресливши важливість боротьби за вплив у Центральній Азії за 

рахунок багатих ресурсів, автори доповіді відзначають і зміни настроїв 

головних конкурентів за цей вплив на початку 2010-х рр. Зокрема, у доповіді 

підкреслюється поява позитивних оцінок діяльності та самого факту 

перебування американських військових на території Центральної Азії в 
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російських політичних колах. У рамках імовірної нормалізації відносин між 

Вашингтоном і Москвою щодо регіону Еллісон та Блеквілл дають ряд 

рекомендацій стосовно подальшої їхньої співпраці в Центральній  Азії 

(наприклад, наголошують на важливості двосторонніх консультацій між США 

та Росією стосовно інвестицій та розбудови інфраструктури країн регіону, 

особливо такої, що з’єднує регіон з Афганістаном).
112

 

З точки зору розгляду позицій керівників країн Центральної Азії на 

збільшення інтересу США до регіону (зокрема, в рамках контртерористичних 

заходів у Афганістані) ряд цікавих думок пропонує доповідь О.Олікер та 

Д.Шлапака.
113

 Так, в цьому відношенні у праці охарактеризовано позицію 

керівництва Киргизстану стосовно перебування американських та російських 

військових на території країни та підкреслено відхід верхівки держави від 

формату «гри з нульовою сумою». Так, на думку авторів, оскільки поблизу 

Бішкеку розміщено контингенти і США (в Манасі), і Росії (в Канті), президент 

Киргизстану намагається балансувати між двома потужними конкурентами по 

впливу на свою державу, отримуючи з цього вигоду та зберігаючи дружні 

відносини і з Вашингтоном, і з Москвою.
114

 

Роль та важливість країн Центральної Азії для США в рамках операцій в 

Афганістані розкриває й праця Е.Бундзіка.
115

 У доповіді представлено кілька 

сценаріїв майбутньої стратегії США щодо Центральної Азії: з урахуванням 

збереження впливу Талібану та Аль-Каїди на суспільства центральноазійських 

держав
116

 та за умови повної нейтралізації даної загрози.
117

 З точки зору 

проведення військових операцій в Афганістані із залученням 

центральноазійських держав автор ставить на перше місце серед п’яти країн 

Узбекистан як найбільш стратегічно зручний з точки зору розташування для 

проведення військових заходів та відзначає наявність найбільшого 

військового потенціалу Узбекистану для контртерористичних операцій 
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союзників.
118

 Розглядаючи питання регіональної конкуренції США із 

традиційними зовнішніми акторами в Центральній Азії. Е.Бундзік застерігає 

про імовірні проблеми у відносинах США з Киргизстаном через великий 

вплив Китаю на цю країну.
119

 

Серед найбільш нових аналітичних робіт стосовно політичного курсу США 

щодо Центральної Азії відзначимо й доповідь Ю.Румера, Р.Соколскі та 

П.Стрінскі «Політика США в Центральній Азії 3.0»
120

 з Центру Карнегі. 

Відзначаючи розташування Центральної Азії в центрі великого 

геополітичного зсуву, автори підкреслюють необхідність змін аериканської 

політики щодо регіону та пропонують ряд шляхів для продовження реалізації 

національних інтересів США. Окрім традиційної пропозиції використання 

протиріч між головними конкурентами США в Центральній Азії – Китаю та 

Росії – у власних інтересах, автори пропонують поглибити двосторонні 

відносини США з Казахстаном та Узбекистаном, а також наголошують на 

необхідності збільшення впливу на центральноазійську економіку та зниженні 

уваги на просування демократичних цінностей в регіоні, що раніше 

відігравало помітну роль у формуванні американської стратегії в Центральній 

Азії. 

Таким чином, автор дійшов висновку, що джерельна база є достатньо 

широкою та різноманітною для всебічного охоплення обраної теми 

дисертаційного дослідження. Отже, використання в роботі проаналізованих 

документів, мемуарної літератури тощо та критичне осмислення наукових 

напрацювань дають авторові змогу вирішити ключові завдання дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118

 Ibid., p.24. 
119

 Ibid., p.30. 
120

 Rumer E., Sokolsky R., Strinski P. U.S. Policy Toward Central Asia 3.0. [Electronic Resource] – Mode of Access: 

http://carnegieendowment.org/2016/01/25/u.s.-policy-toward-central-asia-3.0/itlr (Last access: May 11, 2016). - Title 

from the Screen. 

http://carnegieendowment.org/2016/01/25/u.s.-policy-toward-central-asia-3.0/itlr


 42 

Розділ II. Теоретичний контекст політики США щодо регіону в 

постбіполярний період. 

2.1. Історико-географічні характеристики Центральної Азії як чинник 

політики США щодо регіону. 

Протягом ХІХ – ХХІ ст. регіон Центральної Азії являв собою не тільки об’єкт 

політичного інтересу провідних держав світу, а й предмет широких дискуксій 

відносно свого коректного позиціонування в окреслених певним чином 

географічних рамках. Адже в основі історичної центральноазійської 

ідентичності перш за все лежали зв'язки релігійного, племінного та 

територіального порядку, які, в свою чергу, були феноменом виключно 

складним та багатошаровим. По суті своїй найменування «Центральна Азія» 

виступало скоріше кабінетним терміном, ніж таким, що мав відношення до 

конкретної географії або політичного контексту. Зокрема, Й.Поповський у 

своїй роботі щодо англо-російського суперництва в Азії порівнював поняття 

постійних офіційних кордонів у регіоні із піском-зибунцем, підкреслюючи 

відсутність стабільного розмежування територій Центральної Азії саме в 

політичному відношенні.
121

 

Якщо в тлумаченні робіт стародавнього світу та середньовіччя регіону 

надавалося значення периферії «цивілізованого світу», в історичній думці ХІХ 

– ХХ ст. позиція по відношенню до цього географічного утворення принципово 

змінилася, описуючи регіон як «серце», «пульс», «колиску», «арену 

боротьби»
122

 та увівши в загальний обіг такі поняття, як «вісь» та «Хартленд» 

(«сердцевинна земля»), що характеризує Центральну Азію як епіцентр 

прадавніх імперій та запоруку регіонального та глобального домінування в 

сучасному світі,
123

 що перетворився на величезне поле політчної битви між 

найбільш індустріально розвинутими країнами за контроль над регіоном – 
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«центром поля битви».
124

 У широкому сенсі ж Центральна Азія являє собою 

важливу історичну частину турко-персидської цивілізації, що стала колискою 

мов, культур та релігій, що поширилися від Стамбулу до Делі та від Ісфахану 

до Бухари,
125

  виступала осередком науки й розповсюдження ісламу. На теренах 

сучасної Центральної Азії протягом століть існували осередки влади видатних 

завойовників – спершу Чингізхана, а потім і Тимура. Із розпадом їхніх імперій 

Центральна Азія на довгий час зникла з поля зору не тільки свтових політичних 

лідерів, а й  вчених, проте зниження інтересу ні в якому разі не означало 

зменшення історико-географічної важливості регіону для світових історичних 

та політичних процесів як такого. У ХІХ ст. регіон знову набув принципового 

значення, ставши ареною боротьби між Росією, Британією, Османською 

імперією та Францією; з розпадом СРСР битва за Центральну Азію розігралася 

в рамках нового світового порядку.
126

 

  У різні історичні епохи Центральна Азія була відома світові під різними 

назвами – Туран, Східний Іран, Сіюй, Мавераннахр, Велика та Мала Бухарії, 

Туркестан, Середня і, нарешті, Центральна Азія; Сучасна ж Центральна Азія 

включає в себе п’ять колишніх радянських азійських республік – Казахстан, 

Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан та Туркменістан, що межує на півдні з 

Іраном та Афганістаном, на сході – з Китаєм та на півночі й заході – з Росією.
127

 

Назви та кордони сучасного поняття Центральної Азії були вперше визначені за 

радянських часів та мали на меті пов’язати адміністративні одиниці (власне, 

республіки) з етнічними та мовними групами, великою мірою керуючись не 

культурно-цивілізаційною спорідненістю, а політичними мотивами. 

 Кожен з вищезгаданих термінів має різний за охопленням географічних 

рамок обсяг. Починаючи з XVIII - ХІХ ст. ряд колись незалежних утворень 

даного географічного блоку увійшли до складу Китаю, Росії та Афганістану. 
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Протягом епох стародавнього та середньовічного періоду південно-західні 

частини сучасної Центральної Азії були складовими Перської держави; у VIII 

ст. південний Казахстан та частина Центральної Азії увійшли до складу 

Арабського халіфату.
128

 Означення Центральної Азії як Туркестану вперше 

з’явилося в західній науковій термінології наприкінці XVIII ст. і набуло 

популярності в ХІХ ст.
129

 Саме тоді Британська імперія наблизилася до 

Центральної Азії з боку своїх індійських колоній. Сам термін «Туркестан», 

однак, не був британським винаходом – його було транслітеровано з фарсі, де 

дане словосполучення позначало «країну тюрків» і вперше фігурувало в 

історичних згадках під 639 р
130

., а також знаходило своє відображення в епосах 

Індії та Ірану. До появи ж тюркських племен в регіоні Центральна Азія мала 

назву Туран, запроваджену в географічний лексикон К.Ріттером. На мапах 

першої половини XVIII ст., надрукованих під егідою французької Королівської 

академії наук, можна побачити ще одну варіацію назви Центрально Азії, яка, 

однак, не пішла далі вузьких географічних рамок – «Незалежна Тартарія»
131

, що 

походить від латинської назви місцевості «Тартари».
132

 

На початку ХХ ст. учасники турецького національного руху – млодотурки – 

порушують питання про власну державу, «Туреччину» та сприймають назву 

Туркестан для власного використання. Оскільки ще в ХІХ ст. ця назва 

закріплюється за центральноазійськими землями, то Мала Азія не стає новим 

господарем даного терміну, а місцеве населення отримало назву туркоманів; 

назва «Туркестан» остаточно утверджується в західній науковій думці. Проте в 

різний час все ж таки в наукових школах точилися дискусії стосовно охоплення 
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поняттям «Туркестан» того чи іншого обсягу азійських територій. Зокрема, у 

ХІХ ст.. Туркестан, на думку російських спеціалістів, охоплював оазисну 

частину Центральної Азії, Туркменістан, південний Казахстан, Киргизію та 

Кашгарію та мав загальну площу 3,9 млн. кв. км.
133

 Наприкінці ХІХ ст. до 

поняття «Туркестан» було включено землі від Каспійського басейну до 

китайської провінції Ганьсу. У більш глибокому розгляді Туркестан було 

поділено на два субрегіональні блоки – Східний та Західний. Західний 

Туркестан включав у себе сучасні території Таджикистану, Киргизії, 

Узбекистану та Туркменістану, а Східний – Сіньцзян-Уйгурський автономний 

регіон Китаю. Існував також і поділ за адміністративно-територіальним 

принципом, який був більш деталізованим. Згідно з ним Туркестан включав у 

себе такі три частини: 

1) Російський (Західний) Туркестан, до складу якого входили сучасні 

території Казахстану, Таджикистану, Киргизії, Туркменістану та 

Узбекистану, тобто землі Туркестанського генерал-губернаторства 

Російської імперії, створене 11 липня 1867 р. під керівництвом К.П. фон 

Кауфмана
134

 ; 

2) Китайський (Східний) Туркестан – землі, що входили до даної частини 

Туркестану, були відомі під назвою Алтішахар -  «шість міст» на честь 

шести міст (Кашагар, Янгі-Шахар, Яркенд, Хотан, Аксу та Уш-Турфан) , 

де було сконцентровано левову частку населення та ресурсів цієї 

частини Центральної Азії та основну масу населення яких складали 

уйгури
135

. Протягом 1863 – 1877 частина Китайського Туркестану під 

керівництвом Якуб-бека була незалежним утворенням, але пізніше знову 

повернулася під владу Китаю; 

3) Афганський Туркестан, який включав північно-західний Афганістан та 

території від р. Мургаб до Гіндукушу. 
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Західна наука ХІХ – початку ХХ ст. також згадувала підконтрольні 

Російській імперії території в Азії під найменуванням Туркестан протяжністю 

в 2575 км зі сходу на захід та 1127 км з півночі на південь та позначала його 

як землі на південь від Сибіру між Китаєм та Каспійським басейном, що 

межують із північними кордонами Афганістану, Персії та Індії.
136

 

У ХХ ст. топонім «Туркестан» змінюють два варіанти назви регіону – 

«Середня» і «Центральна» Азія в наукових колах російської (радянської) та 

західної шкіл відповідно. Появі терміну «Центральна Азія» світова спільнота 

завдячує німецькому науковцеві ХІХ ст. А.Гумбольдту, у західній 

історіографії під цим терміном починають розуміти «землі на схід від Каспію, 

на захід від Китайської Тартарії за виключенням Персії й Афганістану».
137

 

«Середня Азія» ж стала квінтесенцією економічного районування. На теренах 

колишнього Західного Туркестану в 1918 р. спочатку утворюється 

Туркестанська Автономна Радянська Республіка, а через два роки - інші два 

формування – Хорезмська та Бухарська республіки. У 1924 р. в регіоні 

розпочався процес т.зв. національної делімітації, результатом якого й стало 

створення п’ятьох адміністративно-політичних одиниць. Одразу отримали 

статус республік два з цих нових формувань – Узбекистан та Туркменістан. 

Протягом 1924 - 1925 рр. в результаті адміністративно-територіальних 

перетворень в регіоні, що призводять до створення Туркменської, Таджицької 

та Узбецької республік та Киргизької й Кара-Калпакської автономних 

областей, починає набувати широкого використання поняття «Середня Азія». 

У цей же час формуються обриси Казахської республіки, яка отримала такий 

статус в 1929 р. та додала до своїх географічних меж північ Туркестану та 

стала окремим важливим економічним районом. Киргизстан дістає 

республіканського статусу в 1936 р., що завершує процес політичного 

формування радянського комплексу «Середньої Азії» - абсолютно нового 

адміністративно-політичного утворення на мапі світу, що досі не мало 
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жодного сталого історичного пояснення та являло собою не логічну 

відповідь на вимоги мешканців цих територій, а було цілковито ініційоване 

«згори».
138

  Відзначимо, однак, що проведення кордонів між новоствореними 

радянськими республіками не було здійснено за абсолютно випадковим 

принципом, а наслідувало результати дореволюційних наукових робіт, що 

стосувалися етно-лінгвістичного районування азійської частини Російської 

імперії, які, втім, у свою чергу були доволі контроверсійними, оскільки 

місцеве населення, особливо на півдні Центральної Азії володіло кількома 

мовами та діалектами, тож мовний чинник в чистому вигляді було складно 

ототожнити з загальним принципом ідентичності місцевих народів. У цілому 

ж новостворений радянський азійський адміністративний блок великою мірою 

покрив стародавні географічні утворення Трансоксанії та Мавераннахру в 

басейні двох річок – Аму-Дар’ї та Сир-Дар’ї. 

Поняття «Центральна Азія» в західноєвропейській науці сформувалося в 

ХІХ ст., зокрема, британські науковці почали використовувати його для 

позначення території, що простягається від Каспійського моря на заході до 

китайської провінції Ганьсу на сході та від Західного  Сибіру на півночі до 

гімалайських кордонів британської Індії на півдні.
139

 Протягом ХХ ст. в 

західній науці відносно радянських азійських територій послідовно 

використовувався саме цей термін, а в 1992 р. дефініція потрапляє і в 

пострадянський науковий та політичний лексикон. 

Центральна Азія завжди виступала в якості природного шляху сполучення 

між Європою та Східною Азією,  була економічним та духовним каналом між 

Європою, Близьким Сходом та Південно-Східною Азією за рахунок Великого 

шовкового шляху. За часів Венеційської та Генуезької республік Центральна 

Азія набула величезної ваги як політичний та економічний місток між Азією 

та Європою. Вона також стала важливим пунктом зовнішньої політики Петра 
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Першого у XVIII ст. (повністю, проте, не реалізована через смерть 

імператора) в якості каталізатору торгівельних відносин між Росією та Індією. 

Центральна Азія є своєрідним регіональним явищем, оскільки включає в 

себе різноманіття господарських, економічних, політичних, етнічних, 

релігійних та геополітичних характеристик.
140

 Зокрема, в геополітичному 

сенсі Центральна Азія виступає як величезний територіальний блок в 

самісінькому серці континенту Євразії, що не має виходу до океану. 

Можливість штучного виходу до світових океанічних масивів регіон 

натомість отримує за рахунок транзитних шляхів. Крім того, в регіональному 

плані через Центральну Азію проходить ряд важливих стратегічних шляхів 

євразійського значення: по-перше, слід звернути увагу на Ваханський 

коридор, що знаходиться в Афганістані й межує з Таджикистаном та являє 

собою кордон східної та західної частин Центальної Азії.  У рамках Великої 

Гри між Британією та Росією він слугував буферною зоною, розмежовуючи 

колоніальні інтереси двох гравців.
141

 По-друге, між Афганістаном та 

Пакистаном пролягає одна з важливих транзитних частин стародавнього 

Великого Шовкового шляху, який пролягав і через Центральну Азію – 

Хайберський прохід, що є одним з найдавніших проходів світу та важливим 

стратегічним пунктом, відомим з часів Олександра Македонського.
142

 На 

сході Центральної Азії знаходиться також Торугартський перевал, що з’єднує 

Киргизію з Китаєм, зокрема, із Сінцзянь-Уйгурським автономним регіоном. 

Територія Центральної Азії межує і з важливою частиною Великого 

Шовкового шляху – перевалом Натула, що проходить між Китаєм та Індією. 

Державний кордон Китаю та Казахстану проходить через ще один важливий 

історичний пункт, знову ж таки, складову Великого Шовкового шляху – 

Джунгарську браму. 
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Територія Центральної Азії охоплює майже 10% азійського континенту із 

загальною своєю площею в 3 994 400 кв.км.
143

 Казахстан є найбільшою 

центарльноазійською державою та єдиною з п’яти, що має сухопутний кордон 

із Росією. У центрі регіону знаходиться Узбекистан, таким чином маючи 

географічні кордон из кожною країною Центральної Азії та не розділяючи 

жодного зовнішнього кордону з регіональними гравцями, що є вигідним та 

зручним з точки зору регіонального тиску. Киргизстан є передостанньою за 

обсягом території державою Центральної Азії, більшість георгафічного обсягу 

якої зосереджено в рамках гірського масиву Тянь-Шань; на заході Киргизстан 

межує з Узбекистаном, із Казахстаном на півночі, Таджикистаном на заході й 

південному заході та з Китаєм на сході. Таджикистан, що межує лише з двома 

центральноазійськими державами – Узбекистаном та Казахстаном, має досить 

специфічну географічну структуру за рахунок гористості своєї території – 

майже половина її знаходиться на висоті 3048 км. над рівнем моря.
144

 Левова 

частка території Туркменістану, який межує з Казахстаном та Узбекистаном 

на півночі, Афганістаном на сході, іраном на півдні та Кспієм на заході, 

охоплена пустельним массивом Каракуму. 

На заході регіон межує з Європою, із азійськими сусідами – на сході, на 

півдні – з мусульманським Сходом та Росією – на півночі. Західний кордон 

Центральної Азії відділяє її від Кавказу; із заходу на схід регіон простягається 

майже на 2414 км. до кордону із західним Китаєм. Гірський ланцюг Тянь-

Шаню охоплює більшу частину сучасних Киргизстану, Таджикистану та 

Казахстану. Решта південного кордону Центральної Азії являє собою 

пустелю, репрезентуючи географію Туркменистану. Більша частина 

центральноазійської території являє собою степовий блок, що простягається 

від пустелі та гірських масивів на півдні до сибірської тайги на півночі. І хоча 

місцеві грунти не відрізняються умовами для ведення сільського 

господарства, землі Центральної Азії озброєні іншим природним козирем, а 
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сааме заможними ресурсами нафти та газу, а також величезним 

різноманіттям металів, що їх містять гористі місцевості на сході. 

Дане субрегіональне утворення має напрочуд складні геостратегічні 

характеристики, які випливають із складності місцевого ландшафту. Так, 

північний захід Центральної Азії зі своїми степовими територіями є 

відкритим, тоді як південь через свою закритість за рахунок фактору хребтів 

Копет-Дагу та Гіндукушу майже ізольований від важливих регіональних 

центрів. Протягом століть саме історико-географічна специфіка визначала 

долю територій сучасної Центральної Азії, саме виходячи з неї й формувалися 

мережі економічних зв'язків та суб'єктність Центральної Азії в регіональних 

та світових історичних процесах. Наприклад, регіон з діда-прадіда міг 

запропонувати завойовникам не лише шлях до родючих земель, що 

знаходилися за Тянь-Шанем (природні ресурси), а й надавав доступ до 

контролю над землями, де водилися найвитриваліші та найсильніші породи 

коней (транспортні та військові ресурси). У перекладі на сучасні реалії 

Центральна Азія надавала тому, хто її підкорював, ряд економічних та 

стратегічних переваг. Саме через вісь Великого Шовкового шляху рухалися 

завойовники зі сходу – гуни, тюрки та монголи, потрапляючи до багатої на 

природні ресурси басейну р. Ілі. Крізь субрегіон також проходив ряд 

другорядних торгівельних шляхів, що вели в бік Західного Туркестану за 

Тянь-Шанем. Завойовники з Заходу, в свою чергу, перетинали Центральну 

Азію з метою відкриття шляхів до Індії, прямуючи через південь Гіндукушу, 

Герат, Кандагар та північно-західний Афганістан. Російський (Західний) 

Туркестан завжди слугував об’єктом бажаного контролю як східних, так і 

західних завойовників, адже землі між Аму-Дар’єю та Сир-Дар’єю зі своїми 

водними, природними (зокрема, придатними для землеробства гірськими та 

тугайними – луковими грунтами) та харчовими багатствами мали змогу 

забезпечувати величезні армії на їхньому шляху крізь  Азію. У науковій думці 

ХІХ – ХХ ст. повсякчас підкреслювалася важливість ресурсних багатств 

Західного Туркестану з його запасами солі, нафти, кам’яного вугілля, 

антрациту, графіту, озокериту, срібла та золота, а також стратегічна 
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важливість цих запасів для тих, хто міг контролювати процес їхньої 

розробки.
145

 Зрозуміло, що подібний потенціал, як економічний, так і 

стратегічно-пропускний, не міг пройти осторонь уваги провідних гравців 

різних часів.
146

  

За рахунок відносної доступності Центральної Азії для освоєння з боку 

провідних держав різних історичних епох вона повсякчас опинялася в центрі 

зовнішньої боротьби за стратегічне домінування. При цьому сама Центральна 

Азія протягом різних історичних періодів рідко коли могла протиставити 

зовнішнім акторам гідний політичний та цивілізаційний приклад. Винятком із 

такої загальної тенденції можна вважати хіба що два державних утворення 

періоду середньовіччя – спочатку державу Саманідів Х ст., яка охоплювала 

землі сучасних Узбекистану, центрального, південного та східного 

Таджикистану та північно-східного Афганістану, а потім імперію Тимура в 

XIV ст., що простягалася «від річок Іртиш та Волги до Персидської затоки, від 

Гангу до Дамаску й Грецького архіпелагу 
147

» та важливим центром якої було 

м. Самарканд на території сучасного Узбекистану.  Мабуть, лише смерть 

Тимура завадила йому розширити володіння своєї імперії до Китаю та 

перевершити Чингізхана за обсягом здобутків. 

Як зона активізації дій зовнішніх акторів епохи новітньої історії Центральна 

Азія відома з кінця ХІХ - початку ХХ ст., оскільки саме тоді вона опиняється 

під пильним оком британського політикуму та наукового світу, що починає 

розглядати регіон в новому сенсі, зокрема, геополітичному, в якості території, 

що межує з «перлиною  Британської корони» - Індією. Крім того, зростання 

песимістичних настроїв стосовно майбутнього усталеної політичної карти 

світу та майбутнього Британії як впливового світового гравця не в останню 

чергу підбурювали інтерес до скорішого оволодіння регіоном.
148

 Центральна 

Азія та Афганістан в цьому ключі починають виступати в якості «шахових 
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фігур на дошці, де відбувається гра за встановлення світового 

панування».
149

 Важливість країн Центральної Азії для найважливіших 

геополітичних гравців сучасності визначається їхнім принциповим 

місцезнаходженням і також можливими наслідками для дій міжнародних 

акторів, що діють геостратегічно, адже Центральна Азія розглядається в 

якості поля геополітичної битви міжнародних гравців, що конкурують між 

собою.
150

 Як і в західній, в російській науковій школі означеного періоду 

формується думка про центральноазійські землі як культурологічно-

цивілізаційну ойкумену. Насамперед необхідно зазначити важливість т.зв. 

євразійської школи, започаткованої князем М.С.Трубецьким, автором 

основоположної праці «Європа та людство», що її було видано в Болгарії в 

1920 році. Найбільшого успіху та розвитку цей підхід дістав в рамках 

Празького університету – епіцентру емігрантської російської думки початку 

ХХ ст. Постулати євразійства як такі являли собою специфічне вчення на 

межі історії, географії, філософії та геополітики.
151

 Безпосередньо поняття 

Євразії прихильники євразійства тлумачили в першу чергу в географічному 

відношенні, пропонуючи виокремлювати Європу – Західну Європу, Азію – 

Китай, Індію та Південний Сибір та власне Євразію – рівнинну частину Азії та 

Європи. Своєрідним програмним документом євразійської думки став збірник 

праць 1921 року під назвою «Вихід до Сходу», де ідеолог євразійства 

М.Трубецькой надрукував свої напрацювання разом із трьома «спільними 

йому за світосприйняттям»
152

 авторами – П.Сувчинським, Г.Флоровським та 

П.Савицьким. Саме в цьому збірнику вперше згадується термін «євразійство» 

як новий науковий напрямок. 

Засновник євразійства М.Трубецькой запропонував тезу про взаємовигідне 

співіснування націй, що утворюють єдиний культурний блок зі спорідненістю 

на рівні історії та цивілізації – «автаркію», а також зазначив принциповий 
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давній зв’язок російської культурно-історичної спільноти з євразійським 

Сходом. У його тлумаченні «Євразія» виступала як система, що потребувала 

державного об’єднання. Пояснюючи зв’язок російського та східного 

культурного пластів, він виокремлював «райдужні промені», які поєднували 

Росію із «степовим світом», тобто із тюрко-монгольською спільнотою, що, в 

свою чергу, слугувала містком до культур Азії. Базуючись на тезі 

О.Шпенглера про занепад Європи, М.Трубецькой та його наступники й 

сучасники-євразійці шукали майбутнє своєї батьківщини в азійських зв’язках 

та давали ним пояснення.
153

 Крім того, географія поширення науково-

агітаційної думки євразійства виявилася вельми розгалуженою: за десять 

років існування нова концепція захопила розум наукової молоді російського 

походження в Болгарії, Німеччині, Південній та Північній Америці, 

Чехословаччині, Югославії, Бельгії, Латвії, Сирії, Польщі та Франції. 

Практична робота євразійців у міжвоєнний час була здебільшого 

сконцентрована в Празькому університеті, не відставали й такі осередки, як 

Париж, Медон та Кламар, однак саме міжвоєнний час і став кризовим для 

євразійства: внаслідок розколу в спільноті головних ідейних натхненників 

євразійська агітаційна діяльність швидко зійшла нанівець наприкінці 1920х – 

поч. 1930х рр.
154

 Лише наприкінці 1940-х рр. ХХ ст. євразійство знову 

з’являється на обрисі російської наукової думки стараннями «останнього 

євразійця» Л.М.Гумільова,
155

 який розвинув ідею М.Трубецького щодо 

культурно-історичної ідентичності та позначив її терміном «суперетнос», 

який визначав рівнем міжетнічної тотожності. Основним предметом 

суперетносу Гумільов як визначний цінитель тюрко-монгольської Азії 

виокремив Великий степ від передгір’їв Карпат до Великої Китайської стіни. 
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Принципові зміни геополітичної долі Центральної Азії припала на початок 

ХХІ ст. Після подій 11.09.2001 р. різко, в порівнянні з попередніми 

десятиліттями, зріс інтерес до регіону з боку локальних та світових гравців; 

серед останніх, звичайно, з боку Сполучених Штатів. Так, попередні форми 

відносин між США та колишніми радянськими республіками Азії найкраще 

можна охарактеризувати поняттям «політики застосування стимулювань та 

стримувань по черзі»
156

, що було наслідком доволі прохолодного відношення 

Вашингтону до Центральної Азії як утворення з невисоким рівнем 

стабільності, проблематикою прав людини, а також не в останню чергу 

відсутністю чітко сформованих цілей США в регіоні. Проблема визначення 

таких цілей мала в основі фактичну відсутність уявлень про регіон, адже до 

1991 року Центральна Азія розглядалася не інакше як придаток 

внутрішньополітичного комплексу зносин Росії. По суті в цей час п’ять 

республік Центральної Азії опинилися на полі міжнародного співіснування 

різко та ледь не випадково, не маючи відтак чіткого вектору власної 

зовнішньополітичної діяльності, створивши для західної наукової думки 

простір для роздуму щодо свого регіонального та глобального майбутнього.
157

 

На початку 1990-х рр. нові держави Центральної Азії стали по великому 

рахунку об’єктами діяльності світових впливових гравців, а не суб’єктами 

міжнародних відносин. 

 Після доволі невизначеного відрізку часу 1991 – 2000 рр., протягом якого 

про зацікавленість Вашингтону Центральною Азією було годі й говорити, 

США чітко окреслили коло своїх інтересів по відношенню до цього 

субрегіонального пласту. Зокрема, досвід військової операції «Тривала 

свобода» чітко показав не тільки можливість участі Вашингтону в 

центарльноазійських справах, а й довів необхідність багаторівневого 

втручання з низки питань. Так, нової ваги в рамках військової взаємодії 

Центральної Азії зі США набуло географічне положення, в першу чергу за 
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рахунок близькості нових держав із Афганістаном: ця спорідненість ввела 

Центральну Азію безпосередньо в епіцентр багатошарових транснаціональних 

загроз та зробила частиною транзитного коридору злочинної діяльності 

(торгівлі зброєю, наркотиками тощо). Оскільки Вашингтон має на меті 

боротьбу із загрозами такого рівня по всьому світові, Центральна Азія стає 

принциповим полем битви із розповсюдженням зброї масового знищення та 

міжнародного тероризму. І, звичайно, важливою складовою зростання 

інтересу та потрапляння Центральної Азії у фокус уваги Сполучених Штатів 

та інших провідних гравців сучасного політикуму стало розкриття потенціалу 

надр нових незалежних держав, що таять в собі визначну перспективу 

економічного розвитку та багатства. 

