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У  статті  аналізується  концепція  національної  безпеки  
Індії.  На  підставі  проведеного  аналізу  розглянуто  її  
характеристики  та  запропоновано  класифікацію  моделі  
національної безпеки, а також здійснено її оцінку як можливої  
загрози національній безпеці України.
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Лідери провідних країн світу визначають Індію як країну, 
економіка якої швидко набирає темпів розвитку і зможе згодом 
стати  вагомим  конкурентом  останнім.  Певні  американські 
аналітики вважають Індію єдиною країною в азійському регіоні, 
спроможною зрівнятися за розвитком економіки з Китаєм. Після 
тривалого перебування в статусі відсталої країни з численними 
негараздами  індійці  зробили  грандіозний  цивілізаційний 
прогрес.

Незважаючи  на  важливість  Індії  як  країни-партнера  для 
України,  в  сучасній  вітчизняній  науковій  літературі  індійську 
проблематику досліджено поки що недостатньо,  насамперед у 
сфері національної безпеки. Переважна більшість досліджень в 
зазначеній сфері носить диференційний характер, ґрунтуючись 
на  аналітичному  раціоналізмі.  Майже  немає  системних 
наукових досліджень у зазначеній сфері,  бракує використання 
конструктивістського  підходу  до  аналізу  індійської  концепції 
національної безпеки та системи нацбезпеки в цілому.
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Проблеми  національної  безпеки  Індії  та 
Південно-Азійського  регіону  досліджують  світові  та  вчені 
пострадянського  простору:  Р. Басрур,  Р. Буданія,  В. Вінода, 
С. Гангулі, В. Датта, С. Капілу, Б. Карнада, С. Коен, М. Крепон, 
Б. Маршал,  К. Михаель,  С. Ранганатхан,  Б. Раджеш,  С. Сингх, 
С.Телбот,  Е.Телліс,  Б. Челані,  Л. Алаєв,  О. Борділовська, 
С. Галака,  І. Горобець,  К. Єфремова,  С. Лузянін,  С. Луньов, 
В. Манжола, О. Маначинський, О. Лукаш, К. Рубель та ін.

Метою статті  є  аналітичне  дослідження  концепції 
національної  безпеки  Індії  для  визначення  характерних  рис 
останньої та класифікації моделі нацбезпеки, а також її оцінки 
як можливої загрози національній безпеці України.

На  порозі  нового  тисячоліття  до  світового  «ядерного 
клубу»  офіційно  входять  дев ять  держав,  ще  певна  кількістьʼ  
країн мали власні ядерні програми з метою створення ядерної 
зброї.  Разом з  тим,  концепції  національної  безпеки  країн,  що 
відповідають  моделі  «ядерного  стримування»,  можна 
зарахувати,  з  певними  обмеженнями,  і  до  моделей 
регіонального лідерства. До зазначеної категорії можна віднести 
Індію, Китай, Пакистан, з певними обмеженнями Іран, Південну 
та  Північну  Корею,  Тайвань.  Проте  головним  аспектом 
виокремлення  в  особливу  модель  національної  безпеки  є 
основна  відповідність  між  індійськими,  китайськими  і 
пакистанськими  положеннями  щодо  проблем  ядерної  зброї. 
Хоча  їх  доктрини  різні,  політична  еліта  країн  дотримується 
стратегії  «ядерного  стримування»  і,  що  не  менш  важливо, 
утримуються від розгортання ядерного потенціалу, незважаючи 
на високий рівень напруженості в регіоні зазначених держав.

Офіційної концепції національної безпеки в Індії не існує, 
проте  існують  окремі  доктрини  щодо  конкретних  питань, 
наприклад,  Ядерна  доктрина  Індії  1999  року.  Про  концепцію 
нацбезпеки, як і про зовнішньополітичний курс країни, можна 
судити за основним законом і офіційними заявами, виступами, 
коментарями державних діячів тощо.
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Завдання  і  принципи  зовнішньої  політики  Індії  були 
розроблені Індійським національним конгресом ще на початку 
боротьби  за  суверенітет  і  відповідали  основним  цілям 
національної  безпеки.  У  міру  зміцнення 
буржуазно-демократичного  ладу  в  Індії  здійснювались 
уточнення  в  інтерпретації  зовнішньополітичних  цілей  країни. 
Внутрішньополітична  демократизація  аж  ніяк  не  скасовує 
спадкоємності  зовнішньополітичного  курсу  в  його  двох 
основних  аспектах:  визначення  національних  інтересів  і 
способів  їх  реалізації,  а  також  установлення  контролю  за 
зовнішньою політикою [1–4].

