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імперію на нових засадах. Крім того, в концепції турецького націоналізму провідне місце,
як і раніше, займав іслам. Таким чином, нетурецькі народи Османської імперії, які
прийняли іслам, могли отримати рівні з турками права. Особливо важливе місце в
концепції Гекальпа займало забезпечення єдності країни [1, с. 214].
Інший видатний ідеолог того часу ‒ Юсуф Акчура, подібно Гекальпу, активно брав
участь у діяльності «Тюрк юрду» («Турецька родина») і турецьких культурних осередків.
Однак його ідеї перебували більше в руслі пантюркізму. В силу татарського походження
Акчура, його націоналізм був виключно османським, а поширювався на весь тюркський
ареал, включаючи Поволжя та Середню Азію. При цьому, на відміну від Гекальпа, мета
Акчура була утопічною і полягала в об‘єднанні тюркомовного світу, що включає в себе
Анатолію, Іран, Кавказ, території Поволжя, Середньої Азії і Далекого Сходу.
Мусульманські нетюркські народи, на думку Акчура, з часом варто було тюркізувати [4, с.
245].
Таким чином, політичним еквівалентом туркізму (тюркізму) Гекальпа в навчанні
Акчура був пантюркізм. Пантюркізм переважав в політичній практиці младотурків
напередодні і особливо під час Першої світової війни в період військових дій на Кавказі,
оскільки в разі перемоги лідери младотурків розраховували за рахунок мусульманських
територій Росії відродити колишню імперію в Азії. Младотурецькі правителі досить вміло
використовували як турецький націоналізм Гекальпа, так і пантюркізм Акчура.
Османізм, як і концепція османської нації, у 1913 р. практично зник з ідеологічних
установок младотурків.
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ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА, СОЦІУМ КРАЇН СХОДУ
ІНДІЯ І США: ШЛЯХ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Беззубенко Аліна Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кінець 1980-х – початок 1990-х рр. ознаменувався не тільки закінченням
«холодної війни», а й формуванням нової структури міжнародних відносин. Однією із
ключових тенденцій міжнародного життя після 1991 р. стало налагодження активної
співпраці між Сполученими Штатами Америки та Індією. У 2017 р. США і Республіка
Індія святкували 70 років від дня встановлення дипломатичних відносин, що мало вагоме
значення для миру і стабільності у південно-азійському регіоні.
Враховуючи процеси розпаду Радянського Союзу та зміну характеру міжнародних
відносин, Індія після 1991 р. переорієнтовує свою зовнішньополітичну стратегію. Країна
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прагнула увійти до світової спільноти, як держава – регіональний лідер на теренах
Південної Азії. Досягнення цієї мети індійська влада пов‘язувала з постійним членством в
РБ ООН, отриманням офіційного статусу держави, що володіє ядерною зброєю та
засобами її доставки, встановленням стратегічних взаємовідносин з країнами-лідерами
світу.
Щодо причин, які спонукали американську адміністрацію шукати точки дотику з
Республікою Індією, то вони кореняться у схожості зовнішньополітичних орієнтирів обох
країн після 1991 р. Зокрема, мова йде про те, що США і Індія заявили про свою активну
участь у боротьбі з міжнародним тероризмом, про розробку ракетних, космічних програм,
про діяльність у сфері енергетичної безпеки, у військово-технічній сфері, у досягненні
ядерної стабільності (як відомо, у 1998 р. Індія провела ядерні випробування, що
вплинуло на зміну позицій США у південно-азійському регіоні) [1, с. 71]. Американські
президенти Б. Клінтон, Дж. Буш-мол., Б. Обама відвідували Індію з офіційними візитами,
що також підкреслювало зростаючу важливість двосторонніх індійсько-американських
відносин.
Протягом 1990-х рр. індійський уряд провів ряд реформ, націлених на активізацію
економічного зростання країни. Так, було проведено реформу банківського сектору,
здійснено лібералізацію правил для іноземних інвестицій і стабілізації обмінних курсів. У
результаті індійська економіка стала більш привабливою для американських інвестицій та
бізнесу. Однак, у цей період пріоритетною сферою у двосторонніх індійськоамериканських відносинах залишалося військове співробітництво. Так, у 1996 – 1997 рр.
були проведені спільні військово-морські навчання в Індійському океані. Активно
обговорювалися проблеми, пов‘язані з нерозповсюдженням ядерної зброї в регіоні.
Вашингтон неодноразово наголошував на тому, що Індія і Пакистан повинні дійти згоди
щодо скорочення та знищення ядерної зброї.
11 – 13 травня 1998 р. Індія проводить підземні ядерні випробування на полігоні
Покхаран. Прем‘єр-міністр Індії Атал Біхарі Ваджпаї заявляє про те, що тепер Індія є
державою, яка володіє ядерною зброєю. Відразу послідувала негативна реакція від США.