Таким чином, зараз Центральна Азія в цілому являє собою стратегічно 

важливий регіон для США та інших провідних гравців світу за наступними 

загальними параметрами: географічним положенням (зокрема, виділяється 

фактор географічного сусідства п’яти країн з Китаєм, Афганістаном  та 

Росією), транзитним потенціалом, відомим світові ще з часів Великого 

Шовкового шляху та наявним різноманіттям важливих природних ресурсів.  
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2.2. Центральна Азія в американських світополітичних концепціях та 

регіональних проектах ХХ – поч. ХХІ ст. 

Центральна Азія, під якою в сучасному науковому та політичному контексті 

розуміють пострадянські Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан та 

Киргизстан, з давніх часів являла собою своєрідну геополітичну ойкумену, 

виступаючи ареною боротьби між світовими потугами. У цьому регіоні 

відбувались зіткнення різних глобальних гравців, що репрезентували різні 

цивілізаційні та політичні вибори.  

У ХІХ ст. основним претендентом на домінування в регіоні виступала Велика 

Британія, противагу якій могли створити лише Франція, а потім і Російська 

Імперія. Протиборство Росії з Британією в регіоні до початку ХХ ст. отримало 

назву «Великої гри». Такий термін запропонував капітан Бенгальської легкої 

кавалерїі А.Коноллі
158

 (власне, він вперше вжив його для характеристики 

намірів Російської імперії відносно Туркестану в листах до офіцера 

Г.Роулінсона, що був політичним представником Британії в Кандагарі, в 

наступних формулюваннях: « Ми на порозі великої, справді шляхетної гри» та 

«Якби тільки британський уряд вступив у велику гру»
159

), а його 

популяризатором став Р.Кіплінг. Згідно з цією концепцією протиборства двох 

впливових держав Центральна Азія розглядалася виключно як об’єкт 

регіональних відносин. Оскільки місцеві уряди сприймалися великими 

гравцями як слабкі та не конкурентоздатні, увесь регіон як наслідок цього 

подавався як своєрідна «пустої множини», що вписувалася до тогочасних 

стратегій Британії та Росії, не здійснюючи на їхню політику жодного впливу. 

Інтерес до Центральної Азії в цю епоху також декларували держави азійського 

регіону в особі Китаю, Туреччини та ісламського Сходу, проте тогочасне їхнє 

економічне й політичне становище не давало їм достатньої можливості 

долучитися до конкурентної боротьби з Британією та Росією за вплив у регіоні. 
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Із зняттям з порядку денного протиборства зразка ХІХ ст. його замінила 

«Нова Велика Гра», що розгорнулась між світовими гравцями епохи «холодної 

війни» - США та СРСР – в діях та намірах яких йшлося не так про 

територіальне, як про ресурсне домінування. Відтепер регіон почали розглядати 

як потужне джерело сировини, а також як потенційний ключ до боротьби з 

локальними проявами дестабілізації. Особливо це почало виявлятися тоді, коли 

СРСР змінила Російська Федерація. Крім того, в порівнянні зі становищем 

попередньої епохи регіон Центральної Азії втрачав підпорядкований статус 

«пустої множини», набуваючи можливості впливати на становище в галузі 

енергетики та безпеки.
160

 

Глобальні політичні взаємодії та інтенсивна глобалізація поставили 

пострадянську Центральну Азію у непрості географічні й політичні умови. 

Адже занепад СРСР призвів не тільки до звільнення радянських республік, але 

й до відродження інтересу до ряду класичних геополітичних концепцій, 

пов’язаних не тільки з боротьбою за територіальний контроль, а й за ресурсну 

базу регіону.
161

 З геополітичного погляду  Центральна Азія залишилась одним з 

найважливіших у світі регіонів, адже саме вона створила буферну зону між 

наймогутнішими світовими гравцями. Перебуваючи у самому центрі Євразії, 

вона є своєрідною брамою до стратегічно важливих континентальних 

районів.
162

 Тож будь-які події в Центральній Азії мають вплив не тільки на 

регіон, а й на геополітичний баланс у Євразії. 

Першій у ХХ ст. концептуалізації становища регіону світова спільнота 

завдячує британському географові Г.Макіндеру, який залучив географічну 

науку до міжнародно-політичного аналізу та довгі роки справляв неабиякий 

вплив на геополітичне мислення американців. «Світовий острів»  - так визначав 

дослідник суходіл  у складі дотичних континентів Азії, Європи та Африки. У 

серці «острова» Г.Макіндер вбачав ключ до управління їм – «Хартленд». Суть 
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контролю над Хартлендом, а відтак і над Світовим островом та світом
163

 

полягала у контролі над привілейованим доступом до енергетичних ресурсів 

Світового острова. Ця оцінка була підтверджена значно пізнішими 

геологічними дослідженнями:  прикаспійські надра станом на 2013 р. містили 

48 млрд. барелів нафти та 8 269 трлн. метрів куб. природного газу
164

. Тож 

доступ до природних ресурсів такого масштабу безумовно надавав глобальні 

переваги володареві Хартленду.  

Ще у своїй першій розвідці «Географічна вісь історії» Г.Макіндер пояснював 

можливість просування головного конкурента Британії –  Російської імперії  – 

на схід та прогнозував перспективи цього просування – розбудову світової 

імперії на базі азійських ресурсів. За його твердженням, поштовх до експансії 

Росії в бік Хартленду дали події кінця ХІХ ст. – переселення селян в 

Причорноморські степи та пожвавлення сільського господарства за рахунок 

цих процесів, а, відтак, фінансовий та економічний  стрибок Росії, що сприяв її 

просуванню до Західного Туркестану.
165

 Тож поставало питання: які 

перспективи очікували на Росію, якщо середньоазійські землі досягнуть рівня 

розвитку її європейської частини, забезпечуючи Росію величезними 

природними ресурсами? На думку Г.Макіндера, контроль над Центральною 

Азією тяг за собою перспективу домінування в євразійському просторі, а 

згодом  і у військово-морській сфері, адже континентальні ресурси Росія могла 

використати для розбудови потужного флоту,  що стало би передумовою для її 

всесвітнього панування.
166

 Таким чином, в основі концепції Г.Макіндера 

лежало визнання непримиренності володаря Хартленду та морської потуги.  

Ідеї Г.Макіндера одразу після її введення в науковий та політичний обіг 

завоювати багато прихильників, хоча й не надто багато продовжувачів. Серед 

останніх заслуговує бути згаданим насамперед учень Г.Макіндера по 

Лондонській школі економіки та політичних наук Дж.Фейргрів. У своїй відомій 
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праці «Географія і світова могутність», вперше опублікованій у 1915 р., він 

розвинув теорію свого вчителя і сформулював поняття «зони компресії» (crush 

zone). На момент п’ятого перевидання Дж.Фейргрівом своєї розвідки в 1927 р. 

він включив до меж цього геополітичного утворення Фінляндію, Швецію, 

Норвегію, Данію, Нідерланди, Бельгію, Люксембург, Швейцарію, Польщу, 

Балканські держави, Персію, Афганістан, Сіам і Корею.
167

 До визначальних 

геополітичних характеристик цих країн він зараховував їх «незадовільну 

позицію буферних держав, котрим притаманні ненадійна політична 

незалежність та економічна залежність». Прикметним було те, що, на думку 

дослідника, Центральна Азія (на той час переважно інкорпорована до складу 

СРСР) або безпосередньо межувала з «зоною компресії» високого політичного 

ризику, або навіть частково входила до неї (Афганістан). 

У роки Другої світової війни напрацювання Г.Макіндера отримують нове 

прочитання. Відродження інтересу до Хартленду було зумовлене потребою 

пояснення новітніх геополітичних реалій – зокрема, формування нового 

глобального протиборства. Зростання впливу СРСР багатьма тогочасними 

дослідниками пояснювалося саме через призму Хартленду: «могутність СРСР 

зумовлена недосяжністю Центральної Азії для Заходу».
168

  

Хоча після завершення «холодної війни» британські та американські 

науковці оголосили про «зникнення привиду Хартленду», поява нових 

незалежних держав на терені колишнього СРСР сприяло черговому 

відновленню інтересу до ідей Г.Макіндера та його послідовників. Саме до його 

доробку стали звертатися для пояснення мотивів політики держав щодо регіону 

та формування прогнозів діяльності ключових міжнародних гравців у 

Центральній Азії. Отже, Г.Макіндер  «жив та житиме в Центральній Азії».
169

 

Актуалізація макіндерівської геополітичної концепції ще в 1940-х рр. 

породила творчу критику британського теоретика. Зокрема, американський 
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міжнародник Н.Спікмен
170

 наполіг на тому, що Хартленд занадто 

переоцінюється Г.Макіндером. У цілому сприйнявши концепцію свого 

попередника, Н.Спікмен змістив акцент на території, які позначалися в теорії 

Г.Макіндера як «внутрішній півмісяць» - приокеанічні землі, що межували з 

Хартлендом. У Н.Спікмена вони отримали назву Римленду. Саме їх дослідник 

розглядав як буферну зону між морськими та сухопутними потугами. Хартленд 

виступав всього лише як  географічний простір, який сприймав вплив з боку 

Римленду,  не маючи при цьому самостійної геоісторичної функції. Саме 

контроль над Римлендом Н.Спікмен розглядав як запоруку панування на 

світовій політичній арені та навіть пропонував перефразувати знамениту тезу 

Г.Макіндера про роль Східної Європи як ключа до Хартленду: «Хто контролює 

Римленд – контролює Євразію, хто контролює Євразію, той панує над 

світом».
171

 

Хоча Н.Спікмен розглядається багатьма дослідниками як головний критик 

Г.Макіндера,
172

 їхні наукові доробки в сукупності з класичними положеннями 

А.С.Мехена заклали основи міжнародно-стратегічних настанов США в пост 

біполярну добу. Так, якщо Г.Макіндер та Н.Спікмен по різному розглядали 

ресурсний потенціал Євразії (Центральної Азії зокрема), то вони були єдині в 

одному: наявність нестабільного становища саме в Євразії в мирний або 

військовий час є принциповою проблемою для безпеки англо-американського 

світу. Ряд західних науковців навіть вважають, що між роботами Г.Макіндера 

та Н.Спікмена нема істотних розбіжностей. Адже «ідеї Спікмена є в чистому 

вигляді макіндерівськими, починаючи з теорії Хартленду».
173

 Об’єднує 

Н.Спікмена та Г.Макіндера і те, що їхні концепції розглядають Євразію під 

кутом зору стратегічної важливості для англо-американського світу. Саме в 
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контексті такого розгляду Євразії й постає основне питання ієрархії 

Хартленду та Римленду в геополітичному просторі. 

Своєрідним синтезом ідей Г.Макіндера та Н.Спікмена став дослідницький 

доробок американського міжнародного стратега З.Бжезінського. Слідом за 

геополітиками першої половини ХХ ст. він висунув концепцію світового 

політичного домінування США у період постання постбіполярної системи 

міжнародних відносин  на основі перетворення Америки на «одноосібного 

координатора» Євразії. Поняттям «Євразія» він характеризує  простір «від 

Лісабону до Владивостоку», на якому розташувались «шахові фігури», котрі 

мають пересувати найвпливовіші політичні гравці епохи, формуючи новий 

геополітичний порядок
174

. З.Бжезінський переконаний, що євразійський 

материк здавна виступав центром світової могутності, адже в різні часи народи, 

що населяли його, мали змогу успішно потрапляти в інші частини світу та 

встановлювати своє панування над ними. При цьому окремі євразійські 

держави діставали «особливий статус» та користувалися привілеями провідних 

держав світу.
175

 

За перший приклад такого впливу стратег обирає найпотужнішого гравця на 

теренах Євразії в минулому – Монгольську імперію.
176

 Саме Євразія, згідно з 

З.Бжезінським, є для США «головним геополітичним призом»,
177

 адже тут 

розташовані найбільш динамічні країни сучасного світу та значні природні 

ресурси, на яких вже робили наголос попередники З.Бжезінського. Таким 

чином, головною метою США для досягнення та закріплення всесвітнього 

панування є встановлення контролю над важливою частиною Євразії – 

Центральною Азією, і, в першу чергу, над її ресурсною базою. Найважливішу 

роль в регіоні З.Бжезінський відвів двом колишнім середньо азійським 

республікам – «щитові регіону»  - Казахстану та Узбекистану – його «душі».
178

 

У ролі основних конкурентів США в Центральній Азії розглядаються більш 
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звичні Росія, Іран та Туреччина  і держави, котрі інтенсивно нарощують свій 

вплив – Китай, Пакистан та Індія. Кожного з гравців у регіоні цікавлять 

геополітичний вплив, реалізація національних інтересів, безпека та доступ до 

щедрих природних ресурсів. Визначальними для США є насамперед 

енергетичні інтереси та обмеження домінуючої ролі Росії, адже розробка 

місцевих природних ресурсів (зокрема тих, що сконцентровані на території 

сучасного Казахстану) була в минулому привілеєм тільки Москви. 

На думку З.Бжезінського, США перебувають у досить двозначному 

становищі стосовно цієї частини Євразії. Так, будучи неєвразійською 

державою, США фізично не зможуть повністю контролювати місцеву 

динаміку, але, будучи впливовою світовою державою, не можуть й 

відсторонитися від включення в регіональні процеси. США стосовно регіону – 

«ні суверен, ні аутсайдер»
179

, тож оптимальним варіантом включення Америки 

у розвиток регіону є створення тут багатополярності. У активній геополітичній 

грі головні суперники США – Росія та Китай, чиї інтереси підкріплюються 

історичними та географічними факторами. Зрештою майбутнє Центральної Азії 

З.Бжезінський розглядає як результат множини обставин, які визначатимуть 

взаємодії інтересів США, Росії, Китаю, Ірану та Туреччини. При цьому суттєве 

завдання геополітичної місії США у Центральній Азії на цьому етапі стратег 

вбачає у досягненні та посиленні доволі хиткої регіональної рівноваги для 

поступової інтеграції центральноазійських держав до глобальної економіки та 

їхньої поступової регіональної консолідації. 

Як і Н.Спікмена, З.Бжезінського по праву  можна вважати інтелектуальним 

продовжувачем Г.Макіндера. Так, теза «батька геополітики» про стратегічний 

пріоритет недоступного для морських держав осердя Євразії практично 

визнається в основоположній роботі З.Бжезінського «Велика шахівниця». Крім 

того, важливий геостратегічний район, суміжний з Хартлендом, який 

Г.Макіндер визначив як «земля П’яти морів»
180

, що є відкритим для морських 

держав за рахунок річок та заток і відтак слугує ключем до панування, 
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фактично збігається з тим, що З.Бжезінський назвав «Європейськими 

Балканами», котрими, на його думку, є закаспійські частини сучасної 

Центральної Азії
181

.  

Потрапляючи під вплив великих держав протягом різних епох, «земля П’яти 

морів» незмінно отримувала географічне розширення в бік Росії та сучасної 

Центральної Азії. Саме така геополітична та історична обстановка спонукала 

стратегів ХХ ст. розглядати регіон як больову точку «осьової континентальної 

держави» і як територію, яка є життєво важливою для держави, котра займає 

позицію домінування в Євразії.  

Протягом середини 1990-х рр. ХХ ст. відбувається принципове зрушення не 

тільки в теоретичному, а й у практичному аспекті взаємодії США із 

Центральною Азією, чому також слід завдячувати роботі З.Бжезінського з його 

критикою «ідеалістичного оптимізму» адміністрації В.Клінтона. Завдяки 

ремаркам автора «Великої шахівниці» відбулося формування нового, більш 

активного підходу до Центральної Азії, що абстрагувався від російської реакції 

на практичну діяльність Вашингтону в регіоні. Основним теоретичним 

форпостом «реалізму», започаткованого Бжезинським, став Університет Дж. 

Хопкінса, в рамках якого в 1996 році було засновано Інститут Центральної Азії 

та Кавказу під керівництвом Ф.Старра. Завдяки новій структурній одиниці 

взаємодія теоретиків та адміністрації Президента США стосовно 

центральноазійського питання набула суттєвого значення для 

зовнішньополітичного курсу Клінтона. Показовим в цьому плані можна 

вважати виступ заступника Держсекретаря С.Талботта в стінах Інституту в 

липні 1997 року: доповідь та в цілому поява політичного діяча подібного рівня 

в Інституті підкреслила чіткий зсув у відношенні Вашингтону до Центральної 

Азії.
182

 

Геополітична школа США збагатилася новими напрацюваннями й на 

початку ХХІ ст. Зокрема, тенденція до політичного переосмислення становища 
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пострадянської Центральної Азії та конкретизації поняття Центральної Азії в 

сучасній англо-американській науці. Була позначена дослідженням Дж.К.Девіс 

та М.Дж.Суіні, що вийшло в 2004 р. під назвою «Центральна Азія в 

американській стратегії та практичне планування: куди ми рухаємося?». 

Дослідники наголошують на необхідності розподілу пострадянської Євразії на 

чітко окреслені поняття «Центральна Азія» та «Кавказ» для кращого розуміння 

зв’язків кожної з цих частин із своїми географічними сусідами (в першу чергу 

маються на увазі економічно важливі райони – Південна та Східна Азії та 

арабський Схід).
183

 Також автори наголошують на категоричній неможливості 

незалежності сучасного світу від ресурсів Близького Сходу, з яким географічно 

та економічно пов’язаний Каспійський басейн. 

Безумовно, найбільш глибокою та цікавою американською аналітичною 

розробкою стосовно розгляду регіону Центральної Азії на початку ХХІ ст. 

стала концепція «Великої Центральної Азії», що її в 2005 р. сформулював вже 

згаданий Ф.Старр.
184

 Він запропонував розширити межі  регіону, осердям якого 

обрав Афганістан, як геополітичний центр нового інтеграційного блоку в складі 

Центральної та Південної Азії. Для цього Ф.Старр запропонував створити на 

теренах Афганістану та пострадянських центральноазійських республік 

безпекову інфраструктуру, що буде підпорядковуватися Вашингтону. Для 

досягнення поставленої мети Ф.Старр також підкреслює необхідність 

посилення локальної економіки та державних інститутів країн Центральної Азії 

до рівня, на якому регіон утвердиться як сучасний політико-економічний місток  

між арабським Сходом, Південною та Східною Азією.
185

 Для подальшої 

розробки ефективних концептів та важелів впливу на регіон Ф.Старр вказує на 

принциповість адміністративного реформування самої системи відомств США, 

які відповідають за діяльність на теренах Центральної Азії та Афганістану. На 

думку Ф.Старра, існуючий розподіл повноважень між бюрократичними 
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структурами Сполучених Штатів, а саме – Міністерством оборони та 

державним департаментом – стосовно регіону в специфічній пропорції 

заважатиме втіленню ідеї «Великої Центральної Азії» і в такий спосіб не дасть 

можливості врахувати спільні інтереси центральноазійських держав та 

визначити характер найбільш продуктивної співпраці в регіоні. Ф.Старр вважає 

нелогічним класифікацію, прийняту Держдепом та міністерством оборони 

щодо даного блоку пострадянського простору, згідно з якою Афганістан 

відносять до Південної Азії, а Росія разом з Казахстаном, Узбекистаном, 

Туркменістаном, Киргизстаном й Таджикистаном утворюють адміністративний 

блок «Євразії».
186

 

Своєрідним продовженням ідеї Ф.Старра виступає й проект «Нового 

шовкового шляху» - економічного важеля впливу на процес розвитку регіону. 

Ця стратегія була презентована Державним секретарем США Г.Клінтон у липні 

2011 р. в ході її візиту в Індію як основа економічного співробітництва, 

лібералізації торгівлі та збільшення торговельних потоків у межах «Великої 

Центральної Азії», яка поєднує п'ять республік колишньої Середньої Азії 

(Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан і Узбекистан) з 

Афганістаном у стратегічне й геополітичне ціле. Ще в 2001 р. тогочасна 

помічниця державного секретаря Е.Джонс, коментуючи діяльність Вашингтону 

щодо Центральної Азії та Афганістану безпосередньо, відзначила, що після  

завершення афганського конфлікту США не підуть з Центральної Азії. 

Навпаки, Вашингтон робитиме все для підтримки країн регіону в галузі 

реформування суспільних та економічних інститутів «так само, як вони (країни 

Центральної Азії – Г.М.) підтримували нас (США – Г.М.) у боротьбі з 

тероризмом».
187

 У 2001 р. було зроблено ще одну офіційну пропозицію на 

підтвердження цієї тези. Її висловив заступник державного секретаря з питань 

економіки, бізнесу й сільського господарства Р.Горматс у своєму зверненні до 

учасників форуму в Інституті Центральної Азії та Кавказу при Вищій школі 

міжнародних досліджень Університету ім. Дж.Хопкінса: «Відведення збройних 
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сил США з Афганістану не означає, що США мають намір залишити 

Афганістан і регіон у цілому»
188

.  Таким чином, після відведення військ з 

Афганістану в 2014 році присутність США мала набути нового формату та 

перейти від військової до економічної взаємодії. Тож до проекту Г.Клінтон 

Сполучені Штати звертаються для полегшення згортання своєї військової 

присутності в Афганістані. Новий Шовковий шлях розглядається як гарантія 

безпеки стратегічних інтересів США в Центральній і Південній Азії від загроз, 

які породжуються можливим загостренням становища в Афганістані. 

Історичний "Шовковий шлях" (ІІ ст. до н.е. - XVІ ст. н.е.) являв собою канал 

сполучення довжиною понад 6400 км,
189

 завдяки якому народи Європи, Азії та 

Африки здійснювали товарний обмін. Уперше термін "Шовковий шлях" ввів до 

термінологічного обігу німецький картограф Карл Фон Ріхтгофен у 1870 р. 

Упродовж  сторіч діяла ціла мережа торговельних шляхів, що з'єднувала Схід, 

Захід, Південь і Північ. Вони проходили через Азію морем та сушею, сприяючи 

не тільки товарному, а й духовному обмінові. Через регіон з Далекого Сходу 

переправляли вироби з порцеляни й шовку, спеції з Півдня, дорогоцінні метали 

і вино з Заходу; завдяки розгалуженій схемі взаємодії народів з різних частин 

світу поширювалися й релігійні вчення - буддизм та іслам. Зрозуміло, що 

території, що були вузловими пунктами торговельного і культурного обміну, 

завжди отримували від власного географічного і стратегічного положення 

максимальну вигоду для свого розвитку. Так зміцнилися як важливі торговельні 

континентальні пункти Азії афганські Мазарі-Шариф і Герат. 

Однак, з розвитком морської торгівлі принципові колись пункти товарного 

обміну втрачали своє значення для світової економіки. Крім того, не 

найкращим чином на подальшому розвитку регіону Центральної Азії 

позначилися прояви регіональної конкуренції, внаслідок чого раніше важливий 

в мережі товарообміну Афганістан, а слідом і сусідні центральноазійські 
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території, виявилися на узбіччі міжнародної торгівлі. Власне Афганістан зі 

зміною історичних епох перетворився зрештою на економічне "захолустя" на 

тлі держав континенту, що стрімко розвивалися.
190

 

Метою стратегії "Нового Шовкового шляху", про яку було заявлено в липні 

2011 р. в ході візиту Г.Клінтон до Індії, стало повернення Афганістану до 

активної участі в економічному житті континенту та інтенсифікація 

внутрішньорегіональних взаємодій у Центральній Азії. Автор концепції 

«Нового Шовкового шляху»  (далі НШШ – авт.) Держсекретар США Г.Клінтон 

формулювала ці задачі наступним чином: «Завданням даного проекту є 

розвиток зв'язків між державами Центральної й Південної Азії - регіону, що 

являє собою з геостратегічного, культурного й історичного поглядів єдиний 

гармонійний блок, в межах якого торгово-обмінні процеси, однак, завжди 

перебували на досить низькому рівні».
191

 

Хоча офіційним початком розвитку концепції НШШ прийнято вважати першу 

половину двотисячних років, насправді вперше вона була озвучена ще в 1990- х 

рр. Так, в 1997 р. однодумець батька-засновника ідеї «Великої Центральної 

Азії» Ф.Старра в Сенаті США республіканець С.Браунбек сформулював досить 

співзвучну до нової стратегії концепцію.
192

 Сам Ф.Старр у співпраці з Центром 

стратегічних і міжнародних досліджень розвинув план Нового Шовкового 

шляху. Серед іншого, він виклав свої міркування з даного питання у статті, що 

послугувала вступом до книги «Нові Шовкові Шляхи: транспорт і торгівля у 

Великій Центральній Азії», яка вийшла друком у 2007 р.
193

  Крім того, у 2009 р. 

він пропонує використовувати створену США Північну розподільну мережу 

(Балтійське море - Кавказ - Росія - Центральна Азія - Афганістан) як 

транспортний коридор Євразії. Також у ході переформатування діяльності 

США в регіоні після виводу військ з Афганістану Ф.Старр підкреслив 
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важливість економіки регіону для зміцнення економічного становища 

Афганістану шляхом поглиблення внутрішньорегіональних торговельних 

зв'язків. Перше обговорення ідеї Ф.Старра відбулося в 2006 році на 

міжнародній Кабульській конференції з питань партнерства, торгівлі й розвитку 

у Великій Центральній Азії, участь у якій взяли 16 країн.  

Суть концепції НШШ полягає в розширенні економічної діяльності 

Афганістану в регіоні та наданні Афганістану ролі центру, що з'єднує 

Центральну Азію з Південною. Для досягнення цієї мети було необхідним є 

створення широкої мережі транспортних і економічних зв'язків у регіоні. 

Перший блок зв'язків включав розвиток як транспортної інфраструктури, так і 

комплексу комунікацій, що з'єднують Афганістан із Центральною та 

Південною Азією; до другого блоку належали елементи т.зв. «програмного 

забезпечення» - розвиток приватного сектору, створення потенціалу, а також 

лібералізація торгівлі, боротьба з бюрократичними завадами й корупцією.
194

 

Результатом роботи автори концепції НШШ бачать побудову в регіоні 

спільного ринку та подальшу його інтеграцію до світових економічних 

процесів.  

Крім того, складовими концепції НШШ виступають два амбіційних проекти: 

по-перше, налагоджена система енергопостачання маршрутом  «Центральна 

Азія - Афганістан - Південна Азія» - CASA-1000; по-друге - створення 

трубопроводу для поставок газу маршрутом "Туркменістан - Афганістан - 

Пакистан - Індія" (ТАПІ). 

У першому із проектів, CASA-1000, сформульованому в 2006 році, мали бути 

задіяні дві держави Центральної Азії - Таджикистан і Киргизстан, і дві з 

Південної - Пакистан і Афганістан. Основним завданням даної ідеї є 

використання великого гідроенергетичного потенціалу країн - учасниць із боку 

Центральної Азії для розвитку енергетичної сфери своїх партнерів по проекту з 

Південної Азії. Згідно з цим проектом, країни - учасниці з Центральної Азії 
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мають намір щорічно постачати близько 1000 МВт електроенергії до 

Пакистану й Афганістану (ця умовна цифра і дала назву проекту).
195

 За словами 

розробників проекту CASA-1000, саме він багато в чому сприятиме 

формуванню регіонального ринку, зокрема  - в галузі енергетики, та дасть 

поштовх внутрішньорегіональним економічним відносинам між державами 

Центральної і Південної Азії. Результатом роботи над втіленням даного 

проекту повинно стати забезпечення поставок доступної за своєю вартістю 

електроенергії до тих частин регіону, де потреба в ній є великою як у літній, так 

і в зимовий сезон.
196

  Отримуючи велику підтримку з боку Державного 

департаменту США та Агентства міжнародного розвитку США, CASA-1000 

розглядається як запорука продуктивного міжрегіонального співробітництва, 

економічного та політичного розвитку регіону. 19 лютого 2014 року 

Міжурядовим комітетом Афганістану, Таджикистану, Киргизії та Пакистану 

було підписано угоду по даному проекту, що й дало зелене світло першому 

етапу розвитку CASA-1000 - будівництву інфраструктури, яка гарантує 

поставки електроенергії  обсягом близько 1300 МВт електроенергії між 

Таджикистаном і Киргизстаном та Афганістаном і Пакистаном.
197

  Таким 

чином, ролі кожної з держав у рамках проекту є чітко поділеними: Таджикистан 

і Киргизія виступають постачальниками електроенергії, Пакистан - покупцем, а 

Афганістан - транзитером. Геополітична складова проекту - створення 

альтернативних коридорів постачань енергії для пострадянських держав 

регіону та, як наслідок, ослаблення традиційних для цих країн 

інфраструктурних зв'язків з Росією. 

Другий проект, ТАПІ, є набагато більш давнім. Уперше про нього як про 

важливий геополітичний інструмент діяльності в Центральній Азії говорили ще 

в 90-х рр. ХХ століття - перші кроки з його розробки були здійснені в 1993 році. 

З 1996 по 2008 рр. ТАПІ перебував у замороженому стані внаслідок 

загострення війни з тероризмом у регіоні. 12 грудня 2010 року країни-учасниці 
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підписали рамкову угоду про будівництво трубопроводу. Станом на 2013 рік, 

реальних обрисів дістала ідея про заснування консорціуму TAPІ-Ltd. Також 

було укладено угоду про купівлю-продаж природного газу між Афганістаном і 

Туркменістаном. Крім внутрішньої економічної проблематики проекту 

(трубопровід, за словами помічника державного секретаря США з питань 

Південної й Центральної Азії Р.Блейка, з'єднає два найважливіші  пункти в 

регіоні), він має і відверту геополітичну складову, а саме - енергетичне 

стримування Ірану в Південній і Центральній Азії.
198

  

Проте масштабний проект Г.Клінтон, який вже заслужив порівняння із 

планом Маршалла з легкої руки голови Азіатської стратегічної ініціативи 

Девіда Джей Карла,
199

 має низку суттєвих слабких сторін, здатних поставити 

подальшу стратегію США в регіоні саме у заданому векторі під питання. 

Проблему потенційно становить не тільки загальна військово-політична 

хиткість становища у вузловому центрі ініціативи Г.Клінтон - Афганістані, а й 

елементарна відсутність транспортної інфраструктури та комунікацій, 

покликаних підтримувати реалізацію вищезгаданих ініціатив. Історично 

будівництво транспортних магістралей за напрямком Центральна Азія - 

Афганістан зводилося до нуля через проблеми з безпекою. Розвиток 

транспортних комункацій в ХІХ – ХХ ст. у регіоні був зумовлений 

необхідністю сполучення Центральної Азії з Російською імперією після 

включення до складу останньої Туркестану й Степового краю. Залізничне 

сполучення між європейською частиною Росії та Центральною Азією 

доповнилося автомагістралями в ХХ столітті. Після розпаду СРСР з'явилися 

шляхи сполучення колишніх радянських центральноазіатських республік з 

Китаєм та Іраном; першу ж лінію залізничного сполучення з Афганістаном за 

маршрутом Хайратан - Мазарі-Шариф було побудовано лише у 2010 році.
200
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Що стосується внутрішніх систем комунікацій в регіоні, то й тут є 

принципова вада (яку, до речі, не було враховано в проекті CASA-1000). 