Сучасна  теорія  виділяє  три  основні  види  національних 
інтересів:  забезпечення  позитивного  внутрішнього 
функціонування  (функціональні),  забезпечення суттєвої  ролі  в 
міжнародному  середовищі  (коекзистенціальні)  і  забезпечення 
національної безпеки країни (екзистенціальні).

До  функціональних  інтересів  в  Індії  зараховують 
досягнення  повної  економічної  самостійності,  подальший 
позитивний економічний розвиток, потребу в отримані доступу 
до  новітніх  технологій  і  зовнішніх  ринків.  У  групу 
коекзистенціальних  завдань  індійської  зовнішньої  політики 
входять  продовження  незалежного  зовнішньополітичного 
курсу,  прагнення  зміцнити  авторитет  у  світі  і  одержання 
визнання  світовим  співтовариством  статусу  великої  держави, 
бажання підвищити вплив на розвиток подій на регіональному 
рівні.  В  екзистенціальні  завдання  зовнішньої  політики  країни 
входять необхідність підвищення обороноздатності,  прагнення 
уникати  залучення  в  конфлікти  зі  світовими  державами  і 
забезпечення зовнішньої та внутрішньої національної безпеки.

Слід   зазначити  велике  значення  для  Індії  внутрішніх 
аспектів забезпечення національної безпеки. Індійська правляча 
еліта  вважала,  що  внутрішні  загрози  національній  безпеці 
домінують над зовнішніми.
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Основними  конкретними  завданнями  нацбезпеки  на 
первісному етапі існування незалежної індійської держави були 
прагнення  уникнути  можливої  нової  війни,  досягнення 
незалежності  у  сфері  зовнішньої  політики,  розширення 
зовнішньої  торгівлі  і  збільшення  іноземної  допомоги  для 
розвитку  країни.  Тільки  неприєднання  до  військових  блоків 
могло  дозволити  країні  реалізувати  зазначені 
зовнішньополітичні  цілі  у  сфері  нацбезпеки,  усунутися  від 
будь-якої участі у військових конфліктах між державами різних 
соціально-політичних систем [1–5].

З 1947 року Індія постійно виступала за припинення воєн і 
конфліктів,  за  загальне  роззброювання.  Якщо наприкінці  40-х 
років  ХХ століття  надзвичайно  складні  проблеми,  що  стояли 
перед  країною,  заважали  активній  участі  в  міжнародній 
політиці,  то  від  початку  50-х  років  того  ж  століття  на 
міжнародних  форумах  Індія  все  активніше  почала  виступати 
проти  будь-яких  видів  агресії,  расизму,  колоніалізму  і 
нарощування військового потенціалу.

Сподівання  Британії  на  те,  що  Індія  буде  змушена 
залучати колишню метрополію до розв язання спірних проблем,ʼ  
не  виправдалися.  Політичні  й  економічні  позиції  Англії  в 
регіоні постійно послаблювалися: у січні 1950 року Індія була 
проголошена республікою, а після 1956 року Британія перестала 
відіграти будь-яку важливу роль у Південній Азії.

У період «холодної війни» концепція національної безпеки 
Індії  мала  декілька  основних  пріоритетів:  налагодження 
відносин  з  наддержавами,  із  загальним  прагненням  до 
рівновіддаленості  і  незалучення  в  можливий  конфлікт  між 
двома  блоками;  зміцнення  зв язків  із  країнами,  щоʼ  
розвиваються,  з  метою  перетворення  на  країну-лідера  зони 
Півдня;  посилення  домінуючих  позицій  у  Південній  Азії; 
розбудова  потужних  збройних  сил,  здатних  домінувати  в 
регіоні;  подолання ядерної технології  і розробка ядерної зброї 
[1–6].
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У  середині  50-х  років  минулого  століття  національні 
інтереси  Індії  зажадали  додаткового  коректування 
зовнішньополітичного  курсу.  Адміністрація  Д.  Ейзенхауера 
Сполучених  Штатів  доповнила  політику  «стримування 
комунізму»  попереднього  уряду  доктриною  «відкидання 
комунізму» і втягнула Пакистан у військові блоки, створені на 
південних  кордонах  світової  системи  соціалізму. 
Американо-пакистанські  військово-політичні  зв язки  булиʼ  
одним  з  головних  факторів  еволюції  зовнішньополітичного 
курсу Індії.

