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1. Зовнішньополітична діяльність СРСР в АТР (1945-1990 рр.) 
Після закінчення Другової світової війни ситуація на міжнародній 

арені докорінно змінилася. Розпочався довготривалий період глобальної 
геополітичної, економічної й ідеологічної конфронтації між Радянським 
Союзом і його союзниками, з одного боку, і США та Західною Європою й 
їх союзниками – з іншого. Особливо даний процес активно спостерігався 
в Азійсько-Тихоокеанському районі, який став сферою впливу одночасно 
СРСР та США. 

Оскільки Японія була окупована американськими військами, а 
положення Кореї регулювалося угодами союзників, то єдиною країною, 
де військово-політичне протистояння могло мати серйозні перспективи 
для СРСР, був Китай. Військово-політична ситуація у країні була ще й 
тим сприятлива для Радянського Союзу, що Китай був союзником по 
антигітлерівській коаліції (Ялтинські угоди). Крім того, СРСР мав й 
ідеологічного союзника – КПК, на якого можна було покластися. 

Радянсько-китайські відносини в умовах військово-політичного 
протистояння із США можна розділити на два основних етапи. Перший: з 
вересня 1945 р. до літа 1949 р.; другий – осінь 1949 р. – зима 1953 р. 

На першому етапі відносини між країнами в основному, ґрунтувалися 
у наданні Радянським Союзом військово-економічної допомоги КПК як 
реакція на відповідну допомогу Гоміндану з боку США. А упродовж 
другого етапу – закріплення радянсько-китайських відносин. 

Радянський уряд відразу та беззастережно визнав КНР і встановив з 
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ним дипвідносини. Вже наступного дня після перемоги китайських 
комуністів, 2 жовтня 1949 р. послідувало визнання СРСР Китайської 
Народної Республіки та встановлення з нею дипломатичних відносин. 
Того ж дня було зроблено Заяву уряду СРСР про припинення 
дипломатичних відносин з урядом Чан Кайши. Більш того, 23 листопада 
1949 р., виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, глава 
радянського МЗС А. Вишинський оголосив, що радянська делегація 
більше не визнає делегацію китайських націоналістів (Гоміндану) як 
офіційних представників країни. 

Тісне міждержавне співробітництво двох країн почалося вже у 1950 р. 
Незабаром після проголошення КНР її лідер Мао Цзедун відправився з 
візитом до СРСР, де перебував з грудня 1949 р. до середини лютого 
1950 р. Китайський лідер привіз до Москви пропозицію про укладання 
нового радянсько-китайського договору, покликаного закріпити 
відносини між КНР і СРСР. Спочатку Сталін вагався, оскільки не хотів 
давати приводу для звинувачення СРСР в агресивних планах на Далекому 
Сході. Однак різке зростання агресивності США на Далекому Сході після 
перемоги КПК у громадянській війні та проголошення КНР, змінили 
позицію Сталіна і він погодився на підписання договору. 

14 лютого 1950 р. у Москві було підписано Договір про дружбу, союз і 
взаємну допомогу між СРСР і КНР строком на тридцять років. Сторони 
зобов’язалися вживати всі необхідні заходи, щоб не допустити повторення 
агресії з боку Японії або будь-якої іншої держави, об’єднаної з Японією 
для здійснення акту агресії. У разі агресії відносно однієї зі сторін, інша 
сторона повинна була негайно надати військову й іншу допомогу. 

Ще у ході переговорів у Москві китайська делегація попросила 
направити до КНР угруповання військ ППО та необхідну кількість 
радянських військових радників і фахівців. У першу чергу радянська 
сторона вирішила забезпечити безпеку Шанхаю, який регулярно 
піддавався нальотам гомінданівської авіації. Туди і була направлена група 
радянських військ. Її присутність у Китаї переслідувала військово-
політичну та морально-психологічну мету. Велике значення мали також 
навчання китайського особового складу та передача йому радянської 
військової техніки й озброєння. У травні 1950 р. 3-я армія НВАК, 
звільнивши острова Чжоушаньського архіпелагу, знаходилася у 
безпосередній близькості від Тайваню. Однак, до травня 1950 р. Сталін 
переконався у неможливості зіткнення КНР і США у боротьбі за контроль 
над Тайванем, і тому вектор військово-політичного протистояння зі 
Сполученими Штатами для радянського керівника почав зміщуватися в 
іншу частину Далекого Сходу – Корею. 

СРСР і КНР заявили про свою готовність брати участь у всіх 
міжнародних діях, спрямованих на забезпечення миру та безпеки народів. 
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Обидві держави зобов’язалися домагатися укладання у найкоротший 
термін мирного договору з Японією. Країни взяли зобов’язання не брати 
участь у ворожих одна одній коаліції, а також консультуватися з усіх 
важливих міжнародних питань. Договір передбачав розвиток економічних 
і культурних зв’язків між двома країнами у дусі дружби та співпраці. 