Нинішня інфраструктура, за допомогою якої електроенергія повинна 

постачатися з Таджикистану і Киргизстану до Пакистану й Афганістану, 

перебуває у стані занепаду. Результатом жалюгідного стану ліній 

електропередач двох держав Центральної Азії стають регулярні відключення 

електрики й поломки, що їх зазнають побудовані ще у радянський період 

системи електрокомунікацій. Крім того, Киргизстан і Таджикистан не мають 

можливості підтримувати або модернізувати лінії електропередач. Результатом 

стала  величезна небезпека життєздатності всього проекту внаслідок 

регулярних проблем з електроенергією в самих країнах-постачальниках. 

Найбільша ж проблема для стратегії Г.Клінтон лежить у геополітичній 

площині. Згідно з  первісним задумом держсекретаря, майбутній Новий 

Шовковий шлях повинен брати свій початок в Узбекистані або Туркменістані 

(що поки не конкретизовано) і проходити територією Афганістану, Пакистану 

та Індії. При цьому важливі гравці в регіоні - Китай, Іран і Росія - не прив'язані 

до процесу навіть у ранній версії проекту. Цікаво, що вищезгадану проблему 

щодо стану транспортних комунікацій була готова взяти на себе саме РФ. 

Маючи глибокий постійний інтерес до регіону Центральної Азії, Росія виявила 

бажання вкласти кошти у гідроелектричну сферу. У свою чергу, вигода для 

Таджикистану та Киргизстану за такого співробітництва є очевидною: маючи 

політичну та фінансову підтримку, їм би не лише вдалося освоїти ширший 

енергетичний ринок і перетворитися не тільки на країни-експортери 

електроенергії (як того вимагає американський проект CASA-1000), але й на 

країни-транзитери. Для подальшого розвитку і модернізації гідроелектросистем 

держав Центральної Азії досвід співробітництва з Росією є винятковим.  

Проте позиція США щодо залучення Росії до процесу діяльності CASA-1000 є 

досить обережною: якщо Росія впливатиме на розвиток проекту і також 

продовжуватиме впливати на сам регіон у звичному обсязі, спроби США 

вивести пострадянські центральноазіатські республіки з-під нагляду РФ (а саме 

в цьому, нагадаємо, і полягає геополітична функція CASA-1000) будуть 
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приречені на поразку. Іронічно, але саме згода на залучення Росії до проекту 

CASA-1000 спростила б вирішення ряду принципових завдань, на відміну від 

нинішньої CASA-1000, потенційно здатної загнати себе в остаточному 

підсумку в глухий кут. В ідеалі проект енергопостачання, так само як і всієї 

стратегії Нового Шовкового шляху, міг би послужити непоганим каналом для 

взаємодії між США, Центральною Азією й Росією й сприяти гармонійному 

розвитку регіону без непотрібних витрат на потенційно небезпечні, але 

амбіційні проекти.
201

  

Протягом ХХ - ХХІ ст. Центральна Азія виступала не тільки головним, а й 

певним чином опосередкованим фігурантом великої кількості світополітичних 

концепцій англо-американського світу. Зокрема, достатнім  буде згадати 

концепцію «стратегічного еліпсу», висунуту американцями Дж.Кемпом та 

Р.Гаркаві наприкінці 1990-х рр. ХХ ст. в їхній праці «Стратегічна географія та 

Близький Схід, що змінюється». Автори наголошували на величезній 

конкурентоспроможності Каспійського басейну порівняно з визнаним 

епіцентром природних паливних ресурсів на Близькому Сході. Обидва ці 

конкурентні блоки дослідники поєднали у так званий «стратегічний еліпс», що 

включає більш ніж 70% світових покладів нафти та більш ніж 40% запасів 

природного газу. Сам «стратегічний еліпс» охоплює територію 1,3 тис.км 

завширшки та 3,3 тис.км завдовжки.
202

 До його складу увійшли землі західного 

Казахстану, Туркменістану та Узбекистану, південної Росії, практично всього 

Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів, північ Ємену та Оману,  східні частини 

Грузії, Іраку, Туреччини та Саудівської Аравії та, нарешті, Вірменії, 

Азербайджану та Кувейту. Таким чином, ресурси, що сконцентровані всередині 

даного еліпсу, викликають суттєве зацікавлення в провідних країн як Сходу, 

так і Заходу. 
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  Таким чином, більш ніж столітня історія модерної англо-американської 

геостратегічної думки, наріжним каменем котрої від самих початків її 

формування стала теорія Хартленду, засвідчила те, що Центральна Азія 

розглядалась і продовжує розглядатися нею як ключове геополітичне утворення 

в Євразії. Після розпаду СРСР, початку формування нового міжнародного 

порядку та актуалізації проблеми контролю над світовими енергетичними 

ресурсами увага до Центральної Азії з боку американських міжнародних 

стратегів посилилася. 

Отже, остаточне формування історичного та географічного поняття регіону 

Центральної Азії припало на другу половину ХІХ – початок ХХ ст. Перші ж 

геополітичні праці, що засвідчили важливість регіону в світовій політиці, 

з’явилися вже в першій половині ХХ ст. завдяки зусиллям британських 

дослідників. Ці основоположні концепції, що затвердилися в політичній та 

історичній думці англо-американського світу, здійснили величезний вплив не 

тільки на розвиток власне американських теоретичних підходів до розгляду 

Центральної Азії як атрибуту своєї  зовнішньої політики після Другої світової 

війни, але й продовжували слугувати підґрунтям для практичної діяльності 

Вашингтону в даному регіоні вже в умовах постбіполярного світу. 
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Розділ III. Проблеми міжнародної безпеки у центральноазійській 

політиці адміністрацій Б.Клінтона,  Дж.В.Буша та Б.Обами. 

3.1. Проблема ядерної зброї та конвенціональних озброєнь у регіональній 

політиці Вашингтону. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. важливою віхою зовнішньополітичних 

інтересів США на теренах пострадянської Центральної Азії стала проблематика 

контролю над успадкованим ядерним арсеналом СРСР та запобігання 

розповсюдженню ядерних матеріалів для подальшого створення зброї масового 

знищення. Завдяки зусиллям сенаторів Р.Лугара та С.Нанна керівництву 

Сполучених Штатів вдалося розробити цілий ряд багатосторонніх програм, що 

стосувалися ядерної безпеки та були запроваджені завдяки діяльності 

Державного департаменту, Департаментів оборони, енергетики та торгівлі з 

метою посилення контролю над поширенням матеріалів, необхідних для 

створення зброї масового знищення, по всьому світові.  

У 1990-х рр. ХХ ст. такі дії набули особливої ваги по відношенню до 

колишніх територій СРСР. Адже після розпаду Союзу чотири 

центральноазійські республіки (окрім Туркменістану, який разом з Молдовою 

та Азербайджаном виявився поза ядерною інфраструктурою СРСР) отримали 

свою частину ядерного спадку, оскільки для загальної радянської ядерної 

програми регіон відігравав вельми важливу роль: розвідки покладів урану 

проводилися в Казахстані, Таджикистані та Узбекистані, обробка отриманої 

сировини відбувалася в Киргизстані. Тож на теренах пострадянської 

Центральної Азії залишилося чимало сировини та ноу-хау, що становили 

інтерес для фізичних осіб та цілих держав,  які прагнули оволодіти ядерною 

зброєю. 

За часів СРСР чотири з п’яти центарльноазійських республік виконували 

свою важливу функцію в загальній справі ядерних досліджень та практичних 

розробок і випробувань. Узбекистан був своєрідним урановим епіцентром: 

спеціально з метою розробки цього виду сировини було побудовано ряд 

«спеціалізованих» міст – Навой, Зарафашан, Зафарабад, Учкудук та Нурабад, 

які стали основою для постачання на уранове виробництво кваліфікованих 
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кадрів. Переробка видобутого урану здійснювалася в першу чергу в 

закритому місті Кара-Балті в Киргизстані, що знаходиться на півночі країни в 

70 км. від Бішкеку. Сюди з шахт Казахстану та власне Киргизстану постачали 

відповідну сировину.
203

 Таджикистан, хоча й був піонером уранового 

видобування СРСР (адже одна з перших уранових шахт з’явилася саме тут і 

саме її сировину було задіяно для створення першої радянської ядерної бомби в 

1949 році), істотної ролі для ядерного комплексу СРСР не відігравав. 

Натомість Казахстан, найбільша з п’яти центральноазійських республік, 

дістала четвертий за обсягом у світі ядерний арсенал у складі 1040 ядерних 

боєголовок, 104 міжконтинентальних балістичних ракет SS-18 та 40 

стратегічних бомбардувальника Ту-95, оснащених 370 тактичними ядерними 

боєголовками, встановлених на крилатих ракетах. Також саме на території 

Казахстану знаходився найбільший ядерний полігон, та одночасно «звалище 

ядерних відходів». Це Семипалатинський випробувальний полігон на 

північному сході Казахстану площею 19 000 кв. км., на якому в період з 1949 по 

1989 було здійснено 456 ядерних вибухи: 84 у повітрі, 30 на землі та 340 під 

землею
204

; 29 серпня 1991 року полігон було офіційно закрито. Розпорядження 

Н.Назарбаєва про закриття «найнебезпечнішої радіаційної гарячої точки світу» 

стало воістину вирішальним для нової суверенної держави та виконало роль 

ядерного «очищення».
205

 

На теренах Казахстану протягом всієї «холодної війни» відбувалися ядерні, 

біологічні та хімічні випробування. Основними базами для проведення таких 

робіт слугували численні майданчики по всій території Казахстану; окрім 

Семипалатинська, таку функцію виконували Усть-Каменогорськ, Степногорськ, 

Павлодар, Байконур та острів Відродження в Аральському морі. Контроль над 

ядерними арсеналами на острові Відродження Казахстан ділив із Узбекистаном, 

який отримав від уряду США  6 млн. дол. на очищення цієї території від 
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ядерних відходів та знищення бойових біологічних засобів.
206

 На 

казахстанській території також здійснювалося збереження міжконтинентальних 

крилатих ракет та пускових установок – у Сонячному та Державинську на 

ракетних базах та на Ленінському й Балапанському випробувальних 

майданчиках і вищезгаданих базах відповідно. 

За словами Президента Казахстану Н.Назарбаєва, саме відчуження ядерного 

спадку мало стати першим та найважливішим кроком республіки в статусі 

суверенної держави (звичайно, не без попереднього отримання гарантій 

безпеки).
207

 Саме ці принципи він виклав у своєму листі до Президента США 

Дж. Буша ще 19 травня 1992 року в рамках радянсько-американського договору 

про обмеження та скорочення стратегічних наступальних озброєнь, укладеного 

роком раніше. Зокрема, Президент підкреслив обов’язкове проведення 

знищення будь-яких видів ядерної зброї, що знаходилися на території 

Казахстану протягом семи років.
208

 Будь-які пропозиції зберегти за собою 

ядерні надбання СРСР (а подібні прохання надходили до Назарбаєва, зокрема, 

від лівійського лідера М.Каддафі, який мотивував збереження ядерного статусу 

як необхідний захід «на благо ісламу», а також від іранського керівництва, яке, 

за словами заступника помічника Держсекретаря США  з безпеки Євразії 

Дж.Старра, перекинуло до Центральної Азії з цією метою чимало  

«торгівельних посередників»
209

) були відкинуті Президентом, адже збереження 

існуючого становища жодним чином не корелювало з гарантіями не тільки 

безпеки, а й міжнародного визнання та залучення іноземних інвестицій для 

розвитку Казахстану, що їх так прагнув Н.Назарбаєв. Пункт про 

нерозповсюдження ядерної зброї залишається ключовим в 

зовнішньополітичному курсі Н.Назарбаєва і дотепер.  
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Задля досягнення мети утвердження Казахстану на міжнародній арені в 

грудні 1993 р. було зроблено крок до зближення з клубом держав-підписантів 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Парламент країни одностайно 

ратифікував ДНЯЗ, що відкрило двері до залучення американського капіталу, 

котрий мав сприяти скорішому відчуженню центральноазійської ядерної зброї. 

Разом з Казахстаном на початку 1990-х рр. ДНЯЗ підписали також і 

Туркменістан, Киргизстан та Узбекистан, а Таджикистан останнім приєднався 

до договору в 1995 році. Крім того, усі п’ять країн підписали Додатковий 

протокол до ДНЯЗ. 

Безумовно вважливою подією в ході денуклеаризації пострадянської 

Центральної Азії стало проголошення Центральноазійської без’ядерної зони 

(далі ЦАБЗ – авт.) у 2006 р. Ініціатива зі створення такої зони була 

започаткована після того, як керівництво Монголії в 1992 р. оголосило свою 

країну зоною, вільною від ядерної зброї та наголосило на необхідності 

створення регіональної без’ядерної зони. Наступного року Президент 

Узбекистану І.Карімов також порушив питання стосовно без’ядерного статусу 

всього пострадянського регіону Центральної Азії на 48-й сесії ГА ООН, проте 

відсутність спільної думки в керівництвах п’ятьох держав стосовно реалізації 

даного задуму завадила їх подальшій діяльності в напрямі започаткування 

вільної від ядерного арсеналу зони протягом наступних кількох років. Якщо 

Узбекистан та нейтральний Туркменістан дотримувалися в питаннях безпеки 

вельми самостійних позицій, то Казахстан, Таджикистан та Киргизстан діяли з 

великою оглядкою на Росію. Лише в 1997 році президенти центральноазійських 

держав зробили наступний крок до реалізації проекту, прийнявши Алма-

Атинську декларацію 27 лютого 1997 р., яка запустила процес організації 

ЦАБЗ.
210

  

Справжній же прорив у розробці позитивного рішення трапився після подій 

11 вересня 2001 року. Болісно усвідомивши проблему міжнародного тероризму, 

Вашингтон по-новому поглянув на Центральну Азію та вдався до активізації 
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своїх дій у регіоні, суміжному з «терористичною колискою» - Афганістаном. 

Заснування американських військових баз в Узбекистані та Киргизстані 

відкрило нову сторінку безпекового співробітництва центральноазійських країн 

зі США, а проект ЦАБЗ отримав перспективу практичної реалізації. Тепер 

без’ядерна зона Центральної Азії стала необхідним інструментом запобігання 

контролю терористичних угруповань над матеріалами для створення ядерної 

зброї.
211

 

 Остаточно текст документу про створення ЦАБЗ було узгоджено 27 вересня 

2002 р. в ході зустрічі експертної групи ООН з центральноазійськими 

дипломатами у Самарканді. Консультації між центральноазійськими державами 

та державами-членами ядерного клубу стосовно підписання договору 

розпочалися 8 жовтня 2002 р. 8 вересня 2006 року п’ять центральноазійських 

держав – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан та Туркменістан 

підписали Семипалатинський договір, яким було засновано Центральноазійську 

Без’ядерну Зону, першу без’ядерну зону Північної півкулі. Набрав чинності цей 

договір у березні 2009 року, а в травні 2014 року ЦАБЗ отримала офіційне 

визнання з боку п’яти ядерних держав світу. Відтак розвідка, розробка та 

збереження будь-яких видів ядерних речовин на території всіх п’яти 

центральноазійських держав (окрім як для мирних цілей) були офіційно 

заборонені.
212

 

Мабуть, найбільш виразним та цікавим кроком в контексті ядерного 

нерозповсюдження з боку Центральної Азії стала секретна операція «Сапфір» 

(або, за версією Пентагону, «Фенікс»), сутність якої полягала в перевезенні з 

території Казахстану до Сполучених Штатів збагаченого урану загальною 

масою майже 2200 кг, з якого близько 600 кг складав U-235,
213

 що його могло б 
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вистачити на створення 20 – 36 ядерних бомб та боєголовок
214

 (а за наявності 

високих умінь у виробництві вибухових речовин матеріалу вистачило б на всі 

50).
215

  Отриманий уран було надіслано для дослідження та обробки зі сховища 

в Усть-Каменогорську, де він зберігався ще з 1976 року, до лабораторії в м. 

Оукрідж в Теннессі. Згідно з попередніми планами, уран, що було перевезено з 

Усть-Каменогорську, мав слугувати основою для створення маневреного 

підводного човна; у кабінетах НАТО цей проект був відомий під назвою 

«Альфа». Аби регулювати температуру реактора субмарини, її мало бути 

оснащено ядерним двигуном зі сплаву свинцю та вісмуту. І якщо з 

виробництвом самої субмарини проблем не виникло і її було підготовлено 

наприкінці 1970-х рр., то реактор став у реальних умовах виробництва каменем 

спотикання, тож проект було анульовано. 

Перевезення потребувало неймовірного рівня секретності, адже проблема 

контрабандизму в Центральній Азії не в останню чергу стосувалася також 

елементів для створення ядерної зброї. Крім того, після розпаду СРСР рівень 

охорони матеріалів у сховищі  та збереження письмових даних про них 

перебував на рівні, нижчому за середній, що могло сприяти отриманню урану-

235 небажаними особами. Для керівництва США центральноазійський уран, 

який міг потрапити до рук злочинних угрупувань, становив неабиякий привід 

для занепокоєння. Адже ще до отримання даних про запаси Усть-

Каменогорську Вашингтон переймався потенційною ядерною небезпекою з 

боку Іраку та КНДР. 

Не маючи наміру та фінансової можливості використовувати ядерний спадок 

у подальшому, уряд Казахстану прийняв рішення про передачу арсеналу 

Сполученим Штатам в рамках ДНЯЗ. На вищому рівні процесс перевезення 

було остаточно узгоджено в ході другого офіційного візиту Н.Назарбаєва до 
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США під час його зустрічі з Б.Клінтоном в лютому 1994 р.
216

 Переговори 

стосовно транспортування урану відбувалися на рівні передачі інформації через 

персонал посольств – це робилося для уникнення зайвої уваги до американо-

казахстанської операції. 

Основними фігурнатами операції на теренах Казахстану стали дипломат 

посольства США в Алма-Аті Е.Вебер та посол США в Казахстані В.Кортні. 

Зокрема, саме Е.Вебер першим отримав статистику щодо збагаченого урану, 

який зберігався в Усть-Каменогорську. Кількість на 90% збагаченого урану U-

235, згідно з отриманими даними, складала 600 кг., чого було достатньо для 

виробництва приблизно 24 ядерних бомб.
217

 На основі даної інформації на 

початку 1994 р. співавтор програми Нанна-Лугара Е.Картер ініціював процесс 

вивезення ядерного арсеналу з Усть-Каменогорська протягом місяця та доручив 

формування групи для виконання місії Дж.Старру. Останній організував т.зв. 

«групу тигрів» у складі техніків, медиків та обслуговуючого персоналу та 

очолив об’єднання.  

Оскільки утримання збагаченого урану в казахстанському сховищі 

видавалася ненадійним через можливу дестабілізацію ситуації в Центральній 

Азії якщо не наразі, то за кілька років, групою розглядався варіант перевезення 

знахідки до Росії (так, за даний варіант виступав Державний департамент 

США), проте це зустріло опір з боку Пентагону, тож остаточним варіантом 

стало транспортування урану до США. У будь-якому випадку, консультація 

щодо данного питання з Росією була невідворотньою, адже РФ як 

правонаступниця СРСР могла заявити права на цю частку ядерного арсеналу. 

Крім того, для перевезення урану з Казахстану до США американським літакам 

необхідно було пройти російський повітряний простір.  

Після тривалих дебатів керівництва США А.Гор відправився з черговим 

візитом до Москви, де повідомив прем’єр-міністра В.Черномирдіна про 
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бажання США вивезти з території Казахстану збагачений уран. Завдяки 

розмові Н.Назарбаєва з Б.Єльциним було досягнуто нейтралітету з боку Росії 

щодо переміщення Усть-Каменогорського урану. Оскільки Єльцин та 

Черномирдін не заперечували проти відчуження, «группа тигрів» нарешті 

дістала змогу влітку 1994 р. розпочати розробку реальної стратегії. Після 

тривалої підготовки в жовтні група була готова до здійснення транспортування 

урану. План пеервезення включав три основні етапи: 

1) надання урану відповіної форми, придатної до переміщення, оскільки 

матеріал перебував у «рідкому» (корозійному) стані. Уран необхідно було 

вилучити зі старих контейнерів та каністр та довести за допомогою хімічної 

обробки до «сухого» стану; 

2) розміщення обробленого урану в подвійному контейнері; 

3) перевезення упакованого урану до аеродрому, завантаження та відправка 

до США. 

7 жовтня Б.Клінтон підписав таємний указ, яким дозволив переміщення 

збагаченого урану військовими літаками. У листопаді всі підготовчі роботи 

було завершено. Запаси урану були готові до транспортування, проте погодні 

умови відстрочили вивезення небезпечного вантажу на тиждень. 18 листопада 

1994 р. уран було нарешті перевезено до Оукріджу, а 23 листопада міністр  

оборони США В.Перрі оголосив про завершення операції публічно. Відтепер 

величезна кількість збагаченого урану була ізольована від «рук 

контрабандистів, терористів та нових ядерних режимів».
218

  

Таким чином, хоча проблема безпеки радіоактивних речовин на теренах 

Центральної Азії все ще залишалася і залишається нагальною дотепер, завдяки 

діяльності Сполучених Штатів вдалося розв’язати найбільш небезпечний блок 

притань щодо ядерного спадку регіону. 

Важливим безпековим питанням Центральної Азії, безперечно, виступала не 

лише наявність зброї массового ураження, а й проблема контролю над 

конвенційними типами озброєнь (стрілецькою зброєю, вибухівкою, ракетами 

тощо). Як і у випадку з ядерною зброєю, наявність на території Центральної 
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Азії ракет, стратегічних бомбардувальників, легкої зброї тощо розглядалося 

як загроза безпековим інтересам США. Тож концепція адміністрації Б.Клінтона 

стосовно звичайних озброєнь булла спрямована на «стримування 

нестабільності». Під час саміту НАТО в Брюселі на початку 1994 р. Б.Клінтон 

оголосив про створення програми «Партнерство заради миру», що стосувалася 

демократичного контролю над національними збройними силами країн-

учасниць та розвиток співпраці з Північноатлантичним альянсом. До неї 

приєдналися п’ять центральноазійських держав. У 1999 р. Центральна Азія 

стала частиною зони Об’єднаного центрального командування збройних сил 

США. 

Однак проблема оперативного контролю над конвенційними озброєннями в 

Центральній Азії була непростою для розв’язання. Наприкінці ХХ ст. 

розповсюдження звичайних озброєнь, зокрема, стрілецької зброї, набуло на 

теренах регіону значних обсягів. У першу чергу витоки проблеми слід шукати в 

афганській кампанії, адже протягом «холодної війни» на територію 

Афганістану не припинялося постачання конвенційних озброєнь з боку двох 

супротивників – СРСР і США (не слід забувати й про керівництво КНР, що 

надсилало моджахедам зброю з метою послаблення СРСР).
219

  

Однак і після виведення віськ з Афганістану в 1989 р. потік звичайних 

озброєнь на суміжну з радянською Центральною Азією територією не тільки не 

припинився, а й зріс з боку американської сторони: незадовго до виведення 

радянських військових формувань Вашингтон збільшив поставки зброї для 

підкріплення власних позицій. Цього року до рук моджахедів потрапила значна 

кількість «Стінгерів» та протитанкових ракет; у свою чергу, СРСР навіть після 

виведення військ не припинив поставок зброї до Афганістану, підтримуючи 

прорадянський режим М.Наджибулли. Таким чином можна відзначити, що 

супротивники по новітній «Великій Грі» в певному сенсі підготували грунт для 

майбутньої проблеми розповсюдження великої кількості нелегальних 

конвенційних озброєнь з осередку регіонального змагання – Афганістану. 
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Крім того, не слід забувати й про внутрішній фактор поширення зброї 

Центральною Азією, а саме про військове надбання СРСР, успадковане 

пострадянськими республіками. Після розподілу військового арсеналу між 

новими незалежними країнами уряди стикнулися з проблемами зберігання та 

розміщення озброєнь, які суттєво перевищували наявні потреби збройних сил. 

Також утримання великих арсеналів зброї вимагало неймовірних бюджетних 

навантажень. Тож за рахунок виникнення вакууму контролю над звичайними 

типами озброєнь, що знаходилися на підконтрольних Москві складах на 

території Центральної Азії після розпаду СРСР, зброя стала доступною на 

чорному ринку не без допомоги військових, що прагнули скористатися 

відсутністю контролю над військовим спадком Союзу задля власної вигоди. 

 Не менш важливим джерелом поширення зброї стало власне віськове 

виробництво центральноазійських республік. Наприклад, існують свідчення 

про високий виробничий потенціал Казахстану в даній сфері: осередком 

виробництва звичайних озброєнь був Уральський металургійний завод.
220

 

Протягом 1990-х рр. на території Казахстану виробництвом військової 

продукції було охоплено близько двохсот підприємств, що є найбільшим 

показником серед усіх центральноазійських держав. На цих підприємствах 

виготовлялися та вдосконалювалися зброя, амуніція, військові кораблі та БТРи. 

У складі СРСР ВПК також забезпечувався виробництвом зброї в Узбекистані. 

Конвенційна зброя також виготовлялася в радянському Киргизстані на 

найбільшому машинобудівничому заводі у Бішкеку. Так, за радянських часів 

Киргизстан випускав близько 30% продукції для ВПК СРСР.
221

 Тож із 

занепадом радянського військового комплексу центральноазійська військова 

промисловість опинилася у вакуумі, внаслідок чого значна кількість її 

продукції могла опинитися на чорному ринку, однак детальних та достовірних 

даних щодо кількості такої зброї немає. 

Проблему розповсюдження звичайних озброєнь Центральною Азією 

наприкінці ХХ ст. було поглиблено й громадянською війною в Таджикистані 

                                                 
220

 Ibid, p.73. 
221

 Macfarlane N. and Torjesen S. Small Arms in Kyrgyzstan. Post-Revolutionary Proliferation / N. Macfarlane, S. 

Torjesen. – Geneva, February 2004, Occasional Paper # 12. – p.29. 



 84 

1997 р., знову ж таки за рахунок переважно зовнішніх постачань, тепер вже з 

Російської Федерації. Таке втручання Москви мало на меті закріпити її вплив 

на політичний клімат Таджикистану. Серед видів звичайної зброї, що 

надходила на територію Таджикистану протягом конфлікту, була не лише 

стрілецька зброя (як-от  пістолети чи автомати), а й  протитанкові та зенітні 

ракети. Озброєння діставалися представникам провладних сил беспосередньо 

від російських військових шляхом продажу, тоді як повстанці, що не мали 

адміністративних шляхів доступу до зброї, викрадали її з російських же 

гарнізонів, що були розташовані на китайському та афганському кордонах.  

Свій вклад у розповсюдження зброї в рамках подій громадянської війни 

здійснив і миротворчий корпус СНД. Складаючись здебільшого з росіян, 

корпус фактично став джерелом надходження зброї для проурядових сил 

Таджикистану. Величезні потоки конвенційної зброї потрапили до обох сторін 

конфлікту з Афганістану. Нарешті, сусідній Узбекистан, прагнучи укріпити 

вплив етнічних узбеків на політичні процеси в Таджикистані, також здійснював 

постачання зброї провладній стороні конфлікту.  

Крім того, існував і ряд інших другорядних джерел постачання зброї до 

Таджикистану протягом громадянської війни (зокрема, серед таких джерел слід 

назвати Індію, Білорусь, Чечню, Пакистан та Іран).
222

 Однак їхній вплив на 

поширення звичайних типів озброєння на території Центральної Азії не 

можливо порівняти з величезними потоками зброї з Афганістану та РФ, які й 

очолювали список постачальників конвенційних озброєнь на чорний ринок 

регіону. За рахунок цих постачань Таджикистан не тільки збагатився 

різноманітною нелегальною зброєю від автоматів та снайперських гвинтівок до 

кулеметів і протитанкової зброї, а й послугував транзитним майданчиком для 

подальшого поширення конвенційних озброєнь міжнародним чорним ринком. 

Таким чином, розповсюдження та зберігання нелегальних конвенційних 

озброєнь на території пострадянської Центральної Азії становило суттєву 

проблему для міжнародної безпеки, адже наявність доступної зброї негативно 
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впливала на готовність політичних гравців вирішувати будь-які суперечності 

мирним шляхом. Основним джерелом конвенційних озброєнь нелегального 

порядку виступають радянський та російський військовий доробок, а також 

зброя, що опинилася в нелегальній циркуляції з боку миротворчих об’єднань 

СНД.  

Левова частка нелегальних звичайних озброєнь надходить на чорний ринок з 

Афганістану та Таджикистану, в подальшому в епіцентр контрабанди на 

території Туркменістану в с. Тахта-Базар та Кушку, м. Ашхабат, Туркменбаші, 

Марі та на Каспій, звідки зброя переправляється за межі регіону. Існував також 

киргизький збройний коридор з Таджикистану: перший простягається з м. 

Ішхашім через Горно-Бадахшанську автономну область – м. Хорог та Мургхаб 

до м. Ош на півдні Киргизстану. Другий, т.зв. «середній шлях», проходить 

через центральний Таджикистан в бік Баткенського та Лейлекського районів 

Баткенської області Киргизстану, де шлях знову ж таки повертає на м. Ош, а 

потім на Бішкек.
223

  Безпосередньо з Киргизстану також здійснювалося 

переправлення нелегальних озброєнь до колишніх країн соцтабору та 

пострадянських держав: відомі випадки продажу зброї до Словаччини (199 кг 

звичайної зброї) та Вірменії (3 млн. автоматів калібру 5, 45) у 2000 році.
224

 Крім 

того, епіцентром нелегального трансферу зброї слугує й прикордонний район 

Узбекистану з містами Турсунзаде та Шаартуз. 

Занепокоєння США подальшим розповсюдженням звичайних озброєнь в 

Центральній Азії слугує як мінімум той факт, що велика кількість нелегальних 

озброєнь походить саме зі Сполучених Штатів: наприклад, в ході 

контртерористичних заходів у Афганістані проти американських та 

союзницьких військ неодноразово було застосовано звичайні типи озброєнь, що 

їх самі США постачали до Афганістану в 1980-х рр. ХХ ст. моджахедам для 

боротьби проти радянських військ.
225

 Переживши військову кампанію в 

Афганістані наприкінці ХХ ст., американська зброя, що опинилася під 
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контролем радикальних угруповань, великою мірою стала причиною й 

дестабілізації становища Пакистану та призвела до загальної дестабілізації 

центральноазійського регіону.
226

 Крім того, на відміну від важких типів 

озброєнь, подібні засоби ведення боротьби й досі є найдешевшими та 

найдоступнішими з усіх видів зброї та користуються неабиякою популярністю 

серед представників терористичних угруповань та міжнародних злочинців.  