У другій половині 60-х років ХХ століття зв язки Індії зʼ  
наддержавами  розвивалися  досить  успішно,  при 
рівновіддаленості  південноазіатської  держави  від  лідерів 
біполярної  системи.  Основними  причинами,  що  вимагали 
кореляції позиції щодо наддержав у 80-х роках того ж століття, 
була  першочерговість  завдань  щодо  забезпечення  дієвого 
внутрішнього функціонування.

Руйнування біполярного світоустрою призвело до того, що 
Індія  втратила  можливість  використовувати  перехідне 
положення  між  Заходом  і  Сходом  і  суперечності  між  двома 
системами,  що в минулому приносило їй суттєву вигоду.  Рух 
неприєднання  виявився не в змозі  відігравати  колишню роль, 
унаслідок чого значно ослабнуло прагнення країни зміцнювати 
власний  авторитет  серед  країн,  що  розвивалися,  а  Індія 
насправді  втратила  статус  держави-виразника  інтересів 
останніх. Унаслідок цього активність республіки в міжнародній 
сфері  зменшується  і  більший  акцент  було  зроблено  на 
внутрішньоекономічну діяльності.

Крах  соціалістичної  системи  і  біполярного  світоустрою, 
розвал  Радянського  Союзу  і  фактичний  розпад  Руху 
неприєднання  привели  до  певної  переорієнтації 
зовнішньополітичної  стратегії  Індії,  але  вона  стосувалася, 
насамперед,  механізмів  і  способів  досягнення  глобальних 
завдань [1–7].
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Протидія  терористичній  і  сепаратистській  діяльності 
належать до головних завдань у системі національної  безпеки 
Індії,  які  останнім  часом  часто  збігаються  в  конкретних  діях 
ззовні – зазіхання на спокій суспільства,  внутрішню безпеку і 
територіальну  цілісність  держави.  Уже  стали  традиційними 
мусульманські рухи і сікхський релігійний екстремізм.  Однак, 
окрім  традиційних  сепаратистських  рухів  на 
етнічно-релігійному  ґрунті,  нині  дедалі  загрозливіших  форм 
набуває  так  званий  наксалізм  –  екстремістська  активність 
крайніх  лівих,  що  в  дійсності  сповідують 
маоїстсько-марксистські погляди [7–10].

Проте  фундаментальним  аспектом  національної  безпеки 
Індії залишається ядерна доктрина Індії, яка являє собою певну 
головоломку, незважаючи на всі спроби пояснити, чому в 1998 
році Індія офіційно вирішила стати ядерною державою, за яких 
підстав  Індія  втримувалася  від  ядерного  статусу  протягом 
кількох  десятиліть  після  випробування  в  1974  році  першої 
ядерної  зброї.  Проте  ядерна  політика  Індії  не  може  бути 
асоційована  з  певними  ідеологічними  або  політичними 
пріоритетами,  оскільки  ядерна  зброя  вдосконалювалась 
упродовж усього періоду.

Після здобуття незалежності всередині минулого століття 
в  основу  національної  безпеки  Індії  лягли  три  рівні  за  своїм 
значенням завдання: створення стійкої внутрішньої політичної 
системи,  досягнення  стабільного  економічного  зростання, 
забезпечення  безпеки  кордонів  і  розширення  стратегічного 
простору  держави.  Перше  передбачало  поступовий  розвиток 
демократичної  політичної  структури  в  умовах  соціальної 
нерівності і поширення терористичного руху – як у Кашмірі, так 
і  в  північних  і  північно-східних  регіонах  країни.  Економічне 
зростання відбувалося спочатку за рахунок розвитку державної 
економіки  з  поступовим  переходом  на  початку  90-х  років 
минулого  століття  до  приватного  сектору.  Третє  завдання 
містило в собі забезпечення безпеки кордонів із використанням 
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звичайних збройних сил. За першу чверть століття незалежності 
Індія пережила чотири війни, проте необхідно зазначити, що всі 
війни відбувалися до того,  як Індія стала  ядерною державою. 
Концепція національної безпеки передбачала підтримку тісних 
зв язків  з  СРСР,  який  надавав  країні  політичну  підтримку,  аʼ  
також був основним постачальником військової техніки. Тому 
політична еліта країни від самого початку критично ставилося 
до  ядерної  зброї,  продовжуючи  наголошувати  на  потребі 
глобального роззброювання [4–10].