Б. Клінтон виступив із заявою, в якій стверджував, що Індія недооцінюється як світовою
спільнотою, так і Сполученими Штатами, що ця країна може стати великою державою
ХХІ століття і без ядерної зброї. Як результат, погіршення двосторонніх індійськоамериканських відносин. США вводять воєнні і економічні санкції проти Індії. Зокрема,
був заборонений експорт зброї, заборонена діяльність компаній, що підозрювалися у
залученні до розробки індійської ядерної програми. США тиснули на Індію, щоб країна
приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ, 1968 р.) і Договору
про всеосяжну заборону ядерних випробувань (1996 р.). Однак, Індія ці договори не
підписала, обґрунтовуючи відмову їхнім дискримінаційним характером [2, с. 248].
Поворотним моментом в індійсько-американських відносинах стали події 11 вересня 2001
р. в США. Тоді Індія підтримала зусилля Сполучених Штатів у сфері боротьби із
міжнародним тероризмом. У свою чергу, президент Дж. Буш-мол. підписав постанову, що
обмежувала економічні санкції, накладені на Індію та Пакистан в 1998 р. після проведення
ними ядерних випробувань.
Двосторонні відносини Вашингтона і Нью-Делі з 2003 р. починають сприйматися
через призму побудови стратегічного партнерства, покликаного покращити економічні
зв‘язки, сферу торгівлі високотехнологічними товарами, співпрацю в області
використання атомної енергії у мирних цілях. Так, відповідно до американської офіційної
статистики обсяг торгівлі між країнами зріс з 10 млрд. дол. у 1996 р. до 31 млрд. дол. у
2006 р. [5, с. 62]. Протягом 2000 – 2010 рр. двостороння торгівля досягла 73,1 млрд. дол. У
2010 р. Індія стала 12 великим торгівельним партнером Сполучених Штатів. Зокрема,
країна імпортувала американські товари на суму в 29,7 млрд. дол., що складало 6 %
загального обсягу її імпорту [5, с. 62]. Індія імпортує зі США високотехнологічну
продукцію (літаки, космічні апарати, діагностичні реагенти, сучасні автомобілі,
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комп‘ютерну техніку тощо), а експортує в основному текстиль, одяг,
сільськогосподарську продукцію, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби, фармацевтичні
засоби і т.д.
Американська ініціатива щодо співпраці у сфері використання атомної енергії у
мирних цілях стала основою для трансформації індійсько-американських відносин та дала
змогу підключити Індію до режиму нерозповсюдження ядерної зброї [1, с. 74]. У 2006 р.
було підписано відповідну Угоду про співробітництво в області мирної атомної енергії.
На думку А. Чжао Чженя, на встановлення стратегічного партнерства із США впливало і
впливає декілька факторів. По-перше, це спільні цінності (верховенство права,
демократичне правління) та зацікавленість країн у глобальній безпеці, стабільності,
економічному процвітанні. По-друге, геополітичне значення Індії, оскільки двосторонні
відносини давали змогу США значно посилити свої позиції в регіоні відносно Росії та
Китаю. По-третє, просунення «Індійської стратегії», що відобразилось у підписаній 2015 р.
Рамковій угоді про військово-технічне співробітництво, розраховане на 10 років [5, с. 6466]. Дана угода передбачає доступ американської зброї і техніки на індійський ринок,
спільну діяльність у створенні озброєнь та їхніх компонентів, можливість виробництва
авіаційних двигунів та безпілотних літальних апаратів нового покоління.
Зближення зі США викликали певні побоювання у колі індійських політичних
діячів. Зокрема, наголошувалося на тому, що таке стратегічне партнерство може стати
дестабілізуючим фактором регіональної безпеки і спокою у Південній Азії. Однак,
економічний і політичний розвиток Індії протягом 1990-х – 2000-х рр., посилення її
міжнародного впливу, підтримка Сполучених Штатів у боротьбі з міжнародним
тероризмом стали необхідним фундаментом для встановлення двосторонніх стратегічних
індійсько-американських відносин, що особливо яскраво проявилось у 2000-х рр.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВА В ІНДІЇ
Олійник Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Індуське право зазнало впливу інших правових сімей, а саме мусульманської і
англо-американської. Найдавніші джерела індуського права – веди – були створені ще в ІІ
тис. до н.е. Протягом значного історичного періоду право Індії розвивалося самостійно.
Мусульманське панування, що встановилося в Індії в XVI ст., досить відчутно
загальмувало розвиток індуського права. Суди зобов‘язані були застосовувати виключно
мусульманське право, індуське ж могли застосовувати тільки панчаяти (збори) каст для
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