Таким чином, недобросовісне використання конвенційних озброєнь 

призводить до формування загрози громадянам Центральної Азії та 

стабільному розвитку країн регіону. Нарешті, наявність доступної легкої зброї в 

азійській частині пострадянського простору створює сприятливий грунт для 

існування терористичних груп, що ворожо налаштовані проти США. Усе це 

великою мірою загрожує планам США не тільки по розвитку двосторонніх 

відносин з країнами Центральної Азії, а й проектам з повоєнної відбудови 

Афганістану.
227
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3.2. Співробітництво США з державами регіону з питань протидії 

міжнародному тероризму та підтримки військово-політичної операції в 

Афганістані. 

Мабуть, найбільш суттєвим кроком американського керівництва на початку 

ХХІ ст. на рівні глобальної політики стало оголошення «хрестового походу» 

проти найнебезпечнішого світополітичного явища сучасності – міжнародного 

тероризму. 20 вересня 2001 року в своєму зверненні до Конгресу Дж.В.Буш 

наголосив,  що відтепер кожна нація має зробити вибір, на чий бік стати у війні 

проти тероризму – «обирайте, ви з нами чи з терористами».
228

 За рівнем 

міжнародної загрози, за словами Президента, натхненники 11 вересня 

знаходилися на одному щаблі з Третім Райхом та СРСР.
229

 Ойкумена 

міжнародного тероризму в особі руху «Талібан», що контролював майже всю 

територію Афганістану, остаточно була визнана одним з головних джерел 

регіональної та глобальної дестабілізації.
230

 Після терактів 11 вересня 2001 р. 

витрати на оборону США стрімко зросли. До початкових 328 млрд. дол. на 

бюджет 2002 року додалися ще 36 млрд. дол., а військовий бюджет на 2003 рік 

зріс на 48 млрд. дол., що стало найбільшим ростом  асигнування в оборону 

США з 1981 року.
231

  

Після прийняття РБ ООН Резолюції № 1368 «Загрози міжнародному миру та 

безпеці, завдані терористичними актами»
232

 до Афганістану було відправлено 

американський військовий корпус.
233

 Нарешті, 12 вересня 2002 року Дж.В.Буш 
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підписав «Акт підтримки свободи в Афганістані».
234

 Як зазначив у тому ж 

році Держсеркетар США К.Пауелл, світова спільнота погодилася виділити 

близько 4, 5 млрд. дол. США на відбудову Афганістану по завершенню 

боротьби з Аль-Каїдою та Талібаном.
235

  Відтак головним простором 

протиборства демократичних сил та міжнародного тероризму на початку ХХІ 

ст. було оголошено Афганістан.  

Сама ця держава із самого початку свого існування 1747 р. за рахунок свого 

географічного положення становила інтерес для світової спільноти як на Сході, 

так і на Заході. Спроби встановлення контролю над Афганістаном як важливою 

територією відомі ще з часів Чингізхана, однак його нащадкам не вдавалося 

втримати під своїм впливом ці стратегічно важливі землі.
236

 Утворившись як 

окрема територія після загибелі правителя Ірану Надір-шаха у XVIII ст., 

Афганістан являв собою вільне князівство-альянс пуштунських племен із 

столицею в Кандагарі під керівництвом колишнього полководця покійного 

іранського владики Ахмад-хана. Як країна-буфер для провідних гравців ХІХ 

ст., Великої Британії та Російської імперії, Афганістан відомий з часів 

підписання угоди Кларендона-Горчакова 1873 року
237

 та з встановлення т.зв. 

«лінії Дюранда» 1893 року. Згідно з умовами 1893 року було визначено 

південний та південно-східний кордони Афганістану, що, однак, залишили ряд 

пуштунських племен (зокрема тих, що проживали на територіях Свату, Чагеху 

та Чітралу) поза новоствореними межами країни.
238

  

Повноцінну політичну незалежність Афганістан виборов у 1919 році після 

виснажливої війни з Великою Британією, що погодилася визнати Афганістан 

виходячи з власних політичних міркувань. Подальша історія Афганістану 

протягом ХХ століття ознаменувалася такими політичними подіями, як 

утвердження республіки з наступною появою прорадянської верхівки, 
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громадянська війна, поява сил джихаду та утвердження моджахедів.
239

 Також 

зазнав певних геополітичних змін і статус Афганістану як буферної зони: після 

виведення британських військ з Індії 1947 року країна стала південним 

кордоном, що закривав Радянський Союз від «зовнішніх втручань».
240

 

Після скинення короля Захір-шаха 1973 р. Афганістан на шість років 

поринув у внутрішню нестабільність, яку СРСР вирішив переломити на свою 

користь. Внаслідок державного перевороту 1978 року, що його підтримував 

СРСР, до влади в Афганістані прийшла лояльна до Радянського союзу Народна 

Демократична партія, а наприкінці 1979 р. Москва ввела до Афганістану 

війська з метою збереження маріонеткового режиму в Кабулі. Спроба СРСР 

втримати Афганістан під своїм політичним контролем, однак, виявилася 

справою занадто важкою та коштовною. Десятирічна громадянська війна та 

протистояння афганського руху спротиву радянським військам завершилися 

виведенням формувань СРСР з Афганістану в 1989 році. Із розпадом СРСР і, як 

наслідок, падінням прорадянського керівництва країни на чолі з 

М.Наджибуллою у 1992 р. Афганістан знову опинився у центрі громадянської 

війни, а потім потрапив під контроль руху Талібан; на території Афганістану 

розгорнули свою діяльність адепти джихаду (священної війни). Одним з 

найбільш яскравих представників афганського джихаду в подальшому став 

міжнародний терорист №1 У.Бен Ладен, який не в останню чергу став  

причиною американського економічного ембарго проти керівництва 

Афганістану з санкції В.Клінтона.
241

  

Таким чином, внутрішні події в Афганістані наприкінці 1970-х рр. ХХ ст. – 

поч. ХХІ ст. принципово змінили загальну систему регіональної безпеки. Адже, 

як зазначив президент Узбекситану І.Карімов, внутрішня напруга (зокрема, 

всередині самого Афганістану) рано чи пізно вийде за колишні рамки та 

«перекинеться на теритрію суміжних країн».
242

 Важливість Афганістану в 
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першу чергу для Азії наголосила і Держсекретар США при адміністрації 

Дж.В.Буша К.Райс. За її словами, стратегічно важливим елементом 

Афганістану як складової світової політики є його географічне положення, 

оскільки країна, що межує з Пакистаном та Індією на півдні, Центральною 

Азією на півночі та Іраном на заході здатна змінити весь азійський регіон.
243

 

Ще за часів адміністрації Б.Клінтона ця країна, левову частку якої з 1994 

року контролював рух Талібану, розглядалася як потенційний чинник 

внутрішньої загрози регіонові. Після атак американського посольства в Кабулі 

у серпні 1998 р. адміністрація президента починає розглядати Афганістан 

виключно крізь призму тероризму.
244

 Тож першим і основним питанням щодо 

Афганістану стає занепокоєння діяльністю Талібану та особисто У.Бен 

Ладеном. Із приходом до влади Б.Обами важливість афганських земель як 

«основного бастіону» боротьби з тероризмом було вкотре підкреслено.
245

 Так, 

16 жовтня 2015 р. Президент США Б.Обама оголосив про подовження терміну 

перебування американських військ в Афганістані до 2016 року та про 

збільшення контингенту в 2017 р. « в рамках антитерористичної операції, як це 

було раніше».
246

 Після відведення американських військ з Іраку саме 

Афганістан залишиться головним місцем протистояння для самих США та 

їхніх союзників у боротьбі з міжнародним тероризмом, а для продовження 

контртерористичної діяльності в Афганістані зв’язки США із державами 

регіону  стануть одними з пріоритетних.
247

 

Через своє географічне положення п’ять колишніх радянських 

центральноазійських республік являли собою один з основних форпостів війни 

проти тероризму на теренах Афганістану. Адже три з п’ятьох мають спільний 

кордон з Афганістаном, а також усі всі вони різною мірою пов’язані з 
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епіцентром боротьби з тероризмом на мовному, культурному, історичному, 

політичному та етнографічному рівнях. Коли стало зрозумілим, що наступ на 

міжнародний тероризм з епіцентром в Афганістані буде пролягати саме через 

територію Центральної Азії, її значення в зовнішній політиці США неймовірно 

зросло. 

Країни Центральної Азії не могли залишитися осторонь афганського 

питання ще й через те, що неспокій в Афганістані мав опосередкований вплив 

на внутрішнє становище регіону: чим довше триватиме безконтрольне 

становище Афганістану, тим вища небезпека повстанських рухів та зростання 

нелегального обігу наркотиків на території самої Центральної Азії. Не в 

останню чергу нормалізація афганського питання мала для Центральної Азії й 

економічний інтерес, оскільки Афганістан – це зручний та практично 

безальтернативний шлях до торгівлі із Південною Азією, насамперед з Індією 

та Пакистаном. Так, у ході свого візиту до Таджикистану, Киргизстану та 

Узбекистану 2005 року К.Райс відзначила не лише регіональну спорідненість 

центральноазійських країн та Афганістану, а й принциповість його стабільності 

для цих держав задля гарантії їхньої власної політичної та економічної 

безпеки.
248

 В принципі, ще задовго до подій 11 вересня 2001 року для керівних 

верхівок країн Центральної Азії було очевидним, що рухи на кшталт Аль-Каїди 

й Талібану становлять загрозу для стабільності центральноазійських держав.
249

 

Терористичні акти 2001 р. спонукали керівників п’яти держав до конкретних 

дій в протистоянні міжнародному тероризму. 

Географічне положення самого Афганістану не в останню чергу спонукало й 

Північноатлантичний альянс звернути більшу увагу на країни Центральної 

Азії.
250

 Адже в рамках операції Міжнародних сил сприянню безпеці 2001 р. 

НАТО активно долучилася до афганської проблематики. У 2004 р. на 
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Стамбульському саміті було оголошено про необхідність звернути увагу на 

співробітництво із країнами Центральної Азії та Північного Кавказу.
251

  

Відтак п’ять центральноазійських держав долучилися до боротьби з 

тероризмом в якості незамінного елементу регіональної та глобальної безпеки. 

Зі свого боку Вашингтон вдався до ряду адміністративних кроків, що офіційно 

виводили Центральну Азію на важливий щабель як в питанні геополітики, так і 

в проблематиці боротьби з тероризмом, які становили важливу частину 

національних інтересів США. У рамках перебудови глобальної стратегії США 

після 11 вересня 2001 р. та для закріплення геополітичного курсу Вашингтону 

щодо Афганістану та Центральної Азії К.Райс ініціювала включення профілів 

п’яти центральноазійських країн до юрисдикції Державного Департаменту з 

питань Східної Азії (раніше питаннями Центральної Азії в Держдепі відав 

Департамент з питань Європи, що, на думку Райс, було пережитком відносин з 

Радянським Союзом.)
252

 Таким чином новостворене Бюро з питань Східної та 

Центральної Азії дало можливість політичним діячам США зрозуміти 

значущість регіону та проаналізувати його роль в ширшому регіональному 

сенсі.
253

 Також у комітеті з зовнішньої політики Сенату США було засновано 

підкомітет з питань Близького Сходу та Центральної Азії.
254

 На стратегічному 

фланзі боротьби проти міжнародного тероризму США розпочали підготовку 

масштабної операції «Нескорена свобода», реалізація якої потребувала 

залучення центральназійських сусідів Афганістану: саме їхні території в 

подальшому мали стати ареною перегрупувань та транзиту американських та 

союзницьких військ через своє географічне сусідство з Афганістаном.  

Зі свого боку керівництво центральноазійських держав висловило прагнення 

до підтримки діяльності Вашингтону на грунті антитерористичної боротьби. Як 

зазначив Держсекретар в Адміністрації Дж.В.Буша К.Пауелл, 
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«центральноазійські країни-сусіди Афганістану готові допомогти 

Сполученим Штатам знищити терористичну мережу Бен Ладена».
255

 Заступник 

Держсекретаря Дж.Болтон також підкреслив, що країни Центральної Азії 

погодилися надавати допомогу в антитерористичній діяльності США щодо 

Афганістану всіма можливими засобами.
256

 

Взаємодія із американським військовим сектором розпочалася на багатьох 

рівнях. По-перше, ряд військових баз було відкрито американцями на 

територіях Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану; по-друге,  американці 

отримали доступ до вже існуючих внутрішніх баз у Казахстані та Туркменістані 

та дістали право прольоту своїх військових літаків через повітряний простір 

цих країн; по-третє, зріс процент та рівень обміну розвідувальними даними між 

американськими та центральноазійськими військовими; по-четверте, 

формування американсько-центральноазійської антитерористичної коаліції 

включало ряд візитів на вищому рівні до держав Центральної Азії.
257

 

Адміністрацією Дж.В.Буша було проведено й ряд фінансових вливань в 

економіки п’яти центральноазійських країн в галузі ВПК. Узбекистан, 

наприклад, отримав на відповідний розвиток близько 300 млн. дол.. США у 

2001 році, а завдяки американській фінансовій допомозі в Казахстані 2003 року 

розпочалося будівництво військової бази в одному з найбільш заможних в 

сировинному плані міст – Атирау.
258

 

Зазначимо, що двосторонні відносини між США та країнами Центральної 

Азії у військовій сфері не починають свій відлік безпосередньо з подій 11 

вересня 2001 р. Насправді взаємодія з регіоном розпочалася як мінімум роком 

раніше, коли Вашингтон встановив військові відносини з Казахстаном, 

Киргизстаном та Узбекистаном. У вересні 2000 р. генерал армії США 

Т.Френкс, майбутній очільник афганської кампанії, відвідав країни Центральної 
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Азії з метою встановлення поглибленого військового співробітництва (однак 

на той момент підтримки в регіоні не знайшов).
259

 

Військовий інтерес до Афганістану як невід’ємної складової 

центральноазійської політики США також не був новацією для Вашингтону. 

Адже адміністрації й Б.Клінтона, і в подальшому Дж.В.Буша пильно 

розглядали Афганістан з великої кількості причин. Насамперед важливими для 

Вашингтону були вже зазначена географічна спорідненість Афганістану з 

Центральною Азією та військові бази на його території та в країнах-сусідах, що 

мали на меті стримувати наступні політичні кроки Ірану, Китаю та Росії в 

регіоні.
260

 

Завдяки допомозі країн Центральної Азії рух американських військових 

контингентів та несмертельних видів зброї на територію Афганістану суттєво 

полегшився. Оскільки театр військових дій оточений суходолом, для 

проведення повномасштабних військових операцій Вашингтон у першу чергу 

потребував надання доступу до військових повітряних баз. Відтак із кожною з 

центральноазійських країн-сусідів Афганістану було укладено двосторонні 

угоди щодо дозволу на використання їхнього повітряного простору в ході 

операції «Нескорена свобода».
261

 А із розбудовою військово-морських та 

повітряних баз в Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані США здійснили 

«стратегічну революцію» та «вперше в історії глибоко проникли всередину 

Хартленду».
262

 

 Зі свого боку Казахстан зробив суттєвий внесок до справи співпраці щодо 

антитерористичних заходів по Афганістану. Серед доробку цієї 

центральноазійської країни відкриття внутрішніх аеродромів для 

американських військових літаків у рамках операції «Нескорена свобода», 

допуск військових до роботи в шпиталях та штаб-квартирі Міжнародних сил 
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сприяння безпеці, узгодження плану щодо постійного надання гуманітарної 

допомоги тощо.  

У 2001 р. США та Казахстан уклали договір про нове стратегічне 

партнерство (першим був договір 1997 р.). Починаючи з липня 2002 року літаки 

збройних сил США отримали право на використання аеропорту в Астані для 

заправки та приземлення, для військових повітряних операцій було залучено 

аеродром Чімкент на півдні країни. Крім того, 15 листопада 2011 р. саме в 

Казахстані відбулася ХІІ сесія Міжнародної контактної групи, що діяла в 

рамках Боннських домовленостей по Афганістану.
263

 

Активно долучився до антитерористичних операцій Киргизстан. За словами 

Президента А.Акаєва, надання своєї території для коаліційних сил забезпечило 

Киргизстану додатковий шар захисту від міжнародного тероризму.
264

 Не маючи 

спільного кордону з Афганістаном, Киргизстан, однак, погодився на 

розміщення американських військ на своїй території для проведення операції та 

став єдиною центральноазійською країною, що відкрила біженцям з 

Афганістану кордон. У грудні 2001 року парламент Киргизстану ухвалив Угоду 

про статус сил, що зробило країну головною повітряною базою американських 

збройних сил в рамках військової операції в Афганістані. На території 

Киргизстану знаходилася найбільш важлива військово-повітряна база Манас, 

що її було відкрито для американських військ згідно з даною угодою. Цей 

пункт неподалік Бішкеку виконував як транзитну функцію, так і функцію 

заправної станції для військових літаків НАТО та пункт медичної евакуації. 

Всього на території Киргизстану нараховувалося 52 аеродроми, проте лише 

Манас за параметрами злітної смуги та здатністю приймати міжнародні 

військові рейси відповідав інтересам Вашингтону в рамках операції в 

Афганістані.
265
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Станом на 2002 р. Манас приймав близько 2000 військових об’єднань зі 

США та ще восьми країн антитерористичної коаліції.
266

 2006 р. керівництво 

Киргизстану домоглося від Вашингтону збільшення фінансування Манасу з 2 

млн. дол.. США на рік до 17,4  млн. дол.. США на наступні п’ять років 

експлуатації.
267

 У 2010 р. уряд США надав керівництву Киргизстану 123, 5 млн. 

дол. для підтримки роботоспроможності Манасу.
268

 Фактично всі формування 

антитерористичної коаліції використовували Манас як транзитний пункт. У 

2009 р. Президент К.Бакієв виступив з ініціативою закриття Манасу, однак 

Вашингтону  вдалося подовжити строк експлуатації бази. Тим не менш, 

наприкінці 2014 р. базу було офіційно ліквідовано. 

За словами Президента Таджикистану Е.Рахмона, співробітництво країни зі 

Сполученими Штатами проти тероризму, екстремізму, нелегального 

наркотрафіку та організованої злочинності є вкрай важливим.
269

 Із самого 

початку діяльності Талібану як контролеру Афганістану керівництво 

Таджикистану засуджувало цей режим, тож із оголошенням антитерористичної 

міжнародної операції надало необхідну підтримку США та союзникам. Разом із 

Узбекистаном Таджикистан фактично став головним форпостом США в 

регіоні. Саме в цих двох країнах Вашингтон розмістив свої військові 

формування. Крім того, Таджикистан став військовою опорою для коаліційних 

військ, в основному за рахунок використання аеродрому в Кулябі на півдні 

країни.  

Звичайно, Таджикистан брав участь в антитерористичних заходах під 

патронатом США не без вигоди для себе. По-перше, військова допомога 

Вашингтону грала на користь утвердження Таджикистану на міжнародній арені 

як потенційно привабливого гравця світової політики та борця з міжнародним 

тероризмом. По-друге, як зазначив лідер Демократичної партії Таджикистану, 

США як заможна країна, здатна забезпечити військову допомогу Душанбе, на 
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відміну від Росії.
270

 Опосередковано підкріпити ці сподівання можна було, 

наприклад, тим, що ще у травні 2001 р. Т.Френкс відвідав Таджикистан та 

запропонував військову допомогу «стратегічно важливій державі регіону, якою 

її вважає адміністрація Дж.В.Буша».
271

 

На початку ХХІ ст. США оголосили Узбекистан основним стратегічним 

шляхом до Афганістану через т.зв. «Північну мережу поставок». Дана мережа 

включає ряд комерційних наземних та повітряних шляхів постачання 

несмертельних видів зброї з Європи до місць базування американських 

контингентів та контингентів Північноатлантичного альянсу на території 

Афганістану через Росію, Кавказ та Центральну Азію. Особливу увагу на цей 

шлях Вашингтон почав звертати в 2009 р.
272

 Станом на 2011 р. тільки через 

ПМП проходило близько 75% відповідних вантажів наземним шляхом з усіх 

шляхів постачання зброї до Афганістану. 
273

  

Загалом ж на всій відстані ПМП виділяють три основні шляхи: перший – з 

порту Поті (Грузія) через Баку та Каспій до Центральної Азії; другий – з Риги 

через Росію,  Казахстан та Узбекистан; третій – за маршрутом «Латвія – Росія – 

Казахстан – Киргизстан – Таджикистан – Афганістан». Головним вузлом 

транзиту зброї в Узбекистані на цих маршрутах виступав міст Хайратан через р. 

Амудар’я (колишній «Міст дружби») завдяки своєму вигідному розташуванню, 

що відкриває шлях до залізниці в бік Мазарі-Шаріфу.
274

 У 1996 р. цей 

залізнично-автомобільний шлях сполучення між Афганістаном та 

Узбекистаном було закрито, проте в грудні 2001 р. він знову запрацював як 
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основний потік постачання гуманітарної допомоги північному Афганістану та 

як збройний коридор для військ союзників.
275

  

У цілому з усіх п’яти країн Центральної Азії саме Узбекистан виявив 

найбільшу ініціативу із антитерористичної взаємодії зі США та країнами 

Західної Європи у справі протистояння міжнародному тероризму (зокрема, 

держава здійснювала різноманітні кроки щодо боротьби з афганським 

тероризмом ще з середини 1990-х рр. ХХ ст.
276

). 5 жовтня 2001 р. Президент 

І.Карімов оголосив про відкриття повітряного простору Узбекистану для 

військових літаків США, однак відзначив, що аеродроми не знаходитимуться 

цілком та повністю під контролем американців. 7 жовтня відбулася зустріч 

І.Карімова з міністром оборони США Д.Рамсфельдом, присвячена обговоренню 

можливості використання повітряного простору Узбекистану та станцій 

обслуговування літаків у процесі антитерористичної кампанії США. 13 жовтня 

того ж року між США та Узбекистаном було укладено угоду про встановлення 

двосторонніх відносин в галузі боротьби з міжнародним тероризмом, 

легітимізувавши таким чином залучення Узбекистану до боротьби з «чумою 

ХХІ століття»
277

. У березні 2002 р. в ході офіційного візиту Президента 

Узбекистану І.Карімова до Сполучених Штатів між Узбекистаном та США 

було підписано Декларацію про стратегічне партнерство та співпрацю. 21 

лютого 2004 р. міністр закордонних справ Узбекистану С.Сафаєв наголосив на 

можливості утворення ряду постійних військових баз США на території 

держави.
278

 Для подальшого розв’язання афганського питання за ініціативи 

І.Карімова в 2008 р. було створено контактну группу ООН у форматі «6+3». 

Також відповідно до укладеної 7 жовтня 2001 р. угоди між США та 

Узбекистаном про дозвіл розквартирування американських військових сил на 

території Узбекистану Вашингтон розпочав експлуатацію військової бази в 

Ханабаді поблизу Карші (точніше, цю колишню логістичну базу було 
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модернізовано для потреб союзних військ
279

), яка відігравала ключову роль у 

військових операціях в Афганістані. На цій базі було розміщено військові 

літаки армії США та близько 1000 військових Американськой десятої гірської 

дивізії.
280

 Разом із киргизстанським Манасом ця база до листопада 2005 р. 

виступала в ролі ключового військово-повітряного компоненту операцій 

американських військ в Афганістані.
281

 

У цілому з військового погляду Узбекистан став принциповим вузлом 

боротьби з тероризмом не випадково. Розвиваючи двосторонні відносини з 

цією країною ще з 90-х рр. ХХ ст., Вашингтон встиг непогано вивчити 

внутрішній військовий потенціал Узбекистану. Тож країна розглядалася 

керівництвом США як найбільш вивчений та стабільний військовий партнер не 

тільки в питаннях антитерористичної боротьби в Афганістані, а й в Іраку та 

виступав осередком надійності в нестабільному регіоні. Успадкований від 

Радянського Союзу військовий контингент Узбекистану складом близько 65 

тис. чоловік завдяки американським програмам військового співробітництва 

значно наростив потенціал.
282

 

В 2000 р. США дістали повноцінне уявлення про стан армії та аеродромів 

Узбекистану завдяки проведенню спільних навчань казахських, узбецьких та 

киргизьких військових в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру».  

З 18 лютого 2012 р. за ініціативою Держсекретаря Г.Клінтон було поновлено 

припинене у 2005 р. постачання не смертоносних видів зброї зі США до 

Узбекистану з метою захисту збройних сил держави від можливих загроз з боку 

афганського кордону.
283

 На тлі двосторонніх взаємодій між Вашингтоном та 

урядами своїх центральноазійських сусідів Туркменістан виступав своєрідною 

білою вороною в контексті антитерористичних заходів. Так, з усіх 
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пострадянських центральноазійських країн лише Туркменістан не підтримав 

дії антитерористичної міжнародної коаліції в Афганістані 2001 р. Крім того, в 

2009 році Президент Г.Бердимухаммедов наголосив, що на території 

Туркменістану немає місця для існування іноземних військових баз.
284

 Єдиною 

формою співпраці з Вашингтоном щодо питань боротьби з міжнародним 

тероризмом, що зі свого боку запропонував Туркменістан, була пропозиція 

розмістити на території країни гуманітарний транзитний пункт. За словами 

журналіста та автора ряду ґрунтовних праць про Афганістан А.Рашида, дозвіл 

гуманітарної місії став усього другим приводом для появи «західних військ… 

(на цій території) з часів завоювань Олександра Македонського».
285

 А посол 

Великої Британії у Туркменістані Ф.Вілсон взагалі відзначив, що провадження 

такого політичного курсу є вірним та вигідним для Ашхабаду та свідчить про 

незалежність власних дій в рамках боротьби з тероризмом від сильніших 

міжнародних гравців.
286

 

У цілому розквартирування американських військ на території Центральної 

Азії в розумінні великої кількості американських посадовців на початку ХХІ ст.  

мало не лише велике значення для боротьби з тероризмом на теренах 

Афганістану, але й відігравало вагому роль в хрестовому поході проти 

терористичних угруповань і в подальшому. Зокрема, в ході перегляду 

військової присутності США в регіоні зазначалося, що після досягнення успіху 

в Афганістані американські бази Центральної Азії також можна буде 

використовувати для боротьби з міжнародним тероризмом у Великій 

Центральній Азії, здійснюючи атаки не лише проти  терористичних груп, а й 

проти урядів, що їх підтримують. Відкритим текстом навіть лунали пропозиції 

задіяти бази Центральної Азії для майбутніх контртероритсичних заходів у 

Іраку та Ірані.
287
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Не можна, однак, не зазначити, що згода центральноазійських країн 

долучитися до боротьби з міжнародним тероризмом під проводом США і в 

першу чергу  з афганськими угрупованнями стала доволі ризикованим кроком. 

Адже в разі масових відтоків жителів прикордонних районів з боку 

Афганістану три держави – Узбекистан, Таджикистан та Туркменістан – могли 

опинитися у двоїстому становищі. Вони також мимоволі могли стати 

притулком для представників радикальних ісламістських об’єднань, маючи на 

своїх прикордонних територіях внутрішні ісламські формування (зокрема, у 

Ферганській долині). За підрахунками ООН, великий відсоток з приблизно 1, 5 

млн. афганських біженців могли складати саме етнічно споріднені з народами 

Центральної Азії меншини.
288

  

Беручи до уваги зростання кількості внутрішніх проблем соціального 

характеру в країнах Центральної Азії, що межують з Афганістаном, грунт для 

розквіту місцевих радикальних рухів та інтеграція таких формувань із сусідніх 

територій став більш ніж очевидним. Наприклад, ще у 1999 – 2000 рр. на 

територію Таджикистану та Киргизстану потрапила велика кількість 

представників Ісламського руху Узбекистану (близько 500 радикалів лише в 

1999 році
289

), який дістав підтримку серед населення внаслідок внутрішньо 

регіональної ситуації нестабільності. 

 Найбільш небезпечним для внутрішньої стабільності регіону з огляду на це 

був Ісламський рух Узбекистану – радикальний рух, що мав тісні зв’язки з Аль-

Каїдою та Ісламською партією Визволення. Зокрема, на початку своєї 

діяльності в Узбекистані ІРУ ставив собі за завдання повалення уряду 

І.Карімова, в подальшому розширивши свою радикальну програму на 

створення в Центральній Азії Ісламського халіфату.
290

 Попри загибель 

очільника руху в ході операції «Нескорена свобода» рух зберіг свої позиції в 

Центральній Азії та продовжував становити загрозу як самому регіону, так і 
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інтересам США в ньому. На початку ХХІ ст.. ІРУ продовжував активну 

діяльність в Казахстані, Таджикистані, Узбекистані та Киргизстані.
291

 

Стабільності Центральній Азії та інтересам США в ній також становила 

загрозу радикальна та розгалужена за своєю структурою та охопленням 

Ісламська партія Визволення, що відкрито висловилася проти розквартирування 

американських військ у Центральній Азії та проти державних керівників, які 

дозволили здійснити таке розміщення. Небезпечним був і той факт, що ІПВ 

мала вельми велику кількість шанувальників у Центральній Азії, зокрема в 

Таджикистані, Киргизстані та в першу чергу в Узбекистані, а з 2003 р. 

угруповання розкинуло свої тенета і в Казахстані. Маючи ресурси для набору 

все нових і нових кадрів у тому числі серед місцевих, поширюючи 

антиамериканські настрої в регіоні та закликаючи до здійснення державних 

переворотів, ІПВ являла собою небезпечний виклик країнам Центральної Азії 

та США, оскільки успішно чинила спротив будь-яким спробам придушити 

себе, що їх вживали правлячі верхівки країн Центральної Азії. 

Важливим фактором залишалося й те, що велика частка етнічних узбеків та 

таджиків боролися проти Талібану в складі Північного Альянсу. При цьому з 

боку Талібану одразу пролунало попередження до керівництва Таджикистану 

та Узбекистану про «завдання ударів у відповідь» в разі приєднання останніх до 

антитерористичної кампанії. Попередження також містило нагадування про те, 

що міжетнічні зв’язки між Афганістаном, Таджикистаном та Узбекистаном 

незалежно від наявності чи відсутності збройних сил США в регіоні нікуди не 

подінуться.
292

 У рамках побоювань стосовно атаки талібів на прикордонні 

області держав-союзників США існувала, зокрема, думка про те, що напад на 

Узбекистан може відбутися з боку території Туркменістану, чий кордон мав 

вкрай слабкий захист. Задля запобігання подібним нападам на туркменсько-
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узбецькому кордоні навіть довелося встановити додаткові КПП та 

замінувати ряд прикордонних ділянок.
293

  

Таким чином, попри взаємовигідне співробітництво між США та колишніми 

радянськими республіками Центральної Азії військова операція в Афганістані 

являла собою яскраво виражений приклад принципу монети з двома сторонами. 