Стратегія  національної  безпеки  Індії  визначається 
моделлю мислення і поведінки щодо ядерної зброї і може бути 
схарактеризована як «ядерне стримування», основними рисами 
якого є:

1.  Низький рівень пріоритетності  ядерної  зброї.  Остання 
не  є  основним  засобом  забезпечення  національної  безпеки. 
Незважаючи  на  потенційні  загрози,  що  виникали  у  зв язку  зʼ  
проведенням  ядерних  випробувань  у  Китаї,  Індія  ніколи  не 
проявляла  поспішності  щодо  подальшого  нарощування 
ядерного  потенціалу.  Той  факт,  що  Індія  не  побудувала 
ядерного арсеналу після випробувань 1974 року і не прийняла 
програми  ядерних  озброєнь  після  випробувань  1998  року, 
говорить  про  те,  що  Індія  не  проявляє  схильності  до  різкого 
збільшення запасів ядерної зброї.

2. Політичний, а не військовий підхід щодо ядерної зброї. 
При такому підході ядерна зброя розглядається як політичний 
інструмент, непридатний для використання з метою інших, крім 
як  стримування.  Такий  погляд  повністю  протилежний 
оперативному підходу, за якого ядерна зброя розглядається як 
доповнення  до  звичайної.  Концепція  ядерної  війни  не 
популярна  навіть  серед  військового  командування.  Стратегія 
безпеки  в  цілому  і  ядерна  стратегія,  зокрема,  повністю 
перебуває під контролем громадянського суспільства.

3.  Упор  на  мінімальне  стримування.  Ґрунтується  на 
переконаності, що стримування противника не вимагає великої 
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кількості і складності озброєнь. Відразу після випробувань 1998 
року  уряд  Індії,  підтриманий  вченими-ядерниками,  оголосив 
про  подальшу  недоцільність  ядерних  випробувань;  правлячу 
еліту  не  турбує  могутніший  ядерний  арсенал  Китаю,  що 
дозволяє  уникнути  гонки  озброєнь.  При  цьому  відпадає 
необхідність  у  створенні  зайвого  ядерного  арсеналу,  що 
дозволяє заощадити значні кошти, які можуть бути використані 
на потреби економічного розвитку.

4. Жорсткі зобов язання щодо контролю за озброєннями.ʼ  
Це є логічним продовженням давнього переконання, що ядерна 
зброя – джерело як безпеки, так і небезпеки. Індія виступає за 
всеосяжне,  недискримінаційне  і  багатобічне  роззброювання, 
однак  її  попередні  очікування  здійсненності  останнього  не 
виправдалися.  Нині  двобічний,  як  і  багатобічний 
(недискримінаційний)  контроль  за  озброєннями  вважається 
прийнятним.  Індія  має  низку  домовленостей  щодо  заходів 
зміцнення довіри з Китаєм і Пакистаном [1–6, 8–12].

На відміну від США і СРСР, Індія і Пакистан домовилися 
про подібні заходи ще до оголошення свого ядерного статусу, 
підписавши  в  грудні  1988  року  угоду  про  ненапад  на  ядерні 
спорудження  один  одного,  підписаний  у  Лахорі  Меморандум 
про  взаєморозуміння  1999  року,  передбачає  взаємне 
повідомлення сторін при проведенні ракетних випробувань.

У новому тисячолітті ядерна доктрина Індії розвивається в 
таких напрямах:

– створення і розвиток потенціалу мінімально розумного 
стримування;

– принцип незастосування ядерної зброї першою – ядерна 
зброя  може  бути  застосована  тільки  як  відповіді  на  ядерний 
напад на територію країни або індійські збройні сили;

–  відповідний ядерний  удар,  який  може бути  нанесений 
тільки із санкції  цивільного політичного керівництва країни, з 
прагнення завдати нищівної поразки;
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– ядерна зброя не може бути застосована проти неядерної 
держави;

–  у  випадку  широкомасштабного  військового  нападу  на 
Індію або індійські збройні сили із застосуванням хімічного або 
біологічної  зброї  Індія  залишає  за  собою  право  відповіді 
ядерним ударом;

– дотримання міжнародних режимів у сфері контролю за 
експортом ядерних і ракетних матеріалів і технологій;

–  участь  у  переговорах  за  договором  про  заборону 
виробництва розщеплюваних матеріалів, дотримання мораторію 
на проведення ядерних випробувань і прихильність до завдань 
загального і повного ядерного роззброювання [3–6, 8–14].

Наведений стислий аналіз показує недостатність ясності і 
послідовності в розумінні Індією «мінімального стримування». 
Якщо роздвоєність збережеться, то розбіжності ядерної теорії і 
практики,  спрямованої  до  відкритої  концепції  стримування, 
зростатимуть [9–16].

Нині  регіональна  політика  в  Південній  Азії  є  значним 
пріоритетом для країни, регіональне лідерство розглядають як 
перехідний етап на шляху до перетворення  країни на  один із 
світових  центрів  сили.  Політична  еліта  країни  у  сфері 
нацбезпеки  дотримується  двох  основних  градієнтів: 
налагодження  тісних  військових  та  економічних  відносин  зі 
Сполученими Штатами та їх противників. Проте представники 
обох груп усвідомлюють, що платою за це буде використання 
США Індії як противаги Китаю [8–16].

Після завершення холодної війни внаслідок трансформації 
системи міжнародних відносин і зміни балансу в Азії відбулося 
розширення  геополітичного  чинника  реалізації  Індією 
безпекової політики. На відміну від періоду «холодної війни», 
коли в центрі регіональної політики Південної Азії перебувало 
протистояння  наддержав,  пов язаних  стратегічнимиʼ  
відносинами з регіональними державами, наприкінці минулого 
–  початку  нинішнього  століть  центром  південно-азійської 
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системи безпеки, завдяки набутим потенціалу та можливостям 
впливу на політику решти держав виступала Індія,  відповідно 
до  інтересів  якої  відбулися  модернізація  і  розширення  меж 
системи.  Південно-азійська  система  безпеки,  в  межах  якого 
Індія  артикулювала  свої  безпекові  інтереси  і  з  якої  походила 
переважна більшість загроз національній безпеці,  охоплювала, 
окрім  традиційних  держав  регіону,  що  формують  порівняно 
усталене поняття Південної Азії  як географічного регіону,  що 
виник на місці колишньої Британської Індії, також три держави: 
М янма,  Афганістан  і  Китай.  Окрім  того,  упродовжʼ  
досліджуваного періоду завдяки посиленню впливу Індії в Азії 
відбувалося поступове посилення зв язків  південно-азійської  зʼ  
іншими системами безпеки регіону.

Задля реалізації безпекової політики в Південній Азії Індія 
виходила  з  національних  інтересів  двох  пріоритетів  – 
традиційних,  притаманних  кожній  державі  і  пов язаних  зіʼ  
збереженням  існування  держави  та  забезпеченням  її 
нормального розвитку,  і  специфічних,  пов язаних із  потребоюʼ  
збереження  гегемоністичного  статусу  Індії  в  Південній  Азії. 
Серед  традиційних  –  домінантними  є  забезпечення  здатності 
протидіяти  та  запобігання  можливій  зовнішній  агресії, 
передусім  з  боку  Пакистану  –  держави,  у  відносинах  з  якою 
існує  відкрита  конфліктність;  недопущення  залучення  до 
локальних  та  регіональних  конфліктів  та  поширення  на 
індійську  територію  таких  конфліктів,  що  протягом 
досліджуваного  періоду  існували  на  території  інших  країн 
регіону; збереження максимального суверенітету та свободи дії 
в зовнішній і безпековій політиці та обмеження впливу великих 
держав на їх формування, насамперед у пріоритетних питаннях 
розвитку  ядерної  програми  та  врегулювання  Кашмірського 
конфлікту;  формування  сприятливого  середовища  безпеки  в 
регіоні  завдяки  формуванню  безконфліктних  відносин  із 
сусідніми країнами та розв язанні  суперечностей,  що виниклиʼ  
впродовж  «холодної  війни».  До  кола  пріоритетних  інтересів 
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безпеки Індії, пов язаних зі збереженням гегемонії у Південнійʼ  
Азії,  можна  зарахувати  збереження  контролю  за  ключовими 
південно-азійськими  державами  через  збереження  впливу  на 
рішення  останніх  у  сфері  безпеки  і  забезпечення 
компліментарності індійської концепції регіональної безпеки та 
концепцій  регіональної  безпеки  політичних  режимів,  що 
перебували при владі в південно-азійських країнах; обмеження 
конфліктів,  що  існували  або  виникали  між  учасниками 
регіонального  комплексу  безпеки,  з  метою  запобігання 
можливому порушенню балансу сил; обмеження впливу інших 
держав  у  регіоні,  що  могли  б  ліквідувати  перевагу  Індії  над 
іншими місцевими акторами; збереження потенційної переваги 
над  найближчим  географічним  оточенням,  передусім 
Пакистаном.