З одного боку, уряди чотирьох з п’яти центарльноазійських держав отримали 

широкі програми з фінансування власного ВПК, не говорячи вже про 

здійснення ремонтних робіт та вдосконалень вже існуючих військових 

стратегічних об’єктів (як це, наприклад, відбулося із аеродромом Манас у 

Киргизстані) та сформували вигідний міжнародний імідж своїх країн як 

упевнених борців з міжнародним тероризмом.  

З іншого боку, відкрита допомога Вашингтонові у справі боротьби з Аль-

Каїдою та Талібаном збільшила ризик дестабілізації в державах Центральної 

Азії, що межують з Афганістаном шляхом діяльності радикальних ісламських 

формувань та груп-прибічників Талібану (яскравий приклад – Ісламістський 

рух Узбекистану). Тож зі свого боку завданням Вашингтону в безпековому полі 

відносин з Центральною Азією мало бути уникнення «афганізації»
294

 регіону та 

розповсюдження терористичних угруповань, що становили загрозу 

регіональній стабільності пов’язаних між собою азійських країн національним 

інтересам Сполучених Штатів. 

Отже, ключовими аспектами взаємодії США із країнами Центральної Азії 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в галузі міжнародної безпеки виступали 

проблема нерозповсюдження ядерної та звичайної зброї, а також питання 

співробітництва у військовій сфері. Оскільки на території пострадянської 

Центральної Азії зберіганню матеріалів, придатних для виготовлення зброї 

масового ураження, а також контролю за нерозповсюдженням зразків та знань 

про роботу з подібними матеріалами наприкінці ХХ ст. не приділялося 

достатньої уваги, успадковані від СРСР технології та сировина (зокрема, уран) з 
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легкістю могли опинитися в руках радикальних угруповань. Відтак 

проблема потребувала здійснення консолідованих заходів щодо встановлення 

контролю над ядерними озброєннями на пострадянському просторі. Завдяки 

законодавчим ініціативам з боку США було розроблено ряд програм, що 

відповідали за посилення контролю над розповсюдженням матеріалів, 

придатних для виготовлення зброї масового ураження.  

Крім того, важливим питанням наприкінці ХХ ст. виступило 

розповсюдження звичайних типів озброєнь в пострадянській Центральній Азії, 

що їх країни регіону отримували переважно з боку сусіднього Афганістану, 

куди протягом військових дій 1979 – 1989 рр. було переправлено велику 

кількість одиниць легкої зброї з СРСР та США. У середині 1990-х рр. ХХ ст. на 

внутрішньому ринку з’явилася стрілецька зброя вже з Росії. Як наслідок, вільна 

циркуляція звичайних типів озброєнь всередині регіону являла собою загрозу 

безпеці всередині самих країн Центральної Азії та зовнішньополітичним 

інтересам Вашингтону, оскільки конвенційна зброя великою мірою 

концентрувалася в руках представників радикальних ісламістських угруповань, 

що не приховували свого ворожого ставлення до США.  

На початку ХХІ ст. на перший план в політиці США щодо пострадянської 

Центральної Азії вийшло питання співробітництва у військовій сфері: для 

здійснення військових операцій в Афганістані, який було проголошено 

осередком міжнародного тероризму, Сполучені Штати потребували 

оформлення поясу з власних союзників – географічних сусідів Афганістану. 

Тож значення Центральної Азії в рамках військового співробітництва в 

політиці Вашингтону стрімко зросло. Протягом 2000-х – 2010-х рр. 

співробітництво США із Центральною Азією в сфері безпеки включало такі 

елементи: фінансові вливання з боку США в галузь ВПК, обмін 

розвідувальними даними та проведення військових операцій в Афганістані за 

рахунок відкриття доступу американським та союзницьким військам 

повітряного простору та військових баз на території Центральної Азії.  

Слід, однак, зазначити, що проникнення США на територію Центральної 

Азії в рамках афганської кампанії початку ХХІ ст. певним чином негативно 
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позначилося на становищі внутрішньої безпеки регіону, адже 

співробітництво центральноазійських урядів з Вашингтоном призвело до 

активізації діяльності радикальних формувань в центральноазійських країнах-

сусідах Афганістану, що могло становити загрозу національним інтересам 

США в Центральній Азії. 
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Розділ IV. Центральна Азія в геополітичному змаганні США з 

євразійськими державами (1993 – 2015 рр.) 

4.1. Позиція Вашингтону  щодо центрально-азійських аспектів 

відносин в трикутнику США-Росія-Китай. 

Сучасна Центральна Азія стала полем битви, що схожа на пом’якшений 

варіант «Великої Гри». Цього разу вона розгорнулася  між США та Росією у 

форматі відкритого протистояння в регіоні, а у більш латентному форматі – між 

Росією та КНР. Кожна з трьох країн розглядала власну діяльність в цьому 

«геостратегічному перехресті»
295

 з боку власних стратегічних інтересів: для 

США регіон був важливим з точки зору локального стримування амбіцій 

Китаю та Росії, а також як плацдарм боротьби з тероризмом; що ж до самих 

Китаю та Росії, Центральна Азія в їхньому розумінні виступала територією 

стратегічної діяльності регіонального порядку.
296

 

Для Сполучених Штатів, важливість Центральної Азії полягала 

насамперед в її географічній близькості до Афганістану, відносно якого вона 

виступає як своєрідний коридор. Важливість такого коридору стала очевидною, 

зокрема, в ході військової операції 2001 р. «Нескорена свобода» проти 

Талібану, про початок якої президент Дж.В.Буш оголосив у своєму зверненні 

до американських громадян 7 жовтня того ж року
297

. Саме в цей час відбувлося 

принципове геополітичне зрушення в зовнішньополітичному курсі 

Вашингтону. Безпосередня близькість країн регіону до осередку міжнародного 

тероризму зробила Центральну Азію важливою частиною безпекової діяльності 

США.  

У рамках «Нескореної свободи» дві стратегічно важливі 

центральноазійські бази в Узбекистані та Киргизстані почали 

використовуватися Вашингтоном для перекидання військ та спорядження в 

театр військових дій. За словами К.Пауелла, відтепер і важливість Центральної 
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Азії для Вашингтону, і присутність США в регіоні набули небачених досі 

масштабів, про які годі було й мріяти.
298

 

Говорячи про геополітичну важливість регіону для США, вкотре 

підкреслимо принципове стратегічне положення Центральної Азії те тільки як 

історичної серцевини – запоруки глобального домінування, а й географічного 

блоку, що перебувала в оточенні найбільш впливових континентальних держав 

початку ХХІ ст. в особі Китаю, Індії, Росії, Ірану та Пакистану. Для 

Вашингтону серцевина Євразії виступала важливою частиною військової 

стратегії, точкою безперешкодного воєнного доступу до регіону та запорука 

здатності швидко здійснювати розміщення та передислокацію військових сил в 

ході боротьби з міжнародним тероризмом та в процесі реалізації більш 

широких геополітичних інтересів. І, безумовно, ключова роль Центральної Азії 

полягала в її енергетичній значущості завдяки величезній ресурсній базі та 

широкій транспортній мережі, здатній здійснювати постачання нафти та 

природного газу з регіону до великих імпортерів.
299

 Зрозуміло, що зростання 

контролю над таким важливим територіальним осередком з боку будь-якої з 

впливових регіональних держав могло призвести до втрати США доступу до 

Центральної Азії, що обов’язково позначилося б на регіональних інтересах 

Вашингтону й в більш широкому азійському контексті, що включає, зокрема, 

проблематику Близького Сходу.
300

 

Один з основних регіональних гравців – Росія – межує з Центральною 

Азією на трьох флангах: західному, що є оберненим до Європи, східному, що 

виходить на Китай, Японію та Корею та південному, який простягається від 

Чорноморського узбережжя в бік Кавказу, Каспію та Центральної Азії. Таким 

чином, Росія цілком логічно розглядала в глобальному сенсі себе як державу, 

що знаходиться між Сходом та Заходом.  
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Південний фланг, частиною якого виступає регіон Центральної Азії, 

довгий час розглядався саме як частина Сходу: так, Кримське ханство було 

останнім рубежем Золотої Орди, Оттоманська Порта – Близьким Сходом. До 

поняття «Середнього Сходу» відносилися Афганістан, Персія та землі, що 

межували з Індією. Поняття «Далекого Сходу» охоплювало Японію, Корею, 

Китай та Монголію.
301

 Широке уявлення про Азію сформувалося у ХІХ ст., але 

на перших порах це уявлення було досить вузьким. Вже у ХХ ст. стало 

зрозумілим, що між Південною та Східною Азією з одного боку та Середнім 

Сходом з іншого існують суттєві розбіжності. Кордоном між цими двома 

«підрегіонами» слугує кордон між Пакистаном та Індією.  

Південноазійський фланг з діда-прадіда слугував для Росії джерелом 

духовного сприйняття (згадаємо Візантію як ойкумену ортодоксального 

християнства). Пізніше він стане простором політичного суперництва з 

Османською імперією, Великою Британією та Персією. Протягом ІІ-ї половини 

ХХ ст. в регіоні точитиметься суперництво між СРСР та США. Крім того, в цій 

частині Азії Росія ще з ХІХ ст. проводить т.зв. «цивілізаційну місію». 

В історичному контексті Центральна Азія була останнім надбанням 

царської Росії. Так, до ХІХ ст. імперія не надто багато уваги приділяла 

регіонові, але в другій половині століття експансія починає пожвавлюватися. 

Ще 1800 р. Туркестан знаходився поза межами російської імперії, тоді як вже 

до 1895 р. його включення до імперських кордонів добігло кінця. Центральною 

Азією імперія оволодівала або через відносно мирне здобуття, як це відбулося, 

наприклад, з Казахстаном, або шляхом військового втручання. Азійський 

вектор російських здобутків особливо інтенсифікувався після поразки, 

отриманої від англо-французьких та турецьких військ у Кримській війні 1853 – 

1856 рр. Стикнувшись з перешкодою до подальшого розгортання своєї 

експансії в бік Балкан, Росія звертає свою увагу на схід та південь, де існувала 

можливість розширення територіальних здобутків за порівняно невеликий 

проміжок часу. Три середньоазійських ханства – Коканд, Бухара та Хіва, що 
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знаходяться в межах сучасних Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану 

відповідно, були здобуті Росією протягом 1860х – 1870х рр. Бухару та Хіву 

було перетворено на російські протекторати, а Коканд було анексовано.
302

 В 

останні десятиліття ХІХ ст. до Росії відійшов таджицький Памір. 

Протягом всього ХІХ ст. російська експансія в азійському регіоні 

відмежовувалася британцями, що небезпідставно вбачали в Росії власного 

конкурента з контролю над Індією.  «Велика гра» двох держав у регіоні 

припинилася 1907 р., коли Росія долучилася до Антанти. На той момент вся 

територія, що входить в сучасне поняття Центральної Азії, вже знаходилася в 

рамках кордонів Російської імперії. Персію було поділено між Британією та 

Росією на сфери впливу, а Афганістан виконував функції своєрідного буферу 

між двома державами. Оскільки Росія в окреслений час цікавилася південним 

Туркестаном (Кашагарією), Британія заволоділа Тибетом.
303

  

Слід, однак, сказати, що в ІІ-й половині ХІХ ст. Росія відправилася в 

Центральну Азію тільки з тим, аби компенсувати собі втрати Кримської війни 

та показати власну спроможність кинути виклик британському домінуванню в 

Індії. Тобто Росію не цікавила Індія як така; їй радше були властиві прагнення 

обмежити глобальне значення Британії та здобути міжнародне визнання як 

держави, рівної Британії. 

Після жовтневої революції 1917 р. більшовики не тільки зуміли за 

допомогою силових засобів зібрати розвалену імперію до купи, а й  

використали прикордонні території для подальшого просування комуністичних 

ідей. Досить швидко цілі нової влади отримали яскраво виражений 

геополітичний характер. Радянська Центральна Азія стала ключем для початку 

антиколоніальних тенденцій у Британській Індії та Афганістані, а також 

слугувала наочним посібником радянського способу життя для країн третього 

світу, демонстрацією життєздатності та універсальність комуністичної 

парадигми.  
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У середині 1950-х рр. СРСР розпочав небезпечні політичні 

маневрування на Близькому Сході та на рівні зі Сполученими Штатами стає 

основним зовнішнім учасником арабсько-ізраїльського конфлікту. Прагнучи 

додати до своєї глобальної доктрини ще й арабський націоналізм, СРСР 

вступив у відверте протистояння спочатку з Британією та Францією, а потім і зі 

США за контроль над головним нафтовим регіоном світу. Поворотними 

подіями, що справили вплив і на це протистояння, і на сам СРСР та його долю, 

стали війна в Афганістані 1979 – 1989 рр. та ісламська революція в Ірані 1979 р.  

Якщо в попередні часи ісламські республіки СРСР слугували для Союзу 

лише  як форпост проти Заходу, то тепер СРСР виявився вразливим до того 

впливу, що потік з ісламських країн. Ісламісти вирішили, що прийшов час 

повернути території, які колись дісталися Російській імперії, та зробили ставку 

на ісламізацію як на головний інструмент досягнення мети. Після розпаду 

СРСР Центральна Азія на довгий час не тільки втратила для московських 

керівників цінність, а й почала розглядатися як гальмо для подальших реформ.  

Таким чином, політика Росії щодо регіону Центральної Азії почала 

поступово формуватися лише після розпаду СРСР. В основі цієї політики 

лежали відмова від ширми інтеграції та перехід до відвертої економічної 

експансії наряду з бажанням ліквідувати військову присутність США в регіоні. 

Відтак Центральна Азія опинилася під пильним наглядом Росії як епіцентр 

економічного, географічного, історичного та культурного пластів взаємодії 

«колонії» та «імперії» протягом століть. 

Одразу ж після розпаду СРСР нове керівництво Росії поставило на меті 

відновлення статусу своєї країни як впливового глобального актора. Російське 

керівництво розглядає нову Східну Європу, Південний Кавказ та Центральну 

Азію зоною істотних російських інтересів. На початку ХХІ ст. збереження 

контролю над енергетичними поставками пострадянських держав в цілому 

стала основою для перспективи відновлення високого світового статусу Росії.
304

 

На пострадянському просторі для подальшого збереження свого впливу Росія 

застосувала кілька важелів впливу: двосторонні відносини, економічне 
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об’єднання в особі ЄврАзЕс та безпековий союз ОДКБ. Разом з тим, 

офіційна Москва розуміла невідворотність потрапляння іноземних впливів та 

інвестицій в пострадянський простір, і, як наслідок, наростання економічної 

конкуренції. В цьому випадку Росія зацікавлена, аби в разі конфлікту 

економічних інтересів перевага з боку регіонів надавалася саме їй. 

Пострадянська Росія відродила традиційний формат геополітичної думки, 

в якій Центральна Азія розглядалася як безпосередня зона російських інтересів. 

Проте не слід забувати і про те, що з початку 1990-х рр. регіон став ареною 

суперництва певної кількості зовнішніх гравців, серед яких і найбільш впливові 

світові держави – КНР і США. При цьому необхідно відзначити, що початок 

ХХІ ст. ознаменувався нетривкою взаємодією Росії та США в галузі 

протистояння міжнародному тероризму: після подій 11 вересня 2001 р. 

російське керівництво виявило бажання надати допомогу по регіону 

Центральної Азії, зокрема російська розвідка погодилася надати інформацію зі 

своїх джерел в Центральній та Східній Азії щодо питання тероризму.  

У цей проміжок часу єдність в боротьбі проти міжнародного тероризму, з 

одного боку, надала США доступ до територій, що гарантували диверсифікацію 

енергетичних ресурсів, а з іншого – посприяла діяльності Росії в боротьбі з 

регіональною ісламсько-радикалістською проблематикою і також відкрила 

шляхи для експорту власних енергетичних ресурсів та інвестицій у відповідну 

внутрішню інфраструктуру. Як відзначила К.Райс у своїх мемуарах, саме 

боротьба проти тероризму як основа до співпраці в подальшому призвів до 

формування, мабуть, одного з найбільших проблемних питань у відносинах 

Вашингтону та Кремля, адже зростання американської військової присутності 

на теренах Центральної Азії, зокрема, в Киргизстані та Узбекистані (на що, на 

думку офіційного Кремля, ним було дано згоду), зрештою почало сприйматися 

Росією з насторогою та невдоволенням.
305

 Адже контроль над Центральною 

Азією для Москви є тією прерогативою, що Кремль ревно охороняє від зазіхань  

регіональних конкурентів.
306
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З початку 2000-х рр. центр тяжіння російської політики поступово 

зміщувався із заходу на схід.  Особливо відчутною зміна стала в 2003 – 2004 

рр., коли Кремль зосередився на російсько-китайських відносинах з метою 

становлення «противаги» Вашингтону на регіональному рівні.
307

 На думку 

керівництва Росії, зростання Китаю було ще більш потужним, ніж це 

видавалося з боку Західної Європи. Держава, яка історично сприймалася як 

актор, що все ж таки за основними критеріями впливу та могутності поступався 

Росії, протягом кінця ХХ ст. досягла фактичної рівності з Росією і в багатьох 

аспектах суттєво її перевершила.  

За рахунок зближення з Китаєм Росія прагнула послабити тиск з боку 

США. Разом з тим, відчувати та ставати сателітом КНР Росія зовсім не хотіла. 

Розраховуючи на те, що в подальшому Пекін буде заклопотаний 

внутрішньополітичною діяльністю, Москва збиралася виграти час та закріпити 

власні позиції.  

У взаємодії Китаю та Росії неабияку роль відігравав регіон Центральної 

Азії. З огляду на цей регіон і було створено Шанхайську організацію співпраці 

– ШОС 15 липня 2001 р. у складі Казахстану, Китаю, Росії, Киргизстану, 

Узбекистану та Таджикистану. Організації передував формат «Шанхайської 

п’ятірки», створений у квітні 1996 р., який включав усі держави-учасниці ШОС, 

окрім Узбекистану.
308

 На початку ШОС замислювалася як «Китай у 

Центральній Азії», але з часом задачі та географічний обсяг зросли. У Росії 

циркулювала думка, що принаймні у перспективі ШОС може стати противагою 

західній спільноті. Тож, якщо західна та східна спільнота консолідувалися б 

зсередини та почали діяти в такому форматі на міжнародній арені, то вперше з 

часів завершення «холодної війни» знову з’явився би аналог колишнього 

глобального геополітичного протистояння.  

У середині 2005 р. США отримали попередження, що їхня воєнна 

присутність в регіоні зумовлена виключно толерантністю Китаю до Росії. 
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Наприкінці цього ж року Узбекистан першим з країн СНД відійшов від 

американського вектору та переорієнтувався на Росію.  

Інтереси Росії в Центральній Азії вельми багатогранні. Зокрема, 

найбільше коло російських інтересів сфокусовано в Казахстані – найбільш 

типовій євразійській державі, що знаходиться на стику Сходу та Заходу, і в 

цьому – один з основних козирів цієї країни. Із своїм розташуванням в 

трикутнику «Росія – Китай – ісламський світ» має повноцінну можливість 

виступати в якості містка між Росією та Китаєм, Росією та іншими державами 

Центральної Азії, а через них встановити зв’язок із Південною Азією та 

Середнім Сходом.
309

  

Одним з основних партнерів в галузі економіки, політики та культури для 

Казахстану залишалася Росія, кордон із якою складає близько  8 тис. км. Для 

Казахстану Росія залишалася «вікном у Європу». Казахський експорт до Росії 

складав близько 1 млрд. доларів, що становив 73% від загального об’єму 

експорту; імпорт же складав приблизно 1,5 млрд. доларів, тобто 83% від 

загального об’єму.
310

 Транспортні комунікації на світовий ринок для 

казахстанських товарів здебільшого знаходяться в Росії та були досить міцно 

інтегрованими до російської транспортно-комунікаційної мережі. Велика 

кількість шосейних та залізничних сполучень Північного Казахстану були 

невід’ємною частиною транспортних шляхів, що пов’язуювали західну частину 

колишнього Радянського Союзу із Сибіром та Центральною Азією. Також 

північ Казахстану був зацікавлений у постачанні російського газу.  

Серед відносно нових проблем, що потребували російської підтримки, 

слід виділити й проблему транскордонних річок. Так, одна з нечисленних 

судноплавних артерій Казахстану, р. Іртиш, починається у Китаї та впадає до р. 

Об (Росія). З 1999 р. проблема річок з подібним статусом стала ледь не 

найбільш принциповою в китайсько-казахстанських відносинах. Отже, 
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допомога Росії була необхідна Казахстанові у цьому аспекті, адже Китай, в 

свою чергу, планує різко збільшити здобуток води з Іртишу, створивши в такий 

спосіб погрозу для екосистеми Приіртишшя. 

У свою чергу, Росія не могла обійтися без природних ресурсів 

Казахстану. Після розпаду СРСР Казахстан отримав 90% запасів хромової руди, 

26% міді, 33% свинцю та цинку та 38% вольфраму. Запаси казахстанських 

залізних руд складають близько 8% усіх світових запасів, а за покладами золота 

Казахстан посідає у світі шосте місце.
311

 Таким чином, Казахстан як 

найбільший виробник енергоресурсів у Центральній Азії виступав запорукою 

Росії в її прагненні стати енергетичною наддержавою. Фактично Казахстан був 

єдиною країною СНД, яка може в економічному сенсі бути об’єднаною з 

Росією. Також Казахстан здійснював балансування між трьома ключовими 

партнерами – Росією, Сполученими Штатами та Китаєм. У свою чергу, це 

маневрування не було грою з нульовою сумою, адже успіху рішення 

однозначно перейти на російську орбіту в офіційній Астані не матиме. Так само 

не було логічним для Казахстану перетворення на поле геополітичної битви 

трьох вищезазначених міжнародних акторів. 

Найбільш густонаселена країна регіону – Узбекистан – залишалася поза 

межами російського «периметру інтеграції», що не заважало цій країні 

залишатися важливим елементом регіону. Так, спочатку в Російській імперії, а 

потім і в складі СРСР Ташкент слугував «вікном у Середній Схід та Південну 

Азію», головним  центром радянської промисловості та культури регіону. Після 

розпаду СРСР Узбекистан доволі прискіпливо поставився до питання про 

отримання суверенітету, оскільки був спадкоємцем стародавньої 

центральноазійської державності: столиці трьох вже згаданих ханств, а також 

місто Самарканд, столиця стародавньої держави Согдіана, знаходилися саме в 

рамках сучасних узбецьких територій. У порівнянні з іншими 

центральноазійськими пострадянськими країнами, Узбекистан був єдиним, 

                                                 
311

 Там само. 



 115 

левова частка чиєї території (зокрема, автономія Кукон) зберігала часткову 

незалежність аж до початку 1920х рр.
312

  

Узбекистан також виконував важливу функцію форпосту у війні проти 

релігійного радикалізму. Але цей же фактор робив його вразливим. Так, якщо 

Узбекистан буде охоплений ісламським фундаменталізмом, за ним прийде 

черга усієї Центральної Азії, а південний Казахстан стикнеться з серйозною 

небезпекою. Таким чином, Росія була зацікавлена у передбаченні та 

недопущенні радикалізації свого важливого економічного партнера, який зараз 

виступає ринком для російських товарів та партнером у спільних проектах. 

Таджикистан та Киргизстан історично були й залишаються важливими 

для Росії як буфери для доступу сил супротивника до регіону Центральної Азії. 

Зокрема, інтереси США, КНР та Росії перетиналися у Киргизстані, де і США, і 

Росія мали військові бази, що знаходилися зовсім поруч одна від одної. Існує 

думка, що і Китай бажав би заснувати в Киргизстані свою базу. Крім того, Росія 

активно працювала над зменшенням впливу США та міжнародних неурядових 

організацій  в Киргизстані, де такий вплив був сильнішим, ніж в інших країнах 

Центральної Азії. На рівні з Киргизстаном Таджикистан був ключем до 

управління водними ресурсами регіону. Оскільки питання забезпечення 

водними ресурсами в подальшому тільки зростатиме, Росія буде зацікавлена в 

тому, аби контролювати таке продуктивне ресурсне джерело. 

Туркменістан в першу чергу являв собою великого виробника природного 

газу, тож Росії було вигідно замкнути цю країну на своїй системі газопроводів. 

Оскільки на півдні Туркменістан межує з Іраном, Москва не наполягала на 

власній воєнній присутності в пострадянській республіці. Тож Туркменістан, в 

якому раніше розміщувалася значна кількість радянських військ, практично 

звів нанівець військову присутність Росії на своїй території. При цьому Росія не 

мала нічого проти нейтралітету Туркменістану, але тільки за умови, що на його 

території не дислокуватимуться військові сили Сполучених Штатів.  

Центральна Азія була нерозривно пов’язана із Афганістаном в думках 

російського політикуму та соціуму ще з часів афганської війни. У 1990-х рр. 
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таджицький та узбецький анклави в Афганістані були чимось на кшталт 

напівавтономних «держав». Офіційні Душанбе, Ашхабад та Ташкент провадили 

в Афганістані власну, не пов’язану із московською лінією політику. Протягом 

1995 – 2001 рр. Талібан був найбільшою зовнішньою проблемою російської 

безпеки.  

Після поразки Талібану Афганістан став основною регіональною базою 

НАТО та Сполучених Штатів. Американська військова присутність у 

Центральній Азії відкрила колишні задвірки Росії для світової політики. З 

Афганістаном також нерозривно пов’язана американська доктрина боротьби з 

тероризмом.  Навряд чи Сполучені Штати збиралися покинути цей регіон 

раніше, ніж виконають свою антитерористичну доктрину, тож про традиційне 

домінування Росії в регіоні годі й мріяти. Проте США – не єдиний 

зовнішньополітичний гравець, чия присутність поставила хрест на практично 

монопольному становищі Росії в Центральній Азії. Вже з початку 1990-х рр. 

Росія відчула інтерес, що зростав, з боку Китаю до регіону. Якщо на початку 

ХХ ст. Росія просувалася на схід в бік Туркестану, то наприкінці століття Китай 

відправився в «похід на захід».
313

 Новостворена 2001 р. ШОС, що мала штаб-

квартиру в Пекіні та китайського дипломата за генерального секретаря, стала 

символом повернення Китаю до Центральної Азії. І, на відміну від Сполучених 

Штатів, Китай не збирався покидати регіон після стабілізації ситуації з 

тероризмом у Афганістані. Тож головною метою Росії вподальшому має бути 

захист регіону від ісламського радикалізму та підтримувати прийнятних 

відносин зі своїми сучасними основними контр партнерами – США та КНР.  

Зі своєї сторони, керівництво США дало центральноазійським державам 

можливість співпрацювати з усіма трьома гравцями в регіоні, дістаючи 

максимальну вигоду від співпраці з кожним з них для себе. Крім того, як 

зазначає Г.Клінтон, Вашингтон обстоював саме формат цивілізованої та 

зваженої взаємодії гравців у Центральній Азії (зокрема, уникаючи відкритого 
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протистояння США та Росії, навпаки зменшуючи напругу між Москвою та 

Вашингтоном на теренах регіону
314

). 

Не можна, однак, не зауважити вплив подій 2014 – 2015 рр. на формат 

тристоронньої конкуренції США, Китаю та Росії на теренах Центральної Азії. 

Зокрема, зі свого боку, попри доволі обережну риторику керівництва 

центальноазійських держав відносно захоплення Криму на перших порах, у 

подальшому правлячі кола держав Центральної Азії виявили зменшення довіри 

до керівництва Росії. Хоча на перший погляд український формат зовнішнього 

втручання не виглядав небезпечним для інших пострадянських країн на 

найближчу перспективу, керівництвам держав Центральної Азії одразу ж 

необхідно було проаналізувати події березня 2014 року вкрай вдумливо.  

Узбекистан із самого початку дотримувався негативної та прямолінійної 

риторики щодо російської анексії Криму. 25 березня 2014 р. керівництво країни 

виступило з заявою про підтримку територіальної цілісності України та 

необхідність дотримання норм міжнародного права. На початку весни 2014 

року інші країни Центральної Азії, а саме Казахстан та Киргизстан, проявили 

більш двозначну позицію, аби не дратувати Москву, проте в подальшому 

позиція Казахстану принципово змінилася. Зокрема, у своїй розмові з 

Б.Обамою 10 травня 2014 р. Н.Назарбаєв підкреслив свою підтримку Україні та 

висловив необхідність поважати її територіальну цілісність.
315

  Верхівки 

Таджикистану та Туркменістану утримувалися від коментарів. Однак правлячі 

верхівки всіх п’ятьох країн Центральної Азії, попри розбіжності в офіційних 

позиціях щодо захоплення Криму, не можуть не усвідомлювати, що агресивна 

діяльність Москви може бути відтворена і в Центральній Азії. І хоча в 2008 р. 

правителі Центральної Азії виявляли якщо не підтримку, то хоча б нейтралітет 

щодо вторгнення Росії до Грузії, у 2014 – 2015 рр. ставлення до подібних 

втручань суттєво змінилася. Адже очевидним став той факт, що Москва у своїх 

імперських забаганках не змінилася та здатна застосовувати силу на будь-яких 

територіях, що їх вона розглядає як свою виключну сферу впливу. 
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У цілому ж усі пострадянські держави виявили яскраво виражене 

занепокоєння геополітичними амбіціями Кремля. Проте, звичайно, саме регіон 

Центральної Азії в даному сенсі є найбільш уразливим, оскільки тут Москва 

планувала сформувати своєрідну ексклюзивну сферу впливу. Очевидним є той 

факт, що для Москви Центральна Азія досі виступає в якості території 

надзвичайної геополітичної ваги, відтак російське керівництво не шкодувало 

ресурсів для закріплення свого впливу в регіоні. Зважаючи на кримський 

прецедент, залишається лише розмірковувати про те, як далеко може зайти 

Москва вже в питанні просування власних інтересів у Центральній Азії та 

наскільки довго та злагоджено самі країни Центральної Азії опиратимуться 

геополітичним апетитам Росії. 

У самій Центральній Азії досі існує ряд внутрішніх проблем, які можуть 

ставати на заваді безпековим інтересам країн регіону та зробити їх легкою 

здобиччю для зовнішнього втручання, в першу чергу, з боку Москви. Так, 

проблематика внутрішніх водних ресурсів між Узбекистаном, Таджикистаном 

та Казахстаном неодноразово призводила до дипломатичних проблем. Крім 

того, регулярно на поверхню внутрішньо регіональних відносин спливає й 

невирішене питання демаркації у Ферганській долині. Потягом кінця ХХ ст. – 

початку ХХІ ст. Москві вдавалося використовувати ці внутрішні протиріччя на 

свою користь.  

Небезпеку становила також і наявність на теренах пострадянської 

Центральної Азії російського «троянського коня» - військових баз, що у свою 

чергу могли стати неймовірно потужним елементом тиску на ці держави з боку 

Москви. Так, на території Таджикистану, Казахстану та Киргизстану 

знаходилася найбільша кількість зарубіжних військових формувань Росії. 

Важливу роль у військовому контролі Центральної Азії Москвою відігравав 

стратегічний об’єкт на території Казахстану – космодром Байконур. У 

Таджикистані, в місті Курган-Тюбе, знаходилася найбільша російська зовнішня 

база, де квартирувала 201-а моторизована стрілецька дивізія у кількості близько 

7000 військових, задача яких полягала в контролю над казахстансько-
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афганським кордоном.
316

 У 2010-х рр. кількість військово-повітряних сил на 

Кантській авіабазі, що знаходилася неподалік столиці Киргизстану м. Бішкеку, 

було нарощено,
317

 тож в разі розгортання будь-яких етнічних конфліктів 

внутрішнього порядку російської військової потуги на місцях буде достатньо 

для повноцінного втручання.  

Із закриттям американської військової бази в Манасі всередині літа 2014 

р. в Киргизстані на тлі кримської авантюри Москви все частіше лунали сумніви 

стосовно своєчасності та адекватності позбуття американських військових як 

противаги росіянам в країні. Маючи перед очима український прецедент, 

керівництво Киргизстану дійшло висновку, що для гарантії власної безпеки 

було б кращим рішенням залишити на своїй території бази кількох країн.
318

 

 Росія також залишалася важливим постачальником зброї та військової 

техніки для підтримки центральноазійських армій (хоча, слід підкреслити, що 

Москва в даній сфері не була монополістом та мала велику кількість 

конкурентів в особі Південної Кореї, США, Європи, Туреччини, Ізраїлю та 

Індії). Зі свого боку, керівництво Узбекистану, як і у випадку з кримською 

анексією, висловлювало агресивну позицію щодо форсованого втручання 

Москви у життя Центральної Азії, в першу чергу за рахунок нарощування 

російської військової присутності в регіоні. Адже, оскільки важливу роль в 

захопленні Криму відіграло розквартирування в акваторії Чорного моря 

російського військового флоту, немає жодних гарантій, що аналогічне 

обґрунтування не буде використане в майбутньому для інтервенції в 

Центральну Азію.  

Порівнюючи севастопольський досвід із власною мапою 

розквартирування російських військ, верхівки країн Центральної Азії мали 

змогу чітко визначити плюси та мінуси наявності на території своїх держав 
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військових формувань Росії. Тож великою стала ймовірність того, що в 

майбутньому військові бази в Центральній Азії може спіткати доля баз в 

Україні та на Кавказі. 

І, звичайно, справжнім каменем спотикання для захисту Центральної Азії 

від зовнішнього втручання з боку Москви полягала в наявності на території 

регіону основного козиря, що його використовувала Росія для обґрунтування 

загарбницької практики на території Криму та Східної України: в усіх країнах 

Центральної Азії присутня певна кількість російськомовних меншин. Тож 

залишалося лише міркувати про те, коли Москва захоче вдатися до чергового 

«захисту російськомовного населення, що зазнає утисків». Загалом на початку 

1990-х рр. ХХ ст. на території Центральної Азії мешкало близько 10, 3 млн. 

етнічних росіян.
319

 Хоча протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст. з регіону виїхала 

велика кількість росіян, наляканих зростанням ісламістських тенденцій, 

суттєвий процент російського населення в Центральній Азії все ще становить 

достатню загрозу для потенційного «захисту меншин» з боку Москви. 

Подібним обгрунтуванням свого втручання в справи України та потенційно в 

справи країн Центральної Азії Росія підняла суперечливий аспект існування 

колоніальних держав – проблему режиму екстериторіальності, за якого 

громадяни слабшої країни можуть дістати підтримку сильнішої (в даному 

випадку – за етнічною ознакою) та послугувати причиною інтервенції 

сильнішої країни для обстоювання їхніх прав.
320

 

Найбільші хвилювання цей факт мав викликати у керівництва 

Казахстану, 23% населення якого складали росіяни, які компактно проживали 

переважно на півночі країни.
321

 У цьому відношенні Казахстан чудово підходив 

під український сценарій. Неодноразово з вуст радикальних націоналістів 

(зокрема, прихильників світоглядних концепцій О.Дугіна) лунали заклики 

приєднати, чи то пак «повернути» «одвічні» північноказахстанські землі до 
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Росії.  У 2008 р. в інтерв’ю виданню «Форбс» О.Солженіцин також висловив 

думку про необхідність повернення Росії північного Казахстану, який «є 

частиною південного Сибіру» та в якому «відбувається притискання росіян в 

їхньому культурному, національному, діловому та повсякденному житті».
322

 

Мета сучасних російських геополітиків у цьому відношенні очевидна – 

діставши північний Казахстан, Росія наблизилася б до Китаю. Отримавши під 

свій контроль важливі торгівельні шляхи, що з’єднували його з Центральною 

Азією. 

Більша частина громадян російського походження переважно проживали 

на півночі та сході Казахстану. У культурно-демографічному плані велику 

спорідненість з Росією мали передовсім Усть-Каменогорськ (місцеві 

проросійськи налаштовані націоналісти навіть натякали на створення автономії 

або навіть на приєднання до Росії
323

), Павлоград та Костанай, а етнічні 

різноманітності між громадянами Казахстану та Росії по всій довжині кордону 

двох країн були вельми розмитими та відносними. Тож для вирішення таких 

проблем керівництво Казахстану ініціювало переселення етнічних казахів на 

свою територію для запобігання сепаратистським тенденціям. Зокрема, 

протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст. на територію буремного північного 

Казахстану було переселено близько 3, 5 млн. етнічних казахів, що проживали в 

Афганістані, Узбекистані, Монголії та Китаї. У контексті ж кримської агресії на 

північ планується переселення ще близько трьохсот тисяч казахів із сусідніх 

країн.
324

 Також для гарантії внутрішньої безпеки та захисту від потенційних 

етнічних конфліктів Казахстан запровадив кримінальну відповідальність за 

підтримку сепаратизму. 

Уразливим для внутрішніх сепаратистських тенденцій був також 

Узбекистан із проблемою Каракалпакської автономної республіки та 

Таджикистан із питанням Горно-Багдашану. Зокрема, відцентровий рух 
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Каракалпакстану міг стати засобом тиску з боку Москви на керівництво 

Узбекистану, що виявляло відкрито негативне ставлення до загарбницьких дій 

Росії у 2014 р. та намагалося максимально дистанціюватися від російського 

впливу й раніше: у 2008 р. Узбекистан покинув лави Євразійського 

економічного союзу та призупинив членство в Організації договору про 

колективну безпеку в 2012 р. Тому не дивно, що майже одразу після анексії 

Криму каракалпакський сепаратистський рух нагадав про себе: 14 березня 2014 

року група «Алга Каракалпакстан» («Каракалпактсан, уперед») заявила про 

бажання приєднатися до Росії.
325

 

Таким чином, Кремль міг застосовувати внутрішні етнічні конфлікти в 

Центральній Азії для розгойдування внутрішньорегіоанльної обстановки та для 

просування політики відновлення свого впливу в радянському форматі. 

Кримський прецедент потенційно міг мати й внутрішні наслідки в 

питанні перерозподілу територій: ґрунтуючись на «етнічних» мотиваціях 

Москви, самі країни Центральної Азії могли вдатися до перегляду кордонів між 

собою: згідно з московською логікою, наприклад, Узбекистан міг заявити права 

на південний Киргизстан. Так, своїми проузбецькими настроями відоме 

киргизьке місто Ош, на території якого проживає велика узбецька громада та в 

якому в останні десятиліття відбувалися етнічні антикиргизські виступи. За 

таким же сценарієм Казахстан мав змогу виставити територіальні претензії до 

сусідніх Киргизстану та Узбекистану. Таджикистан, у свою чергу,  мав грунт 

для заявлення прав на свої історичні центри Бухару та Самарканд, що їх 

радянське керівництво приєднало до Узбекистану тощо.  

Не слід забувати й про той факт, що кримська кампанія Москви була 

здатна створити внутрішні небезпечні прецеденти для країн Центральної Азії в 

плані розростання сепаративних настроїв. Для Узбекистану розпливчасті 

обґрунтування «самовизначення» знову могли сколихнути проблему 

Ферганської долини. Власне, Президент І.Карімов знову звернувся до даної 

проблеми в ході четвертого саміту в рамках конференції з інтеграції та 
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укріплення довіри в Азії в Шанхаї 20 – 21 травня 2014 року, відзначивши, 

що відсутність у сторін конфлікту прагнення до вирішення даної проблеми 

призведе до ще більшого зростання взаємних звинувачень та затягування 

процесу розв’язання питання.
326

 

У рамках наявності та імовірного зростання внутрішньої конфліктної 

проблематики в Центральній Азії Президент Казахстану Н.Назарбаєв виступив 

з ініціативою створення Організації безпеки та розвитку в Азії. Така ініціатива 

могла стати важливим елементом вирішення внутрішньо регіональних проблем 

та зростання взаємодії між верхівками країн Центральної Азії для вирішення 

питань, що їх підняли для регіону події 2014 року. Тож якщо Москва в 

подальшому вдаватиметься до чергових кроків з реставрації Радянського 

Союзу, країни Центральної Азії матимуть змогу виступити консолідовано та 

дати гідну відповідь майбутнім геополітичним зазіханням Росії. 

У перспективі втрата довіри по осі відносин «Центральна Азія – РФ» 

може призвести до блокування євразійських програм Росії, за допомогою яких 

Москва прагне утримувати в орбіті власного впливу азійську частину 

колишнього СРСР. Крім того, для країн Центральної Азії не було жодної 

вигоди у формуванні будь-яких об’єднань із країною, що знаходилася в 

практичній міжнародній ізоляції та потенційно становила загрозу 

територіальній цілісності будь-якій з центральноазійських держав. Так, після 

захоплення Криму Президент Казахстану Н.Назарбаєв у своїй риториці 

виражав все більше сумніву в довірі Москві, а керівництва Туркменістану та 

Узбекистану проявляли зростаючий скепсис по відношенню до будь-яких 

ініціатив, покликаних сильніше прив’язати ці держави до Росії. Із анексією 

Криму Росія втратила й свої позиції як гаранта центральноазійських кордонів, 

встановлених англо-російським договором у 1895 році.
327

 Тож захоплення 

Криму пішло на користь Росії виключно в якості підтримки внутрішнього 

престижу В.Путіна серед населення, натомість у зовнішньополітичному 
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форматі позиції Москви на всьому пострадянському просторі ослабли як 

ніколи.  Правлячі верхівки Центральної Азії чітко усвідомлювали, що В.Путін 

задався метою відродити Радянський союз, відтак їхній власній незалежності 

загрожувала небезпека, тож особиста довіра до російського лідера втрачена 

назавжди. За словами Держсекретаря США Дж.Керрі, анексія Криму «змінила 

правила гри» докорінно, і ця зміна виключним чином позначиться і вже 

позначилася на Центральній Азії.
328

 Хоча давні концепції Великої гри, 

здавалося б, стали частиною історії, насправді боротьба за такі стратегічні 

території, як Центральна Азія, тривали. 

Нарешті, сучасне становище Росії в світі вже негативно відбилося на 

Центральній Азії як на джерелі великої кількості трудових мігрантів на північ. 

Втрата робочих місць та зростання расової нетерпимості всередині Росії до 

робітників з Центральної Азії вже суттєво вплинула на сприйняття Росії як 

можливого майданчика для покращення власного економічного становища в 

негативний бік.  

Таким чином, еліти країн Центральної Азії, беручи до уваги всю 

різноманітність викликів та загроз від будь-якої взаємодії з Росією в 

подальшому шукатимуть шляхів до виходу з-під російського контролю, який 

наразі приносить лише зростаючу агресію національного та потенційно 

військового ґатунку та скочується до економічної стагнації, що вкрай негативно 

позначиться на економічних відносинах між Москвою та Центральною Азією. 

Легше за все пережити переорієнтацію буде Казахстану та Туркменістану, що 

мали достатню базу для ведення економічних відносин в першу чергу з Китаєм, 

а також, на відміну від своїх центральноазійських сусідів, раніше не слугували 

настільки потужним джерелом трудових мігрантів до Росії. У цілому ж 

прагнення Москви здобути Крим позначилося не лише на внутрішній 

економічній ситуації, але й вже відштовхнуло своїх традиційних 

пострадянських партнерів у особі країн Центральної Азії. Більше того, попри 

небажання Москви бачити США в Центральній Азії в якості активного гравця, 

                                                 
328

 Blank S. What Crimea Teaches Central Asia [Electronic Resource] – Mode of Access: 

http://thediplomat.com/2014/05/what-crimea-teaches-central-asia  (Last access: October 28, 2015). – Title from the 

Screen. 

http://thediplomat.com/2014/05/what-crimea-teaches-central-asia


 125 

анексія Криму лише підштовхнула Вашингтон та Північноатлантичний 

альянс до співпраці з регіоном. У 2014 році НАТО відкрила в Ташкенті перше 

Бюро зі зв’язку в Центральній Азії; у травні того ж року до Казахстану та 

Узбекистану із робочим візитом навідався заступник Держсекретаря В.Бернс. У 

ході своїх відвідин Казахстану В.Бернс обговорив з казахстанською верхівкою 

ситуацію в Криму; загалом же цей візит, безумовно, окреслив геополітичні 

плани США щодо Центральної Азії та заклав основи для найважливіших 

аспектів співпраці Узбекистану та Казахстану з НАТО та Вашингтоном. 

 Зв’язки Центральної Азії з Китаєм, на відміну від Росії, мали значно 

глибше історичне коріння. Розпочали формуватися вони 60 р. до н.е. за династії 

Хань, коли регіон сучасної Центральної Азії був відомим в Китаї під назвою 

Західних земель. У вузькому сенсі ця назва охоплювала території на захід від 

фортець Юйменьгуань та Янгуань, Дунхуану та області на схід від Паміру; в 

широкому сенсі під опис «Західних земель» підпадають території на захід від 

Паміру. Починаючи з тих часів, Китай протягом двох тисячоліть підтримував 

політичні, економічні, культурні та історичні зв’язки з Центральною Азією. 

Після включення Центральної Азії до складу Російської імперії традиційну 

мережу історичних зв’язків регіону з Китаєм було зруйновано.  

Але традиція таких зв’язків знову відродилася після занепаду СРСР та 

здобуття центральноазійськими пострадянськими республіками незалежності. 

Саме така традиція зробила можливим новітнє входження Китаю до 

Центральної Азії. Входження розпочалося з вирішення проблеми демаркації 

кордонів, питання про яку було порушено ще за радянських часів. Після 

розпаду СРСР південні частини радянсько-китайського кордону стали 

кордонами між Китаєм та трьома колишніми радянськими республіками – 

Таджикистаном, Казахстаном та Киргизстаном. Вирішення питання стосовно 

кордонів було важливою умовою для нового етапу розвитку взаємовідносин 

Китаю з Центральною Азією. Успішне вирішення питання про демаркацію 

кордонів сприяло формуванню «Шанхайської п’ятірки», а потім і ШОС – 

важливого інструменту утвердження Китаю в регіоні.
329

 Розширення кола 
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питань, що розглядалися «Шанхайською п’ятіркою» та зростаюче 

співробітництво Китаю з країнами Центральної Азії призвели до поступового 

закріплення присутності Китаю та його впливу на регіон.  Переформатована 

«п’ятірка» в особі ШОС стала запорукою безпеки Центральної Азії та 

атрибутом зв’язку, що дозволяв Китаю брати участь у справах регіону. Крім 

того, створення ШОС стало показником досягнення компромісу між КНР та 

Росією: було визнано взаємні інтереси в регіоні та оформлено курс на 

стратегічне співробітництво.  

Важливою віхою реставрації китайсько-центральноазійських відносин з 

розпадом СРСР стала торгівля. Піонером економічних зв’язків серед країн 

Центральної Азії став Казахстан, чиї економічні відносини з Китаєм 

розпочалися ще до отримання центральноазійською республікою незалежності. 

У 1986 р. було відновлено торгівельні зв’язки між СРСР та Сінцзян-

Уйгурським автономним районом, ключову роль в яких відтепер відігравала 

Казахстанська РСР. Таким чином, до 1991 р. економічні відносини із Китаєм у 

Казахстану вже були досить широко розвиненими. Китай став головним 

торгівельним партнером Казахстану поза територією колишнього СРСР, а 52% 

його експорту до країн т.зв. «далекого зарубіжжя» припадало на Китай. Нові 

перспективні галузі співробітництва – важку промисловість, сільське 

господарство, біотехніку, енергоресурси, космічні дослідження – було 

визначено в 1993 р. В середині 1990-х рр. на казахстанський ринок починають 

проникати великі китайські компанії.
330

 

Одним з ключових інтересів Китаю в Центральній Азії, безперечно, 

виступала енергетика. Китай потребував сировини та прагнув урізноманітнити 

імпорт за рахунок розширення мережі сухопутної торгівлі з Євразією. Крім 

того, Центральна Азія з усіх потенційних постачальників енергоресурсів до 

Китаю був найбільш стабільною в порівнянні з тим же  заможним, але хитким в 

політичному відношенні Близьким Сходом, географічно віддаленим та 
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непередбачуваним африканським континентом або географічно й 

геополітично орієнтованою на США Латинською Америкою. Енергетична 

інфраструктура Центральної Азії виступала важливим елементом впливу КНР в 

регіоні, а також мала неабияке значення для закріплення в наземній торгівлі на 

шляху з Південної Азії до Європи. У такий спосіб держава могла позбутися 

геополітичної вразливості, що була притаманною виключно морській торгівлі. 

Основним партнером Китаю в цій галузі серед центральноазіатських держав 

виступав також Казахстан, чиї енергетичні зносини з Китаєм остаточно 

сформувалися 1997 р. Але слід підкреслити, що через доволі пізню появу 

Китаю на енергетичному ринку Казахстану Пекін може здобути лише 

порівняно несуттєві родовища сировини. Тим не менш, Китай підходив до 

таких скромних здобутків максимально логічно. Китайські нафтові компанії 

брали активну участь у розвідуванні нафти, її видобутку та спорудження 

відповідних установок на території Казахстану. Зокрема, для подальшої 

продуктивної боротьби за ресурси Казахстану в енергетичному секторі та в 

Центральній Азії взагалі Китай інвестував у родовища в Актюбінській області 

та неподалік Каспійського моря та розпочав участь у розробці більш віддалених 

родовищ, які не мають переваги знаходитися уздовж китайсько-казахського 

трубопроводу. Після 2000 р. Китай почав проявляти особливий інтерес до 

масштабного виробництва та інфраструктурних проектів. Китайські 

енергетичні компанії протягом десяти років зуміли успішно закріпитися на 

казахському ринкові – так, станом на 2006 р. Китай контролював вже 24% 

виробництва енергії Казахстану.
331

   

Загальною стратегією Китаю було об’єднання усіх отриманих родовищ з 

величезним китайсько-казахським трубопроводом, що будувався та мав 

з’єднати берег Каспійського моря з прикордонним пунктом Достик – 

Алашанькоу. Перший відрізок трубопроводу, що було введено в експлуатацію 

2003 р., поєднав родовище в Кенкіяку з Атираєм, другий (запущено 2006 р.)  – 

нафтову станцію та залізничний термінал в Атасу зі станцією Достик - 
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Алашанькоу. Останній відрізок було завершено 2011 р.
332

 З боку Китаю 

трубопровід поєднано з внутрішнім трубопроводом «Алашанькоу – 

Душанцьзи», що, в свою чергу, сполучав нафтопереробний завод у Душаньцзи 

з Сінцзяном. На меті таких проектів стояло постачання енергетики не лише в 

Сінцзян, а й до приморської території густонаселених регіонів східного Китаю.  

Не менший інтерес Китай виявляв і до нафтогазового сектору 

Узбекистану та Туркменістану. Попри доволі складну ситуацію в регіоні, Китай 

зміг переконати не тільки Казахстан, а й Туркменістан та Узбекистан в 

необхідності спорудження спільного трубопроводу та спільного ж продажу газу 

до Пекіну. 2006 р. Туркменістан уклав з Китаєм угоду про енергоресурси, 

згідно якої з Туркменістану постачалося близько 30 млрд. кубометрів за 2009 

р.
333

, а в 2012 році Туркменістан став головним постачальником природного 

газу до Китаю, забезпечивши китайський ринок енергоресурсів більш ніж на 

50%.
334

 У квітні 2007 року Китай та Узбекистан домовилися про будівництво 

узбецького відрізку газопроводу, а в квітні 2008 р. відповідну угоду було 

укладено між Китаєм та Казахстаном. Таджикистан та Киргизстан також 

виступають важливою складовою китайської енергетичної стратегії, проте не як 

скарбниця природних багатств, а як транзитні коридори постачання ресурсів до 

Західного Китаю.  

У 2005 – 2006 рр. присутність Китаю в Центральній Азії збільшилася, а 

роль цієї держави в регіоні стала якісно новою. У першу чергу економічні 

фактори сприяли такому розширенню впливу Китаю не лише тут, а й в інших 

регіонах. Ще більшого значення набули політичні та стратегічні концепти, які 

схилили терези геополітичного балансу в Центральній Азії на користь Китаю.  

Говорячи в цілому про стратегічні інтереси Китаю в Центральній Азії, 

слід розділити їх на основні групи та прослідкувати динаміку їхнього розвитку, 

адже всі компоненти китайських інтересів у Центральній Азії виникли не 
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одночасно, а формувалися поступово. На думку китайських дослідників, 

можна виокремити 6 основних таких компонентів: 

1) безпека кордонів; 

2) боротьба з рухом «Східний Туркестан»; 

3) енергетичний сектор; 

4) економіка; 

5) геополітика; 

6) ШОС.
335

 

Оскільки про енергетичну складову інтересів Китаю в Центральній Aзії 

вже було сказано достатньо, розглянемо детальніше інші 5 компонентів 

китайської місії в Центральній Азії. 

На початку історії незалежності центральноазійських республік основною 

метою Китаю виступала саме безпека та стабільність кордонів. Коли розпався 

Радянський Союз, переговори про демаркацію кордонів на західному фланзі ще 

не було завершено (що стосується питання про східний відрізок кордону, то 

1989 р. СРСР та Китай парафували відповідний договір). Так, на заході кордон 

між Росією та Китаєм складає лише 45 км, у той час як лінії кордонів між 

колишніми радянськими центральноазійськими республіками КНР значно 

протяжніше: близько 1000 км з Киргизстаном,
336

  1740 км з Казахстаном
337

 та 

450 км з Таджикистаном
338

. Зацікавлені сторони продовжили переговори, і у 

вересні 1994 р. було досягнуто згоди щодо західного відрізку радянсько-

китайського кордону, де після зіткнення радянських та китайських військ в ході 

конфлікту за о. Даманський 1969 р. було розміщено військові угруповання обох 

сторін. З покращенням двосторонніх відносин учасників конфлікту кількість 

військ було зменшено, але сторони все ще потребували інституційного 

механізму для гарантії безпеки кордонів. 26 квітня 1996 р. КНР, Росія, 
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Казахстан, Таджикистан та Киргизстан підписали Угоду про укріплення 

довіри у військовій галузі в районі кордону.
339

 На основі угоди наступного року 

було досягнуто домовленості про зменшення кількості збройних сил у 

прикордонних районах. 

Таким чином, безпека кордонів як перший елемент центральноазійських 

інтересів виступав ключовим моментом китайської дипломатії в регіоні, адже 

саме цей аспект є для Китаю необхідною умовою для створення сприятливого 

оточення.  

З 2001 р. більш нагальним елементом інтересів Китаю стала боротьба з 

тероризмом. В антитерористичній політиці Китаю в Центральній Азії основним 

питанням є протидія рухові «Східний Туркестан» у Сінцзяні та протистояння 

сепаратизму. Саме Сінцзянь на даний момент є найбільшою без пековою 

турботою Китаю, адже включає в себе три великих загрози: сепаратизму, 

тероризму та релігійного екстремізму.
340

 Ця проблема, однак, не є новою для 

Китаю, адже ще з часів династії Хань Китай боровся з сепаратистськими 

тенденціями на своєму північному заході. У ХХ ст. основний сепаратистський 

рух на цьому фланзі прагне створити «Східний Туркестан», апелюючи до 

географічних, мовних та культурних факторів.  

Але насправді «Східний Туркестан» у сучасному Сінцзяні історично не 

має нічого спільного зі стародавніми державними формаціями, до яких 

апелюють апологети руху. Термін «Східний Туркестан» було вперше 

використано російськими вченими у XVIII ст. для позначення китайської 

частини Центральної Азії – Китайського Туркестану. Центральноазійський 

регіон називали Західним (Російським) Туркестаном; це була частина 

Центральної Азії, що пізніше увійшла до складу Російської імперії.
341

 Отже, 
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термін «Східний Туркестан» є терміном виключно географічним та 

використовувався в Росії та на Заході для розмежування китайського Сінцзяну 

та власне Центральної Азії. Тож «Східний Туркестан» не має жодного 

відношення ні до етносу, ні до країни, а тому не може й слугувати етнічним чи 

національним історичним обґрунтуванням. Сучасний же рух «Східний 

Туркестан» виник у ХХ ст. У 1990х рр.. безпекова ситуація у Синцзяні 

погіршилася, не в останню чергу через появу нових незалежних країн коло 

китайського кордону. Здобуття незалежності центральноазійськими 

республіками відродило у представників руху «Східний Туркестан» надії на 

створення і незалежного «Східного Туркестану». Крім того, нові незалежні 

держави виявилися вельми слабкими в політичному, економічному та 

ідеологічному сенсі, що створило вакуум у відповідних сферах в регіоні. До 

Центральної Азії рушили терористичні та сепаратистські угруповання, а через 

фактор внутрішнього тиску та впливу оточення тероризм почав 

розповсюджуватися за межами регіону. Це дозволило терористичним силам 

наблизитися до кордонів Сінцзяну та ослабити безпеку кордону. Небезпека 

«Східного Туркестану» швидко стала для Китаю серйозною проблемою, проте 

до подій 11 вересня 2001 р. КНР цього не афішувала. Тільки після атаки на 

Нью-Йорк та Пентагон в Китаї відбулося публічне обговорення проблематики 

«Східного Туркестану» та тероризму. 

Важливою віхою розвитку КНР виступав розвиток північно-західних 

районів Китаю та прикордонна торгівля. Ця частина Китаю, а особливо 

Сінцзян, була близькою до Центральної Азії за культурними традиціями та 

мала природні транспортні та торгівельні переваги. Це робило економічне 

співробітництво із Центральною Азією зручним каналом для економічного 

розвитку китайського північного заходу. Крім того, така лінія економічних 

зв’язків могла сприяти економічному зростанню прикордонних районів. 

Нарешті, Центральна Азія була виключно важливим для Китаю регіоном в 

плані наявності економічного зв’язку КНР із зовнішнім світом: вона виконувала 

функції транспортної осі, що пов’язувала Китай із Європою та Західною Азією 

(зокрема, маршрут з Китаю до Європи через Центральну Азію більш ніж на 
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1000 км коротший, ніж шлях через Сибір).
342

 І, звичайно, мінеральні 

ресурси, на які багата Центральна Азія, були виключно важливими для 

економічного розвитку Китаю, який може використовувати усі види сировини, 

що видобуваються в центральноазійському регіоні. 

Ще одним елементом інтересів Китаю в Центральній Азії виступала 

геополітика. В цьому плані Центральну Азію можна розглядати як «тил» КНР 

на геополітичній арені. Натепер південно-східний вектор інтересів знаходиться 

у фокусі китайської стратегії та виступає основним джерелом стратегічної 

протидії. Зараз найбільш вагомою та непростою метою зовнішньої політики 

Китаю є недопущення незалежності Тайваню. Джерелом стратегічного тиску 

тут буде можливе протистояння між КНР та США через вірогідну підтримку 

Сполученими Штатами незалежності острову. Тому в стратегічному сенсі 

Китаю необхідна стабільність на всіх інших флангах, аби мати можливість 

сконцентрувати ресурси на Південно-Східній Азії. Тож Центральна Азія в цій 

схемі являє собою відносно незалежний стратегічний регіон на периферії КНР, 

що є невід’ємною частиною стратегічного тилу держави.  

Розуміння Центральної Азії як стратегічного тилу визначає прагнення 

Китаю підтримувати стабільність та запобігати геополітичним конфронтація в 

регіоні. До 11 вересня 2001 р. геополітична безпека Центральної Азії не 

викликала в Китаї особливих побоювань, адже до цього часу діяльність США в 

цьому важливому для Китаю регіоні в основному стосувалася проблематики 

прав людини та наслідків ліквідації ядерних озброєнь. Але потім геополітична 

ситуація суттєво змінилася: США безпосередньо ввійшли до регіону та 

заснували в ньому свої воєнні бази, покликані підтримувати антитерористичні 

операції в Афганістані. Зокрема, менш ніж за тиждень після терактів 11 вересня 

2001 року узбецьке керівництво дозволило розгорнути американські війська на 

своїй території. Згодом до Узбекистану долучилися Таджикистан та 

Киргизстан: американським воєнним силам було відкрито доступ до трьох 

таджикистанських аеродромів, а також до повітряних баз в Бішкеку та Оші.   
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Присутність американських воєнних сил в регіоні вважається Китаєм 

серйозною геополітичною проблемою. База військових сил США у 

Киргизстані, наприклад, знаходиться доволі близько від китайського кордону.  

Незалежно від офіційно проголошених США функцій таких баз їхня 

наявність не могла не непокоїти КНР та вела китайське керівництво до 

переосмислення геополітичної безпеки в Центральній Азії. Такій переоцінці 

сприяло і те, що Сполучені Штати не оголосили конкретних строків свого 

воєнного дислокування в регіоні. У Китаї висловлювалися різні думки стосовно 

впливу таких геополітичних змін на стратегічну безпеку КНР – від розгляду 

військової присутності США як геополітичної загрози до діаметрально 

протилежних точок зору. Тож розгортання американських військових баз в 

Центральній Азії та зародження перманентної військової присутності в регіоні 

стало своєрідним лакмусовим папірцем для американсько-китайських відносин, 

які були частиною загальної зовнішньополітичної стратегії Китаю та мали 

ґрунтуватися на основі «конструктивних дій та співпраці».
343

 Так чи ні, але 

зміна загальної безпекової ситуації в світі після подій 11 вересня 2001 р.  