На  межі  тисячоліть  суттєво  змінився  характер  загроз 
національній безпеці Індії,  на протидію яким була спрямована 
безпекова політика країни. Головними тенденціями зміни стало 
посилення  взаємозв язку  між  традиційними,  зовнішніми  іʼ  
внутрішніми  загрозами,  а  також  загрозами  в  політичній  та 
економічній  сфері  безпеки  країни.  Принципово  новими 
загрозами безпеці  Індії  стали загрози,  пов язані  з можливістюʼ  
виникнення  в  Південній  Азії  конфлікту  із  застосуванням 
ядерної  зброї  та  загроза  можливого  прямого  втручання 
провідних  світових  держав  до  регіональних  справ,  викликана 
зникненням  чинника  взаємного  стримування  наддержав  у 
регіоні.  Істотно  зріс  спектр  загроз,  пов язаних  із  поширеннямʼ  
ісламського  тероризму,  а  також  загрози  поширення  на 
територію Індії конфліктів і нестабільності з територій сусідніх 
держав,  викликаної  як  виникненням  нових  конфліктів,  так  і 
загальним  ослабленням  державних  режимів  Південної  Азії, 
пов язаним  із  демократизацією  політичних  режимів  іʼ  
посиленням  релігійного  та  етнічного  екстремізму  та 
комуналізму  наприкінці  ХХ  століття.  Загроза  виникнення 
конкуренції регіональному домінуванню Індії з боку Пакистану 
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втратила актуальність унаслідок ослаблення зв язків останньогоʼ  
зі  «світовими  полюсами»  –  Сполученими  Штатами  і  Китаєм, 
активного розвитку військового та політичного потенціалу Індії 
та певної  ізоляції  Ісламабаду внаслідок прискореної  інтеграції 
регіональних  країн  у  межах  Південно-Азійської  асоціації 
регіонального співробітництва.

За підсумками аналізу сучасної безпекової концепції Індії 
можна  стверджувати,  що  підґрунтям  індійської  концепції 
національної  безпеки  є  встановлення  регіонального 
домінування Індії та формування сталої індоцентричної системи 
безпеки,  яка  була  б  максимально  сприятливою  для 
національного відродження Індії та перетворення її на один зі 
«світових  полюсів»  у  сучасній  геополітичній  системі. 
Головними особливостями національної безпеки Індії є:

– орієнтація  на  власні  сили  через  обмеження  Індією 
розвитку  стратегічних  відносин  з  провідними  світовими 
державами,  відмову  від  участі  в  глобальних  системах 
безпеки  (окрім  антитерористичної)  та  прискорений 
розвиток власного військового потенціалу з домінуванням 
самодостатності  в  забезпеченні  безпеки,  насамперед,  у 
сфері ядерної зброї;

– пріоритетність  збереження  дієвого  контролю  за 
географічними країнами-сусідами;

– модернізація засобів забезпечення національної безпеки – 
від силових методів до намагання створення регіонального 
середовища  безпеки  разом  із  зацікавленими  сусідніми 
країнами, визнання її особистих інтересів у Південній Азії 
та проведення відповідної зовнішньої політики;

– випереджальне  щодо  інтеграції  регіонального  комплексу 
безпеки  посилення  вертикальних  структур  безпекової 
взаємодії [17].
Отже,  можна  констатувати,  що  сучасну  концепцію 

національної  безпеки  Індії  можна  зарахувати  до  моделі 
«ядерного  стримування».  Проте  нині  спостерігаються  певні 
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градієнти  концепції  нацбезпеки  в  напрямку  моделі 
«регіонального лідерства».

Проведений  аналіз  альтернативних  поглядів  на 
національні  інтереси  Індії  показує,  що  відповідно  до  чинної 
концепції  нацбезпеки  остання  не  генеруватиме  для  України 
системної і тривалої загрози.
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О.В. Коломієць

Article analyzes the concept of national security of India. On  
the basis of the spent analysis its characteristics are considered and  
classification  of  model  of  national  security  is  offered,  and  also  
carried out its estimation as possible threat of national security of  
Ukraine.

Keywords: India, national security, concept, nuclear weapon,  
model.

В  статье  анализируется  концепция  национальной 
безопасности  Индии.  На  основании  проведенного  анализа  
рассмотрены ее характеристики и предложена классификация  
модели национальной безопасности, а также осуществлена ее  
оценка  в  качестве  возможной  угрозы  нацбезопасности  
Украины.

Ключевые  слова:  Индия,  национальная  безопасность,  
концепция, ядерное оружие, модель.
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