суттєво посилила інтерес Китаю до геополітичного становища в Центральній 

Азії. 

Нарешті, останнім блоком інтересів Китаю в Центральній Азії була 

діяльність в регіоні через призму організації ШОС, що стала основою 

китайської дипломатії в Центральній Азії. Враховуючи загальну роль Китаю в 

цій багатосторонній організації, можна стверджувати, що укріплення ШОС 

сприяло посиленню впливу КНР в регіоні, а її ослаблення, відповідно, 

зменшенню такого впливу. Слід відмітити, що цей останній інтерес Китаю не 

був результатом довгої та продуманої політики КНР, а радше сформувався 

спонтанно. Однак навіть при цьому організація зіграла важливу роль у 

затвердженні Китаю в Центральній Азії і відтак є важливим дипломатичним 

інструментом.  
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Із проникненням в регіон інтересів інших великих держав (зокрема, 

США та Росії) Китай дістав цілий блок відносин по осі як суперництва, так і 

співробітництва з ними. Говорячи про геополітичні інтереси Китаю в регіоні, 

великою мірою вони співпадали з такими інтересами Росії: обидві великі 

держави прагнули безпеки для своїх кордонів та вважали регіон базовою 

транзитною зоною для наркотрафіку з Афганістану. Також і Китай, і Росія не 

сприймали факт можливості Заходу контролювати євразійський простір і 

власне регіон Центральної Азії через перманентну воєнну присутність. Хоча 

така присутність і розглядалася КНР та Росією як геополітична загроза, вони й 

не прагнули створити антиамериканській альянс в Центральній Азії. 

Двосторонні відносини один з одним на тлі Центральної Азії Китай і Росія все 

ж розглядали як більш важливий комплекс, ніж комплекс двосторонніх 

відносин зі США. 

Разом з тим, Китай та Росія в регіоні не лише співпрацювали, а й 

виступали суперниками. В першу чергу це пояснюється з геополітичної точки 

зору: між двома великими державами, якими є КНР та Росія, існували 

відповідні особливі геополітичні відносини, невід’ємним елементом яких був  

фактор суперництва. Відповідно, регіон Центральної Азії, що знаходиться між 

Росією та Китаєм, був спорідненим геополітичним інтересом для обох держав 

та спонукав їх до прагнення затвердити тут власний вплив. Таким чином, 

суперництво Китаю та Росії за вплив у регіоні стало неминучим. Центральна 

Азія і в більш ранні історичні періоди слугувала зоною суперництва держав, що 

також залишило в геополітичних прагненнях цих акторів важливий слід.
344

 

Центральна Азія більш ніж сто років була частиною Росії, але з отриманням 

колишніми радянськими республіками незалежності Китай знову увійшов до 

регіону. Значення Росії відтак зменшилося, а Китаю – навпаки, підвищилося. 

Але це автоматично не призводить до абсолютного домінування когось із них в 

Центральній Азії.  

Найлогічніше розглядати фактор встановлення впливу Китаю та Росії в 

регіоні не через призму двосторонніх відносин цих великих держав, а радше 
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через те, як Росія реагуватиме на посилення впливу Китаю в Центральній 

Азії (адже «комплекс імперії» і ставлення відтак Росії до регіону як до своєї 

одвічної зони інтересів ніхто не скасовував). Тож, коли мова заходить про 

Центральну Азію, всі нові тенденції та впливи, які її стосувалися, одразу ж 

загострювали  підозри Росії щодо присутності тут інших глобальних гравців та 

викликало багато питань. Звичайно, Росія визнала право Китаю на присутність 

у Центральній Азії та важливість співробітництва з цією державою, але щодо 

посилення ролі Китаю важко сказати, як надовго вистачить терпіння Росії 

визнавати такий розвиток подій. І хоча Росія та Китай дійшли згоди щодо 

стратегічного співробітництва в Центральній Азії, Росія продовжувала 

ставитися з підозрою до розгортання китайської діяльності в регіоні. 

Присутність будь-яких інших великих держав (Китаю, США тощо) в регіоні 

Росію не могло влаштувати аж ніяк, адже  Центральна Азія на рівні з іншими 

колишніми здобутками Російської імперії та СРСР офіційно продовжували 

фігурувати як «сфера російських життєвих інтересів».
345

 Тож в плані втручання 

в зону цих самих «природних інтересів» для Росії Китай ні в чому не 

відрізнявся від тих же Сполучених Штатів.  

Але і Китай, в свою чергу, не вважав себе зайвим у Центральній Азії, 

адже мав тут значно глибше історичне коріння, аніж Росія. Маючи тісні зв’язки 

з Центральною Азією на історичному, економічному, культурному, 

безпековому, політичному  рівнях, для Китаю було природним втручатися в 

справи Центральної Азії та розвивати близькі відносини з країнами регіону. 

У період після «холодної війни», коли політичні блоки втратили свій 

вплив, країни мали право розвивати відносини з будь-якими партнерами. Так 

само і Центральна Азія більше не була виключною прерогативою політики 

тільки Росії. Ці нові геополітичні реалії та уявлення про них політикуму мали 

важливе значення для китайсько-російських відносин в Центральній Азії. У 
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свою чергу, американська присутність в особі воєнних баз привертала увагу 

і Росії, і Китаю. Тож американський фактор міг певним чином зменшити 

імовірне суперництво між КНР та Росією, якщо б вони об’єдналися для 

протидії Заходу. Оскільки присутність США не зменшиться в регіоні 

найближчим часом, «антиамериканська карта» теоретично могла стати  

довгостроковою запорукою дружніх відносин КНР та Росії в Центральній Азії. 

Структура ж китайсько-американських відносин в Центральній Азії була 

доволі контроверсійною: з одного боку, у безпековій сфері, яка торкалася 

боротьби з тероризмом, обидві країни мали спільних суперників та спільні цілі; 

з іншого боку сторони плекали зовсім різні інтереси в традиційній галузі 

безпеки. Останнє містило в собі проблематику військової присутності США в 

Центральній Азії, що викликало в КНР побоювання.
346

 Таке протиріччя 

сплутувало карти в форматі двосторонніх відносин КНР та США: обидві 

держави прагнули протидіяти тероризму, що наражало на небезпеку 

стабільність, але саме це співробітництво в результаті й породжувало дисонанс 

традиційних концептів безпеки. 

У КНР поки що немає єдності стосовно позиціонування американської 

воєнної присутності в регіоні. Так, існували думки, що ця присутність не була 

загрозою, оскільки число американських воєнних сил в Центральній Азії було 

незначним, аби створити реальну загрозу для Китаю; але існувала також і 

думка, згідно якої наявність американських воєнних баз в регіоні виступало 

джерелом серйозної небезпеки. Але жодна з цих думок не здобула в політикумі 

та соціумі Китаю прихильності однозначної більшості. На думку ж більшості, 

американська військова присутність в Центральній Азії впливала на китайські 

інтереси в регіоні деструктивно, але деструктивність та власне загроза цього 

фактору була радше потенційною, ніж нагальною.  

Військова присутність США в Центральній Азії мала ряд як позитивних, 

так і негативних факторів для КНР. Зокрема, з одного боку, повалення режиму 

Талібану та вирішення афганського питання принесли до Центральної Азії 
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безпеку та були Китаю на руку. З іншого боку, заснування в Центральній 

Азії американських воєнних баз матиме більш широкі стратегічні наслідки. Так, 

в разі протистояння з Китаєм по тайванському питанню США може 

скористатися своєю воєнною присутністю в Центральній Азії, аби натиснути на 

Китай з тилу.  

На думку китайської сторони, воєнна присутність американців у регіоні 

могла також впливати деструктивно на фактор енергетики.
347

 Центральна Азія 

стала основним постачальником енергоресурсів до Китаю, імпортувати ресурси 

з регіону для цієї держави стало дуже вигідно, адже транспортування ведеться 

через наземні канали та не може бути перехопленою іншими країнами. 

Присутність же американців на теренах основної енергетичної бази Китаю 

зробила перевагу Китаю в галузі постачання енергетики проблематичною. Тож 

Китай виступає проти довгочасної (а, скоріше за все, саме такий характер має 

американська присутність в регіоні) дислокації військ США в Центральній Азії 

– регіоні, який є основним для постачання енергоресурсів для Китаю. 

Говорячи про загальний контекст китайсько-американських відносин, на 

думку китайської дипломатії, Центральна Азія не була їх ключовим елементом. 

Навпаки, китайсько-американські відносини в регіоні залежали від відносин 

двох країн між собою взагалі. Як вже зазначалося вище, китайська дипломатія 

мала ряд причин розвивати відносини зі США в позитивному ключі, чого 

потребували економічний розвиток Китаю, стабільність Тайванської протоки та 

посилення стратегічного оточення та його безпека. Тож заради односторонньої 

вигоди в регіоні малоймовірно, що Китай принесе в жертву двосторонні 

відносини зі США. 

Що ж стосується трикутника «США – КНР – Росія», то в ньому Китай на 

початку ХХІ ст. надавав перевагу саме Росії, адже стратегічним базисом для 

трьохсторонніх відносин виступала саме ця вісь. Крім того, китайсько-російські 

відносини природно поширювалися і на регіон Центральної Азії. Також тут в 
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Росії та Китаю співпадали точки зору на наявність військових формувань 

Сполучених Штатів у регіоні Центральної Азії.  

Після подій березня 2014 року, однак, китайсько-російське протистояння 

в Центральній Азії зазнало суттєвих змін. Зокрема, ще відчутнішим стало 

розширення економічного впливу Китаю на захід, що й створило значно більш 

відчутну альтернативу російській регіональній стратегії відносно Центральної 

Азії. Останнім часом зросла й взаємодія країн-контролерів нафтогазових 

ресурсів Центральної Азії з Пекіном. Оскільки Китай все сильніше 

закріплювався в регіоні саме на основі взаємодії в нафтогазовому секторі, 

позиції колишнього галузевого монополіста – Москви -  дедалі слабшали. За 

останні кілька років Туркменістану, Казахстану та Узбекистану вдалося суттєво 

диверсифікувати мережу постачання газу до китайських ринків в обхід Росії та 

дістати бажану транзитну незалежність від Москви (якої, однак, поки що так і 

не позбулися зав’язані за російський імпорт газу Таджикистан та Киргизстан).  

Китай виступає найважливішим економічним партнером країн 

Центральної Азії та є головним імпортером нафти та газу з Туркменістану та 

Казахстану. Більше того, енергетичні відносини з Китаєм практично 

забезпечили Туркменістану захист від активного втручання у внутрішні справи 

країни з боку Москви: фактор присутності Пекіну в енергетичній сфері 

Туркменістану із великою кількістю контрактів на мільярди доларів на 

поставки туркменського газу в Китай фактично зв’язує російському 

керівництву руки на цьому напрямку зовнішнього тиску.
348

  

У двосторонніх відносинах із іншим чотирма країнами Центральної Азії 

Китай також узяв курс на витіснення Росії. Зокрема, інвестиції Китаю до 

Центральної Азії вже витіснили російські вливання з регіону, відтак 

переорієнтація країн Центральної Азії з Москви до Пекіну вже інтенсивно 

відбувається та майже напевно поглибиться й у майбутньому.
349

 Адже Пекін, на 

відміну від Москви, радше не обіцяє залучити фінансування до Центральної 

                                                 
348

 Satke R., Galdini F. How is the Ukrainian crisis affecting Central Asia? [Electronic Resource] – Mode of Access: 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/06/ukraine-crisis-central-asia-201466124720172220.html (Last access: 

February 28, 2016). – Title from the Screen. 
349

 Horak S. Russia's Intervention in Ukraine Reverberates in Central Asia / S.Horak // Central Asia – Caucasus 

Analyst. – BI – Weekly Briefing. – Vol. 16. – No. 6. – 19 March 2014. – p. 9. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/06/ukraine-crisis-central-asia-201466124720172220.html


 139 

Азії, а надає його. Китайські підприємці мають великий досвід у залученні 

фондів до центральноазійських економік та навчилися маневрувати в досить 

складному місцевому інвестиційному кліматі. 

Важливим було й прагнення Пекіну розширити мережу доріг та залізниць 

для експорту власної продукції в Центральну Азію та через неї до Європи. Тож 

у цілому Китай був значно більш привабливим економічним партнером для 

країн Центральної Азії, аніж Росія: на відміну від Москви, Пекін не тільки 

пропонував більш вигідні умови для співпраці, а й не вимагав безумовної 

політичної інтеграції для закріплення економічних відносин, здійснюючи вплив 

на центральноазійських партнерів за допомогою м’якших важелів. Нарешті, 

успішне запровадження китайського торгівельного проекту «Економічний пояс 

Шовкового шляху» проявило себе в якості чудової альтернативи російській 

геополітичній концепції. 

Важливу роль у подальшому поглибленні співпраці між Китаєм та 

країнами Центральної Азії відіграватиме й поступова зміна керівних еліт 

всередині центральноазійського регіону. Із відходом від справ загартованих 

радянською системою відносин політичних діячів та появою нової крові 

зміниться й позиціонування Росії в орбіті інтересів самої Центральної Азії: 

відтепер Москва розглядатиметься з позиції не традиційного системного 

підпорядкування «центрові», а в контексті останніх агресивних та 

непередбачуваних дій Росії. Новий підхід до розгляду відносин з Москвою 

також знайде відображення в ідеологічній сфері, що візьме до уваги 

непереборне бажання Москви займатися «збиранням земель».
350

 

На початку ХХІ ст. утворений в регіоні трикутник геополітичної 

конкуренції відійшов від звичного наприкінці ХХ ст. формату тимчасової 

рівноваги інтересів, оскільки активізація кожного з гравців в рамках новітніх 

регіональних та світових політичних умов призводить до загострення ставлення 

кількох інших до подібної діяльності. Оптимальним сценарієм розвитку 

взаємодії між США, КНР і Росією в Центральній Азії на початку ХХІ ст. було 

встановлення модус вівенді в рамках регіональної політики, проте реальний 
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результат повзучого протистояння трьох держав у регіоні, імовірно, 

залишатиметься спірним та відкритим протягом довгого проміжку часу. Тож 

стратегія Вашингтону в регіоні мала бути виваженою та виходити з 

геополітичної та безпекової складності Центральної Азії, та, безумовно, з 

історичного контексту самого регіону. До анексії Криму відносини між трьома 

зовнішніми акторами найкраще описувалися поняттям «конкуренція», а зі 

збільшенням поляризації та «зміною правил гри», про які говорив Дж.Керрі, ці 

відносини можуть опинитися на грані конфронтації. Тож відтепер великою 

мірою майбутнє трикутника «США – Китай – Росія» залежатиме від того, як 

поведуть себе самі країни Центральної Азії, які раніше дотримувалися 

обережної політики. Однак, враховуючи внутрішньо регіональні протиріччя 

між країнами Центральної Азії, у разі поляризації кожна з них може пристати 

до іншого «покровителя». Зокрема, Казахстан, що вже не довіряє Москві та має 

налагоджені економічні відносини з Пекіном, може схилитися саме до Китаю, 

на противагу ж йому Узбекистан обере США, адже співпраця між 

Вашингтоном та Ташкентом триває вже довгий час, так само як між Ташкентом 

та НАТО. Таджикистан та Киргизстан у своєму виборі, скоріше за все, 

орієнтуватимуться на Казахстан, тоді як найбільш вірогідним сценарієм 

поведінки Туркменістану буде традиційний нейтралітет. 
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4.2. Сировинно-енергетичний потенціал Центральної Азії як чинник 

політики США щодо регіону. 

 Нові центральноазійські держави, що з’явилися на політичній карті світу 

після розпаду СРСР, здатні запропонувати Вашингтону ряд можливостей, 

серед яких найбільш важливими є можливості сировинно-енергетичного 

порядку. На території пострадянської Центральної Азії сконцентрований 

цілий ряд елементів, які слугують одвічною запорукою глобального інтересу 

до нього не лише з боку азійських, але й світових впливових держав. Серед 

цих факторів, безперечно, наявність величезних природних ресурсів, зокрема, 

покладів газу та нафти. Якщо станом на ХІХ ст. переможцем «Великої Гри», 

що розгорнулася на теренах сучасної Центральної Азії вважався той 

міжнародний актор, який збудував би тут найбільшу кількість залізничних 

сполучень, то в сучасному світі найважливішим фактором перемоги стає 

будівництво шляхів постачання саме нафти й газу.
351

  Нафта як стратегічний 

матеріал для ствердження світового домінування закріпилася в такому статусі 

й у першій половині ХХ ст., тож найвпливовіші країни світу вступили у фазу 

«Нової Великої Гри» для досягнення контролю над нафтовими полями світу. 

Так, три з п’яти центральноазійських держав – Казахстан, Узбекистан та 

Таджикистан – репрезентують три різних рівня розвитку нафтогазового ринку 

регіону, що робить їх центром уваги в новому форматі глобальної гри.
352

  

Саме за рахунок нафтогазової привабливості інтерес до Центральної Азії 

наприкінці ХХ ст. виявили представники світових ділових кіл, у тому числі й 

американські.  

Крім того, не можна забувати й про присутність в надрах 

центральноазійського регіону ряду цінних корисних копалин – урану, важких 

металів та міді. Також саме на території Центральної Азії знаходиться 

найбільше в світі родовище золота. Не менш важливими для значення регіону 

на міжнародній арені є також фактор транспортних шляхів, контроль над 
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видобутком покладів важливих природних ресурсів та здатність регуляції 

та локалізації внутрішніх кризових моментів. 

Центральна Азія цікава Сполученим Штатам насамперед як контролер 

стратегічно важливих енергетичних ресурсів, а також як фактор діяльності по 

стримуванню Ірану та Росії в Азії. Окрім значних покладів таких природних 

складників, як алюмінієва руда, бор, вісмут, мідь, хром, срібло, залізна руда, 

свинець, титан, сіль, марганець, ртуть, цинк, Центральна Азія виступає й одним 

з найбільших світових контролерів хрому, золота й урану. Вся територія 

Центральної Азії містить у своїх надрах другий за обсягом запас природного 

газу – 6,31 трлн.куб.м., поступаючись лише Перській затоці з її 73,21 трлн. куб. 

м.
353

 Також саме Каспійський басейн, значна частина якого знаходиться саме в 

територіальних межах регіону Центральної Азії, має одну з найдавніших в світі 

практик розробки нафтових родовищ; саме цим Каспій був настільки важливим 

ще в Російській імперії та СРСР. Для Сполучених Штатів Каспійський басейн є 

потенційним джерелом нафтогазових поставок та важливим вузлом 

транспорних шляхів для передачі цих ресурсів на ринки західного світу.  

Окрім того, що в Центральній Азії представлено високоякісні та 

конкурентоздатні поклади нафти та газу, левова частка цих ресурсів регіону йде 

саме на експорт за рахунок відносно невисокого внутрішнього споживання в 

центральноазійських республіках. Важливим чинником зростання інтересу 

компаній США до ресурсної бази саме Центральної Азії пояснюється більшою 

стабільністю політичного клімату в даних країнах у порівнянні з більш 

традиційними для Вашингтону постачальниками нафтогазових ресурсів – 

Близьким Сходом, Нігерією та Венесуелою. Нарешті, дружній економічний 

клімат країн Центральної Азії відносно Вагшингтону якнайкраще сприяє 

інвестиціям США саме в нафто- та газодобувну галузі на цих багатих 

паливними копалинами територіях: в рамках своєї геополітичної стратегії США 

зацікавлені в модернізації та вдосконаленні центральноазіатських технічного та 

транзитного комплексу, що пов'язані з нафтогазовим сектором. Згідно з 
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прогнозами, до 2018 року нафтові родовища Центральної Азії 

продукуватимуть близько 4 млн. барелів на день, тобто майже стільки ж, 

скільки зараз на день видобувається в Кувейті та Іраку разом узятих.
354

 

Доступ до важливих нафтових родовищ, зокрема, тих, що знаходяться на 

території держав Центральної Азії, було визначено ще Стратегією 

національної безпеки США 1998 р. як один з життєво важливих інтересів 

країни. Він може бути гарантованим лише в тому випадку, якщо у важливих з 

економічної точки зору географічних зонах буде забезпечено стабільність та 

безпеку, а, відтак, безпечний та регулярний рух стратегічно важливих 

нафтогазових ресурсів та доступ до них.
355

 Такий доступ обґрунтований, 

зокрема, статистикою споживання нафтових ресурсів всередині самих 

Сполучених Штатів. США займає перше місце в світі за споживанням нафти 

(станом на 2001 рік денний обсяг споживання сягнув 17 млн. барелів, при 

цьому лише половина вжитку припадає на нафту, що її видобувають на 

території США)
356

. На території США знаходиться лише 2% світових 

нафтових багатств, тоді як споживання країни складає 25% від загальної 

кількості світових покладів цього виду копалин. У 2006 році Дж.В.Буш навіть 

охарактеризував свою державу як «нафтозалежну».
357

  

Як зазначає З.Бжезінський, надійний доступ до щедрих ресурсів Каспію  є 

принципово важливим не лише для США, а й для двох інших «економічно 

найбільш динамічних регіонів» - Європи та Південної Азії, тож панування над 

зоною-контролером критично важливих копалин стане «вирішальним засобом 

для досягнення гегемонії.».
358

 Важливість нафтових покладів Центральної Азії 

та Каспію також відзначаються Стратегією Національної Безпеки США 2002 
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року.
359

 Величезний потенціал центральноазійських резервів нафти 

констатує і  досвічений працівник британської розвідки П.Хопкірк: він 

переконаний, що саме нафтогазові ресурси пострадянської Центральної Азії 

здатні похитнути визнаного експортера «чорного золота» в особі Близького 

Сходу, і саме вони перетворюють регіон на істинну ойкумену новітньої 

Великої Гри.
360

  

Оскільки саме нафта імовірніше за все залишатиметься одним з ключових 

джерел енергії у світі, доступ до величезних нафтових ресурсів Центральної 

Азії є принциповим питанням не лише для єдиної наддержави в особі США, 

але й для інших провідних гравців глобальної політики. В контексті інтересів 

Сполучених Штатів відкриття власних ринків для нових постачальників 

чорного золота (і в першу чергу це Казахстан) надасть не лише свободу 

вибору ресурсної бази для країни-імпортера, але й призведе до встановлення 

прийнятних цін на нафту. Крім того, за рахунок своєї військової присутності в 

Центральній Азії та Афганістані з початку ХХІ ст. США здатні здійснювати 

постійний безпековий контроль за важливими транспортними вузлами та 

трубопроводами регіону, що, безумовно, є незаперечним геополітичним 

козирем Вашингтону.  

Саме як скарбниця важливих покладів природних багатств Центральна Азія і 

спонукає США до глибшої взаємодії з державами регіону. Історично ця 

територія, багата на нафтогазові поклади, залишалася закритою для 

експортних шляхів за рахунок не тільки фактору відсутності виходу до моря, 

але й в контексті російського домінування. Із розпадом СРСР Центральна Азія 

із своїми багатими на нафту й газ надрами відкрилася для світової індустрії 

енергетики, а також заявила про себе як про альтернативу близькосхідному 

енергетичному домінуванні на світовому ринку. 

Ряд угод стосовно розробки нафтогазових ресурсів було укладено між 

колишніми азійськими радянськими республіками та іноземними інвесторами 
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лише за останнє десятиліття ХХ ст. Змагання за контроль над Каспійським 

басейном, який вкоючає територію двох з п’яти центральноазійських держав, 

полягало в укладенні контрактів на прокладення нафтопроводів та покупку 

концесій, оскільки контроль над трубопроводами означатиме й відповідний 

контроль над ресурсами, які ними постачаються.  

Зі свого боку, уряди центральноазійських держав виявили зацікавленість до 

іноземного співробітництва, оскільки постачання капіталу та забезпечення 

новітніми технічними засобами для розвідування родовищ сировини 

відкривало нову сторінку в продуктивній розробці енергетичних запасів. Так, 

наявність величезної ресурсної бази на території Казахстану вилилася в 

підписання договорів між Астаною та Вашингтоном, що стосувалися 

широкого та тривалого співробітництва в галузі розвідки, видобування та 

транспортування таких ресурсів, як газ, нафта й благородні метали. Зокрема, у 

видобуток нафти та газу на теренах Казахстану інвестували американські 

компанії «Ексон Мобіл Корпорейшн», «Шеврон» та «КонокоФіліпс»
361

, 

отримавши 36% т.зв. «національної частки» в розвиткові місцевих родовищ
362

. 

Тільки «Шеврон» вклала понад 20 млрд. дол.. США в нафтогазові розробки 

Центральної Азії
363

. Саме ця компанія була першою, що уклала договір з 

Казахстаном про здійснення розвідувальних робіт в Тенгізькому нафтовому 

родовищі в 1993 році строком на 40 років, а переговори про такі роботи 

розпочалися й поготів раніше, а саме наприкінці 1980-х рр.; станом на початок 

ХХІ ст. компанії «Шеврон» та «Ексон Мобіл» утримують долю в 75% в 

концесії з розвідування даного родовища (50% та 25% відповідно)
364

.  

Говорячи про проектну діяльність американських нафтових компаній на 

теренах Центральної Азії, не можна не згадати пропозиції концерну 

«Юнокал» у другій половині 1990-х рр. Вона включала в себе будівництво 
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трубопроводів – елементів регіональної системи, покликаних об’єднати 

нафтові потоки, що транспортувалися існуючою інфраструктурою 

Казахстану, Туркменістану та Узбекистану. Згідно з пропозицією керівництва 

компанії, новий трубопровід завдовжки 1674 км. та 106,7 см. в діаметрі мав 

проходити через Афганістан до експортного терміналу на території 

Пакистану. Побудова такого трубопроводу з транзитним потенціалом 

постачання 1 млн. барелів на день мала обійтися в 2,5 млн. дол. США. За 

словами віце-президента компанії з міжнародних відносин Дж.Марески, у 

такий спосіб «Юнокал» разом з іншими американськими компаніями 

відповідного профілю були «готові докласти зусиль, аби повернути 

Центральній Азії статус важливого перехрестя, що його вона мала в 

минулому».
365

 

В цілому США здійснює найбільшу фінансову підтримку справи 

будівництва нафто- та газопроводів, диверсифікуючи таким чином 

транспортні можливості для постачання нафти та газу з Каспію не тільки на 

регіональні, а й на світові ринки. Диверсифікація такого ґатунку та 

будівництво трубопроводів незалежно від російського впливу є також 

важливим елементом діяльності США в сировинному секторі Центральної 

Азії, адже у такий спосіб Вашингтон може потенційно зменшити вплив Росії 

на регіон та забезпечити економічну інтеграцію центарльноазійських країн до 

глобальної економіки. 

Особливо високою була енергетично-сировинна привабливість Казахстану. 

Казахстан як дев’ята за територією країна світу ще протягом довгого часу 

слугуватиме джерелом енергетичного дослідження за допомогою сучасних 

технологій. На території Казахстану знаходиться найбільший відсоток 

світових запасів залізної руди (казахстанські надра містять близько 10% 

світових запасів цього виду копалин), хрому (близько 30%), свинцю (близько 

19%), цинку (майже 10%),
366

 урану (майже 37%),
367

 марганцю (майже 25%) та 
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вугілля (майже 10%).
368

 А ще за радянських часів Казахстан займав перше 

місце серед республік у виробництві жовтого фосфору та свинцю, друге за 

виробництвом цинку та міді та третє за видобутком вугілля та залізної руди. 

Найважливішим ресурсом, що знаходиться в надрах Казахстану, безперечно є 

нафта. Адже завдяки розвитку нафтодобувного сектору за рахунок 

привернення іноземних інвестицій саме Казахстан  перетворився на 

негласного економічного передовика регіону, чий ВВП перевищує цей же 

показник чотирьох інших держав Центральної Азії разом узятих.   

Перша ровідка покладів нафти на території Казахстану припадає на 1899 рік, 

коли родовищем-піонером стала провінція Атирау. Видобуток нафти тут  

розпочався в 1911 р.; перша ж справжня заявка на нафтове лідерство цієї 

країни припала на 1970-і рр. ХХ ст. коли видобуток тут сягнув позначки 

500 000 млрд. барелів на день.
369

 Найбільший нафтопровід Казахстану – Узень 

– Атирау – Самара, протяжність якого складає 1232 км, був збудований ще в 

1970 році та продовжує забезпечувати експорт місцевої нафти. Всього в 

Казахстані 150 діючих нафтових родовищ, але найбільших та найважливіших 

два – Тенгізьке та Карачаганакське, адже саме вони разом дають близько 40% 

видобутку нафти на рік. З 1979 року важливим постачальником «чорного 

золота» в Казахстані слугує Тенгізьке наземне родовище більш ніж 3,5 км. у 

глибину на північному заході країни (станом на 2011 р. кількість видобутої 

тут нафти складала 500 000 млрд. барелів на день).
370

   

У цій же географічній частині Казахстану знаходиться наземне родовище 

Карачаганак, що було розвідане того ж року та яке містить приблизно 9 млрд. 

барелів нафти та 14, 32 трлн. куб.м. природного газу. Розвідувальній роботі на 

території цього родовища сприяла фінансова діяльність американської 

«Тексако» у співпраці з італійським концерном «Агіп» та британським 
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«Брітіш Гез». З 2000 року  здійснюється видобуток нафти на, мабуть, 

найбільш перспективному та багатому казахстанському родовищі  Кашаган, 

що вважається найбільшим шельфовим нафтовим родовищем за межами 

Близького Сходу та п’ятим за величиною в світі та включає в себе не тільки 

значні поклади нафти (близько 13 млрд. барелів), але й природного газу.  

Казахстану також належить одне з провідних місць у світі за покладами 

природного газу. Так, запаси газу, що видобувається в Казахстані, складають 

більш ніж 3,7 трлн. куб.м.; геологічні ресурси природного газу в державі 

перевищують позначку в 7 трлн. куб. м.
371

 Поклади природного газу 

Казахстану в більшості своїй сконцентровані на заході країни в чотироьох 

родовищах: 46% - у Карачаганаці, 12% - у Тенгізі, робота в якому почалася 

1993 року, і стільки ж у Кашагані та 7% в Імашевському.
372

 Крім того, 

Казахстан контролює 15% світових запасів урану і  в даній галузі займає друге 

місце в світі. В основному поклади урану тут зосереджені в басейнах Сирдар'ї, 

Чжуй-Сарі-Су та Каспію. 

«Золотою сердцевиною» Центральної Азії є Киргизстан: завдяки іноземним 

інвестиціям у 1997 році на території цієї країни було запущено діяльність на 

золотодобувній шахті Кумтор на Тянь-Шані. Дотепер ця шахта утримує 

звання однієї з найбільших та найважливіших у світі та забезпечує 

Киргизстану стійкі позиції на ринку золота. Окрім того, Киргизія здійснює 

видобуток урану в рамках Карабалтинського гірськорудного комплексу. 

Чималі поклади золота та урану  також розташовані на території Узбекистану. 

Важливим ресурсом Киргизстану є також вугілля, чиї поклади на території 

даної держави оцінюються приблизно в 2 т 860, 81 млн.кг.
373

 

Таджикистан в рамках своєї території продовжує зберігати найбільші 

поклади цинку, свинцю, бору та сурми від загального спадку СРСР. Попри 

суттєвий потенціал постачання нафтогазових покладів (наприклад, 
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функціонери нафтогазової індустрії виділяють в цьому відношенні басейн 

Аму-Дар’ї на південному заході країни
374

) за радянських часів його не було 

повністю розкрито. Проте вже в 1992 р. представники ділової спільноти США 

відвідали Таджикистан для обговорення проведення розвідки нафтогазових 

покладів. Найбільш перспективним з точки зору покладів газу та нафти 

родовищем Таджикистану вважається Бохтар, що охоплює приблизно 35 тис. 

кв. км. території країни та межує з Узбекистаном й Афганістаном, де кількість 

недоведених покладів сягає позначки в  3, 22 трлн. куб.м. газу та 8, 5 млрд. 

барелів нафти.
375

 Найважливішим видом мінеральних ресурсів тут виступає 

срібло, адже саме в Согдійській області Таджикистану знаходиться одне з 

найбільших світових родовищ срібла – Великий Конімансур, загальні запаси 

срібла в якому перевищують позначку 500 000 т.
376

 

Найбільший контролер нафти та природного газу, Туркменістан, також має в 

своєму активі більш ніж 150 видів негорючих копалин і таких, що 

використовуються на будівництві. Займаючи четверте місце в світі по 

кількості покладів газу (близько 75 млрд. куб. м.), Туркменістан також 

здійснює успішний експорт цієї сировини у кількості близько 60 млрд. куб. 

м.
377

 Оскільки Туркменістан є материковою країною, експорт газу 

здійснюється здебільшого не у зрідженому стані, а по трубопроводах, 

найважливішими з яких є Туркменбаші та Сейді. Основні центри розробки 

газових ресурсів сконцентровані в басейні Аму-Дар'ї – у родовищі 

Довлетабад-Донмез (саме тут знаходиться близько половини загального 

газового потенціалу Туркменістану) та в басейні Муграбу, найважливішим 

родовищем у якому виступає Яшлар.  
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Разом із нафтовими запасами природний газ складає 80% загального 

експорту енергетичних ресурсів Туркменістану.
378

 Левова частка нафтових 

запасів цього «другого Кувейту»
379

 знаходиться на шельфі та в західній 

частині країни, в родовищі Гарашсизлик. Крім того, саме з Туркменістану 

планувалося провести транс афганський нафтопровід до Пакистану під егідою 

американської компанії «Юнокал» наприкінці 1990-х рр. ХХ ст. На початку 

ХХІ ст. даний проект обговорювався не тільки на рівні міністрів палива та 

енергетики, а й на найвищому рівні – наприкінці 2001 р. відбулася відповідна 

зустріч між Президентом Туркменістану та заступником Держсекретаря 

Е.Джонс. Нарешті, маючи найбільший зі своїх центральноазійських сусідів 

нафтогазовий потенціал, Туркменістан разом із Казахстаном виступають в 

якості головного «геоекономічного призу» в геополітичній боротьбі за Каспій 

та весь регіон Центральної Азії в рамках нового світового порядку.  

Нафта і газ також складають основу інтересу США щодо Узбекистану, який, 

на відміну від того ж Казахстану, попри вельми суттєві нафтогазові запаси 

надр, поки що не отримав достатнього іноземного інвестування для розкриття 

потенціалу природних ресурсів, що знаходяться в його надрах. Їхні поклади 

розділені між п'ятьма найбільшими нафтогазовими районами країни – 

Устьюрським, Ферганським, Бухаро-Хівинським, Південно-Західно-

Гіссарським та Сурхандар’їнським.
380

 Загальна кількість нафтових та газових 

покладів у цих районах складає близько 100 млн. тон та 1,1 трлн. куб. м. 

відповідно.
381

  Розробки нафтових родовищ розпочалися тут ще в 1885 році.  

Нафтовою скарбницею Узбекистану виступає Кокдумалацьке родовище на 

південному сході країни в Бухаро-Хівинському районі – воно забезпечує 

майже 70% узбецького нафтодобувного сектору.
382

 На території Узбекистану 
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знаходяться три нафтоперегінні заводи у Фергані, Бухарі та Алти-Арику. 

Перші кроки з освоєння покладів природного газу були здійснені в 1953 році. 

Саме з початком видобування газу в Газлі  розпочалося спорудження 

важливих газопроводів Узбекистану – Бухаро-Уральського та 

Прикаспійського. Відтак Узбекистан є третьою в СНД країною-виробником 

природного газу після Росії та Туркменістану та входить у число п’ятнадцяти 

світових лідерів з видобування цього виду ресурсів. Після розпаду СРСР 

керівництво Узбекистану взяло курс на збільшення видобутку та розвідування 

нафтових запасів і встановило контакти з техаською корпорацією «ДЖЕБКО 

Сейсмік», в руках якої знаходиться одна з найкращих технічних баз для 

розробки нафтових родовищ.
383

 Нарешті, Узбекистан є восьмою в світі 

державою за покладами урану – на його території знаходиться 2% світових 

запасів цього виду енергетичних ресурсів.  

Каспійські багатства і, в першу чергу, щедрі поклади нафти на шельфі та в 

наземних родовищах Центральної Азії, також розглядаються Вашингтоном як 

альтернатива ресурсній базі Близького Сходу. Саме нафтові запаси 

Центральної Азії стануть у нагоді США, якщо поставки з родовищ Перської 

затоки опиняться під питанням.
384

  

Оскільки ХХІ ст., скоріше за все, буде характеризуватися в першу чергу 

боротьбою світових потуг за доступ до саме енергетичних ресурсів, Сполучені 

Штати докладатимуть максимальних зусиль для виходу на перше місце в галузі 

контролю покладів важливих копалин, сконцентрованих на Каспії. Адже саме 

такий доступ гарантуватиме Вашингтону подальший розвиток своєї 

економічної та безпекової стратегії в Центральній Азії. Головною метою США 

на Каспії та в цілому в Центральній Азії в геополітичному контексті є 

підпорядкування своєму впливові саме транспортних шляхів, що постачають 

важливі енергетичні ресурси, а також максимальне відсторонення від подібного 

контролю потенційних конкурентів у регіоні. Відтак основними стратегічними 
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завданнями на початку ХХІ ст. для Вашингтону є, по-перше, підтримка 

постійного та безперешкодного постачання нафти та газу з Центральної Азії та 

Каспію в напрямку Сполучених Штатів і, по-друге, створення такої новітньої 

нафтогазової інфраструктури, що оминатиме територію Росії та постачатиме 

відповідні ресурси на світовий ринок без загрози перекриття їхнього 

постачання з боку конкурента що також претендує на примат контролю даної 

групи ресурсів. 

Таким чином, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. ключовими конкурентами 

США в Центральній Азії виступали дві країни – Росія та Китай, кожна з яких 

розглядала регіон як традиційну складову власних національних інтересів. Зі 

свого боку, Вашингтон великою мірою приділяв увагу використанню 

центральноазійської зовнішньополітичної карти як інструментові стримування 

обох своїх регіональних суперників. У даному трикутнику основною задачею 

Сполучених Штатів було, по-перше, допущення двосторонніх відносин між 

країнами Центральної Азії, з одного боку, з Китаєм, та з Росією – з іншого та, 

по-друге, використання цих видів партнерства з максимальної вигодою для 

американських інтересів у регіоні. Крім того, для США принциповим було 

утримання статус кво у відносинах між Вашингтоном, Пекіном та Москвою та 

максимальне запобігання відкритій конфронтації в рамках регіональної 

конкуренції в Центральній Азії. Події ж 2014 року в Криму суттєво вплинули 

на розстановку сил в регіоні та суттєво змістили акценти в першу чергу в 

інтересах самих керівників Центральної Азії: по-перше, анексія Криму 

призвела до подальшого зближення країн регіону (в першу чергу Казахстану та 

Узбекистану) зі США та НАТО; по-друге, правлячі еліти центральноазійських 

держав зменшили рівень довіри до Росії та надали перевагу поглибленню 

економічного співробітництва з Китаєм. 

Важливою віхою відносин США з країнами Центральної Азії наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ ст. стало оформлення пострадянських центральноазійських 

країн як продуктивної альтернативи сировинним ресурсам Близького Сходу та 

країн Південної Америки та закріплення цієї альтернативи в двох Стратегіях 

національної безпеки США. Відтак соновними інтересами Вашингтону на 
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цьому напрямкові співробітництва стали підтримка та розвиток 

транспортних шляхів, покликаних направляти нафту та газ із Центральної Азії 

до США, а також формування відповідної інфраструктури, незалежної від Росії 

для постачання сировини Центральної Азії на світовий ринок в обхід основного 

конкурента в особі РФ без небезпеки перекриття каналів постачання газу та 

нафти з боку Москви. 
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Висновки. 

Аналіз історіографії засвідчив, що окреслена проблематика не знайшла 

належного висвітлення в історичній науці. Автори монографій, статей та 

дисертаційних робіт, що працювали над даною проблематикою, розглядали 

Центральну Азію в орбіті зовнішньої політики США переважно з 

політологічного погляду. Попри великий масив джерел з даної теми, левова 

частка наукових розвідок стосується саме політологічного та геополітичного 

аспекту відносин Вашингтону з колишніми радянськими республіками 

Центральної Азії. Дисертаційні дослідження українських та зарубіжних 

здобувачів, що розглядають відносини США та Центральної Азії в означений 

період, переважно захищалися в рамках дисципліни «Міжнародні відносини» 

або вивчали проблему в коротких хронологічних межах. 

Крім того, велика частина розглянутих наукових робіт зосереджена на 

окремих аспектах діяльності США в центральноазійському регіоні, насамперед 

це військово-політичне співробітництво з окремими країнами Центральної Азії 

в рамках антитерористичної операції в Афганістані на початку ХХІ століття, що 

великою мірою пов’язано зі стрімким зростанням стратегічного інтересу 

Вашингтону до країн Центральної Азії як до важливого плацдарму та 

транзитного центру в контексті боротьби з міжнародним тероризмом. Також 

велику кількість робіт іноземних дослідників присвячено здебільшого 

детальному розгляду двосторонніх відносин США та Казахстану. 

Говорячи про наукові праці, присвячені конкурентному співіснуванню 

Сполучених Штатів з іншими провідними зовнішніми гравцями в Центральній 

Азії – Китаєм та Росією – в означених хронологічних рамках, що написані 

китайськими та російськими науковцями, не можна не відзначити наявність 

певного суб’єктивізму оцінок діяльності Вашингтону через призму інтересів 

вищезгаданих країн. Це, безумовно, позначається на загальній цінності робіт 

такого типу в рамках теми дослідження та спонукає до перегляду ряду позицій 

та суджень, що висловлюються в таких працях. Крім того, цей масив наукових 

праць переважно характеризується політологічними та геополітичними 

методами розгляду відносин США з країнами Центральної Азії, тож історична 
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наука не може претендувати на достатній доробок у вивченні цієї актуальної 

проблематики. 

Разом з тим встановлено, що наявна джерельна база є достатньою для 

дослідження обраної теми. Адже в мемуарах та джерелах мемуарного 

характеру, а також у публікаціях державних документів міститься достатній 

пласт інформації, здатний сформувати максимально неупереджену картину 

історії відносин США із країнами пострадянської Центральної Азії. Цінним 

джерелом дослідження окремих аспектів співпраці між керівництвом 

Сполучених Штатів та держав Центральної Азії виступають періодичні видання 

(доступні переважно в електронному форматі), що висвітлюють діяльність 

США в регіоні в період, обраний для дослідження. 

З’ясовано, що поняттю «Центральна Азія» як історико-географічному 

феномену притаманний швидше культурно-цивілізаційний, аніж понятійно-

категорійний контекст, оскільки в основі історичної центральноазійської 

ідентичності перш за все лежали зв'язки релігійного, племінного та 

територіального порядку. У так званому кабінетному тлумаченні протягом ряду 

історичних епох Центральна Азія змінила як мінімум десять узагальнюючих 

назв (Туран, Східний Іран, Сіюй, Мавераннахр, Тартарія, Велика та Мала 

Бухарії, Туркестан, Середня Азія, Центральна Азія), неодноразово географічний 

обсяг регіону зазнавав  перегляду, адже стабільного розмежування територій 

Центральної Азії саме з політичного погляду протягом століть фактично не 

існувало.  

Сучасне ж найменування регіону з’явилося в західній науковій думці у 

ХХ столітті, замінивши собою попередню узагальнюючу назву регіону 

Туркестан, що її використовували західні наукові кола протягом ХІХ – початку 

ХХ ст. Майже одночасно зі зміною термінології в західній науці радянська 

термінологія сприйняла поняття «Середньої Азії» для позначення колишнього 

Туркестану. І якщо новий термін «Центральна Азія» мав саме географічне 

підгрунтя та почав набирати популярності та широкого вжитку ще в ХІХ 

столітті, то його аналог в радянській науці «Середня Азія» виступав виключно 

як атрибуту економічного районування територій та не брав до уваги історико- 
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географічний та багатогранний цивілізаційний контексти. Після розпаду 

СРСР сзідноєвропейська наука сприйняла понятійний аппарат щодо окреслення 

регіону Центральної Азії, запороваджений західною науквою школою 

(географічні рамки сфоромваних центральноазійських країн, однак, були 

успадковані від радянського адміністративно-територіального розмежування та 

вподальшому не зазнали змін). 

Встановлено, що протягом 1993 – 2015 рр. Характер порлітики США 

щодо пострадянських країн Центральної Азії зазнавав змін у залежності від 

ступеню інтересу Вашингтону до регіону. Зокрема, на початку 1990-х рр. ХХ 

ст. за часів першої президентської каденції Б.Клінтона поява нових незалежних 

країн на теренах колишнього СРСР викликала в Сполучених Штатів 

насамперед економічний, правовий, регіонально-політичний та безпековий 

інтереси. У першому випадку США зазначали необхідність досягнення 

центральноазійськими країнами економічного лібералізму, у другому – 

дотримання прав людини, у третьому – важливість нових країн в їхньому 

потенціалі щодо зрушень регіональних конфліктів на релігійному та етнічному 

грунті у Туреччині, Афганістані, Ірані, Китаї та Пакистані та важливість 

контролю над міжетнічними конфліктами, у четвертому - запобігання 

виробництву та розповсюдженню зброї масового знищення, що її виробляли за 

радянських часів у тому числі на території Центральної Азії. Знаковим у 

центральноазійсько-американських відносинах цього періоду безумовно став 

1994 рік, коли Казахстан погодився на відчуження ядерного арсеналу та 

передачу його американським спеціалістам для консервації.  

Протягом середини – кінця 1990-х рр. (за другої каденції Б.Клінтона) 

інтерес Вашингтону до країн Центральної Азії поступово знижувався. Великою 

мірою це було пов’язано з виходом на передній план країн Каспійського 

басейну та Близького Сходу як основних джерел нафтогазових ресурсів, 

необхідних для економіки США та їхніх союзників. У цей час Центральна Азія 

відігравала роль другорядного постачальника нафти та газу, тоді як більшу 

увагу привертав, зокрема, Азербайджан. Натомість у ці роки поступово 

збільшувалася економічна присутність Китаю в Центральній Азії на противагу 
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США (не в останню чергу, знову ж таки, в нафтогазовій галузі 

співробітництва). 

Прихід до влади нового президента, Дж.В.Буша, позначився докорінною 

зміною ставлення керівництва США до регіону Центральної Азії. У контексті 

проголошення Вашингтоном боротьби проти міжнародного терроризму після 

подій 11 вересня 2001 року зросла необхідність у забезпеченні співпраці 

американських військ із регіональними союзниками – сусідами епіцентру 

терористичного осередку в Афганістані. А через своє географічне положення 

п’ять колишніх радянських центральноазійських республік якраз-таки являли 

собою один з основних форпостів війни проти тероризму на теренах цієї країни.  

По-перше, три центральноазійські держави з п’ятьох мають спільний кордон 

з Афганістаном, а по-друге, усі п’ять держав у різному співвідношенні мають 

зв’язки з «центром тероризму» на мовному, культурному, історичному, 

політичному та етнічному рівнях. Тож перетворення Центральної Азії з 

«заднього подвір’я зовнішньої політики Росії» на стратегічну базу 

антитерористичних операцій під проводом США було невідворотним в рамках 

обставин, що складалися. Із приходом адміністрації Б.Обами та запланованим 

на 2016 рік збільшенням контингенту американських військових у Афганістані 

важливість прикордонних азійських держав залишалася незмінною. 

З огляду на теоретичні підходи США до Центральної Азії початок  ХХІ 

століття став часом загального переосмислення Вашингтоном структури 

пострадянського простору, що тягло за собою утворення нових 

адміністративних структур американської зовнішньополітичного відомства. 

Якщо за часів СРСР загальною проблематикою як європейських, так і азійських 

республік займався відділ Державного департаменту з питань Європи, то 

починаючи з 2001 року цими питаннями опікується Державний Департамент з 

питань Східної Азії. Такі новації відображали як зміни в геополітичній 

концептуалізації Вашингтону, так і оцінках важливості регіону в світовій 

політиці. 

Основними механізмами впливу з боку США на країни Центральної Азії  

протягом каденцій трьох президентів – Б.Клінтона, Дж.В.Буша та Б.Обами -  
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виступали лобіювання внутрішніх економічних та демократичних реформ, 

спрямування приходу енергетичних концернів до регіону та військове 

співробітництво. З метою контролю над звичайними та ядерними озброєннями 

на території пострадянської Центральної Азії було запроваджено програму 

Нанна – Лугара, суть якої полягала у запобіганні поширення реальних зразків 

зброї масового ураження, конвенційних озброєнь та підтримки функціонування 

будь-якої інфраструктури, призначеної для створення таких типів озброєнь. 

Протягом 90-х рр. ХХ ст. США також приділяли багато уваги відверненню 

нестабільності в регіоні в рамках загального зовнішньополітичного курсу, 

направленого на підтримку загальних миру та безпеки. У цей час закладаються 

підвалини таких важливих складників діяльності США в регіоні, як контроль 

над поширенням зброї масового ураження, боротьба з міжнародним 

тероризмом та міжнародною злочинністю.  

У цей же час США прагнули здійснювати фінансову підтримку Центральної 

Азії в контексті економічних реформ і таких, що спрямовані на просування 

демократії в регіоні. Керівництво Штатів докладало чимало зусиль для 

заохочення інвестицій з боку провідних американських компаній в Центральну 

Азію та розпочало розбудову співробітництва у військовій сфері з країнами 

регіону як на урядовому рівні, так і по лінії НАТО, зокрема в останньому 

випадку через реалізацію програми Партнерства заради миру.  

За допомогою цих важелів впливу Вашингтон планував здійснити 

досягнення наступних цілей: встановити двосторонні контакти з країнами 

Центральної Азії, домогтися просування в регіоні демократичних цінностей, 

обмежити вплив Москви на Центральну Азію (зокрема, зменшити можливість 

Росії здійснювати політичний агресивний  вплив на свою традиційну зону 

інтересів на пострадянському просторі) та зменшити, а в ідеалі звести до нуля 

загрозу поширення зброї масового знищення. З іншого боку, вищезгадані 

механізми впливу на Центральну Азію могли спричинити ряд негативних 

наслідків для США, серед яких – потенційно надто сильна прив’язка до 

автократичних та нестабільних правлячих режимів Центральної Азії, 
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загострення відносин з Москвою та небезпека втягнення до внутрішніх 

міжетнічних конфліктів. 

З’ясовано, що практична діяльність США у Центральній Азії зіштовхується 

з регіональними амбіціями двох традиційних зовнішніх гравців регіону – 

Китаю та Росії, таким чином відносини між трьома міжнародними акторами 

створюють параметри для нової «Великої гри» в стратегічно важливому регіоні. 

Тож будь-який сценарій подальшого розвитку регіональних відносин напряму 

залежить від того, наскільки злагодженими, або ж, навпаки, наскільки 

загостреними є взаємини між Вашингтоном, Пекіном та Москвою. Важливим 

також є й те, чи об’єднуються двоє регіональних гравців для короткострокової 

мети з витіснення третього гравця зі стратегічно важливих територій. Попри 

наявність ряду споріднених пріоритетів усіх трьох акторів у Центральній Азії 

(як-от знищення зброї масового ураження, боротьба з міжнародним 

тероризмом, запобігання локальним військовим конфліктам), кожен з них 

обстоює блок своїх життєво важливих інтересів у Центральній Азії. Якщо США 

зацікавлені зберегти власне глобальне лідерство та використовувати його для 

гарантії національної безпеки та еволюції, то Китай прагне встановити 

стратегічні відносини з найпотужнішими державами світу та зберегти 

добросусідські відносини з прилеглими до його кордонів країнами; для Росії в 

цьому трикутнику важливим є мати вплив на рівні зі США у створенні нового 

світового порядку. Формулювання подальшого розвитку «Нової великої гри» 

неможливе без аналізу корінних причин зацікавленості кожного з гравців у 

Центральній Азії. 

Для геостратегії  США Центральна Азія стала важливою насамперед за 

рахунок свого регіонального сусідства з епіцентром міжнародного тероризму – 

Афганістаном. Вона перетворилася на частину військової стратегії 

Вашингтону, воротами безперешкодного воєнного доступу до цілі та 

запорукою здатності швидко здійснювати розміщення та передислокацію 

військових формувань у ході боротьби з міжнародним тероризмом та в процесі 

реалізації більш широких геополітичних інтересів. Іншим важливим чинником 

виступив енергетичний та транзитний потенціал Центральної Азії: по-перше, в 
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регіоні сконцентрована велика кількість нафтогазових ресурсів, урану, 

дорогоцінних металів тощо; по-друге, Центральна Азія є коридором постачання 

нафти та газу до зовнішніх спожвачів цих матеріалів.  

Росія у своєму прагненні превалювати в Центральній Азії виходила з 

глибших історичних міркувань: з ХІХ ст. Російська імперія розпочала процес 

приєднання територій сучасної Центральної Азії до своїх володінь. Землі 

анексовувалися або перетворювалися на російські протекторати. У цю ж епоху 

розгортається перша «Велика Гра» Росії із західним світом в особі Великої 

Британії. На початку ХХ ст. вже радянська Центральна Азія стала своєрідною 

вітриною комуністичного ладу для країн третього світу. Із розпадом СРСР 

значення Центральної Азії набуває для Москви нового сенсу: відтепер тут 

розпочинається прямий економічний тиск з боку колишнього колонізатора та 

підсилюється прагнення витіснити з регіону США, які на початку 90-х рр. ХХ 

ст. звернули увагу на регіон і почали закріплюватися в ньому в гуманітарному 

та військовому сенсах. Загальний дух політики Москви в Центральної Азії 

зберіг традиційний протягом століть формат по осі «колонізатор – 

протекторат». Іронія історії полягала в тому, що до загострення відносин між 

Росією та США в Центральній Азії зрештою призвела саме необхідність 

ситуативного співробітництва в рамках протидії міжнародному тероризму, в 

рамках якого в традиційній сфері впливу Москви з’явилися американські 

військові бази. Таким чином, Центральна Азія у несподіваний спосіб внесла в 

досліджуваний період додаткові фактори напруги в американсько-російських 

відносинах. 

Зв’язки Китаю та Центральної Азії також позначені в першу чергу 

історичною спадщиною, однак, на відміну від російської, вона є значно 

глибшою та тривалішою. Із розпадом СРСР Китай отримав змогу відновити 

повноцінне співробітництво з Центральною Азією. У якості пріоритету 

двосторонніх відносин між Пекіном та регіоном було визначено торгівлю та 

енергетичну співпрацю. Після 11 вересня 2001 року геополітичне значення 

Центральної Азії докорінно змінилося, і Китай не міг не звернути на це увагу. 

Адже якщо протягом 1990-х рр. ХХ ст. втручання США в регіон обмежувалося 
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переважно взаємодією щодо економічних реформ, розвитку демократії та 

дотримання прав людини, відтепер Центральна Азія стала епіцентром боротьби 

з міжнародним тероризмом та стратегічним плацдармом Вашингтону та НАТО. 

Більше того, одна з важливих військових баз США у Киргизстані була створена 

в небезпечній близькості до китайського кордону. У цілому ж Китай сприйняв 

появу американських військ у Центральній Азії як геополітичну небезпеку 

безпосередньо для себе, що спонукало переглянути усю геополітичну стратегію 

КНР. Розгортання американських військових баз в Центральній Азії та постійна 

військова присутність США та НАТО в Центральній Азії стала своєрідною 

перевіркою  для становища американсько-китайських відносин. Структура 

китайсько-американських відносин в Центральній Азії набула доволі 

суперечливих ознак. З одного боку, у безпековій сфері, яка торкається боротьби 

з тероризмом, дві держави мають спільних суперників та спільні завдання; з 

іншого боку сторони плекали зовсім різні інтереси в традиційній галузі безпеки 

(зокрема, у питанні протидії міжнародному тероризму Китай ставиться до 

наявності американських баз в регіоні негативно). Тож, як і у випадку з Росією, 

обидві держави прагнуть протидіяти тероризму, але саме це співробітництво в 

результаті й породжувало дисонанс традиційних концептів безпеки. 

Оптимальним сценарієм розвитку взаємодії між США, КНР і Росією в 

Центральній Азії на початку ХХІ ст. було встановлення модус вівенді в рамках 

регіональної політики, проте реальний результат повзучого протистояння трьох 

держав у регіоні, стало посилення їхніх розбіжностей, яких об’єктивно 

неможливо було уникнути з огляду на стратегічні орієнтири Сполучених 

Штатів. Таким чином, зіткнення американських інтересів з російськими та 

китайськими в Центральній Азії мало важливий історичний аспект. Сполучені 

Штати як творець та центр «новітньої світової імперії» опинилися в стані 

регіонального змагання з давніми та багато в чому «вмираючими» імперіями. 

Після анексії Криму навесні 2014 року політика США в Центральній Азії 

не могла не зазнати суттєвих змін через перебудову зовнішньополітичних 

курсів з боку країн регіону. Оскільки довіра до одного з традиційних домінантів 

у Центральній Азії – Росії – почала стрімко падати, виникла велика імовірність 
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того, що симпатії центральноазійських керівництв розділяться між США та 

Китаєм. Більш незалежний у своїх зовнішньополітичних кроках Узбекистан 

демонстрував свою прихильність Вашингтонові. Натомість одвічний 

регіональний антагоніст цієї країни – Казахстан, попри гнучкість своєї 

нинішньої позиції, зберіг значно глибші зв’язки з Китаєм. Те саме можна було 

очікувати й від Туркменістану, який на тлі останніх подій міг знехтувати своїм 

багаторічним нейтралітетом. Що ж стосується Киргизстану та Таджикистану, 

то стало очевидним, що їхня поведінка великою мірою мала залежати від 

вибору трьох інших країн Центральної Азії в питанні зовнішньої політики.  

Серед безумовних досягнень політики США стосовно країн Центральної 

Азії слід перш за все відзначити поглиблення військового співробітництва, 

започаткованого після 2001 року. Військова сфера стала вигідною для обох 

сторін співпраці: Вашингтон отримав надійних союзників у боротьбі з 

міжнародним тероризмом, у той час як країни Центральної Азії дістали 

можливість покращити власний імідж на міжнародній арені. Іншим 

досягненням стала розробка транзитного потенціалу Центральної Азії в 

питаннях поставок нафти та газу зовнішнім споживачам. Не можна не 

відзначити й позитивний аспект фінансових вливань США із залученням 

великих американських компаній до розгортання своєї діяльності в регіоні та 

особливо в Казахстані, чий інвестиційний клімат був найбільш сприятливим. 

Серед слабких сторін політики США в Центральній Азії на першому 

місці, безумовно, стоїть нерозуміння історичного контексту регіону та його 

культурних та ідеологічних особливостей. Цей момент є особливо 

красномовним в рамках ранньої діяльності США в регіоні, що була в першу 

чергу спрямована не на інтеграцію країн Центральної Азії в світову економічну 

спільноту, а на проблематику прав людини та на підштовхування до 

трансформації традиціоналістських автократичних режимів, проведення 

прозорих демократичних виборів у завідомо консервативних державних 

утвореннях, формат яких пов’язаний не стільки з радянською спадщиною 

керівництва, скільки з багатовіковими традиціями державного управління та 

суспільної ієрархії. Навіть після подій 11 вересня 2001 року перед створенням 
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військової присутності США та НАТО в Центральній Азії в Сенаті 

продовжували обговорювати традиційні аспекти розвитку Центральної Азії, що 

хвилювали США протягом останніх десяти років. Крім того, у своїй 

ідеологічній політиці саме на цьому напрямкові США одразу ж суттєво 

програвали Китаю, що набирав обертів у Центральній Азії та, на відміну від 

США, не ставив умов щодо перебудови внутрішньої політики, натомість просто 

пропонуючи вигідні контракти.  

Певним чином негативною стороною на сучасному етапі розвитку 

відносин США із країнами Центральної Азії можна вважати підвищений 

інтерес до сировинної бази регіону. Великою мірою перетворення цього 

фактору з одного з ключових на потенційно другорядний є поступове 

наближення світу до кінця нафтогазової ери, коли традиційна вуглеводнева 

сировинна база не матиме настільки великого значення для місця тих чи інших 

держав на міжнародній арені. 

Що стосується перспектив відносин між США та Центральною Азією, то 

керівництву Вашингтону у подальшому треба здійснювати виважену 

ідеологічну політику щодо експорту західних цінностей до регіону та звернути 

більше уваги на поведінку країн Центральної Азії по відношенню до інших 

зовнішніх гравців у цій стратегічно важливій частині світу і зрештою виходити 

з позиції максимально прагматичної взаємодії з ними для запобігання відкритих 

протистоянь із зовнішніми акторами та переслідуючи стратегічну мету 

збереження та посилення свого ключового статусу в Центральній Азії. 
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