Одночасно з договором було підписано кілька двосторонніх угод. 
СРСР зобов’язався після укладення мирного договору з Японією, але не 
пізніше кінця 1952 року, безоплатно передати КНР всі свої права з 
управління Китайсько-Чанчуньською залізницею з усім її майном, що й 
було зроблено до 31 грудня 1952 р., Радянський Союз погодився вивести 
свої війська з військово-морської бази Порт-Артур (їх вивід був 
завершений у травні 1955 р.) і передати КНР все майно, яке він 
використовував у порту Дальній. Було також укладено угоду про надання 
Китаю радянського пільгового кредиту на суму в 300 млн. дол. США для 
оплати поставок промислового обладнання й інших матеріалів і надання 
допомоги у будівництві 50 великих промислових об’єктів. 

Договір між СРСР і КНР поклав початок періоду політичного, 
військового, економічного, дипломатичного співробітництва між двома 
країнами. На його основі будувалися двосторонні відносини аж до кінця 
1950-х років, хоча формально він проіснував до 1980 р. Китай не був 
сателітом Радянського Союзу, співпраця двох країн базувалося на 
спільності їх стратегічних інтересів (детальніше див. § 1.4). 

Саме на цій основі і ґрунтувався радянсько-китайський договір, який 
підсилював вплив СРСР і КНР в Азії та на міжнародній арені у цілому. 
Їхня взаємодія послаблювала позиції проамериканських сил. 

Упродовж середини 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. Радянському 
Союзу вдалося вийти на глобальний арену міжнародних відносин як 
великій державі, що брала активну участь у вирішенні актуальних 
проблем тогочасного людства. Були закладені певні політичні передумови 
поліпшення розрядки з Заходом, нормалізовані відносини з низкою країн, 
у тому числі і з азійськими країнами. 

Так, у 1955-1956 рр. відбулися переговори щодо укладання мирного 
договору з Японією, каменем спотикання на яких стало територіальне 
питання. Після довготривалих дискусій радянська сторона виразила 
готовність обговорити питання про передачу Японії Малої Курильської 
гряди (о-ва Хабомаї та Шикотан) за умови укладання мирного договору. 
Проте, японський уряд продовжував наполягати на поверненні ще й 
великих островів Курильської гряди – Ітуруп і Кунашир, що завело 
переговори у глухий кут.  

Остаточним компромісом стала Спільна радянсько-японська 
декларація від 19 жовтня 1956 р., яка передбачала припинення стану війни 
та відновлення дипломатичних і консульських відносин між країнами. У 
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цьому ж документі була зафіксована домовленість про продовження 
переговорного процесу щодо мирного договору та підтверджена 
радянська позиція щодо островів Малої Курильської гряди. При цьому 
японцям було заявлено, що згода на передачу заявлених островів є 
максимальною поступкою з боку Радянського Союзу. У грудні 1956 р. за 
підтримки СРСР Японія стала членом ООН. 

У першій половині 1950-х рр. радянсько-китайські відносини 
відрізнялися високим ступенем інтеграції та довіри, заснованих на єдності 
політичних поглядів та ідеологічних установок. У результаті у середині 
1950-х років радянсько-китайське економічне співробітництво досягло 
апогею, у рамках якого Китай отримав допомогу в модернізації 
господарства та підготовки кадрів. 

Проте, зі змінами позиції радянського керівництва, проголошеними на 
ХХ з’їзді КПРС та бажанням Мао Цзедуна після смерті радянського 
керівника зайняти роль лідера у комуністичному русі, відносини СРСР з 
КНР почали поступово погіршуватися.  

У 1958 р. Мао Цзедун проголосив «нову генеральну лінію», яка 
зводилася до гасла «напружуючи всі сили, прагнучи вперед, будувати 
соціалізм більше, швидше, краще, економніше». Прагнучи показати себе 
великим марксистом, ніж лідери СРСР, китайське керівництво спробувало 
на практиці здійснити форсований розвиток економіки і за три роки 
побудувати у країні основи комуністичного суспільства. У результаті, у 
1957 р. загострилися ідейні та теоретичні розбіжності між керівниками 
обох країн. Навіть зустрічі у Пекіні М. Хрущова з керівництвом КНР 
упродовж червня-серпня 1958 р і жовтня 1959 р. не сприяли нормалізації 
відносин між країнами.  

Двосторонні відносини серйозно погіршилися у зв’язку з розривом 
радянсько-китайської угоди у галузі ядерної енергії у 1959 р., а потім і з 
відкликанням у 1960 р. радянських технічних фахівців з будівництв 
китайського народного господарства. 

Вже з літа 1960 р. по всій довжині 7250-кілометрового радянсько-
китайського кордону стали виникати інциденти, які поступово стали 
набувати провокаційного характеру. Тільки у 1962 р. на кордоні сталося 
понад 5000 різних порушень. 

Розбіжності стали проявлятися й у зовнішньополітичній сфері. Так, 
СРСР фактично відмовився підтримувати КНР у Тайванській кризі 
(серпень 1958 р.), що китайське керівництво сприйняло як намір Москви 
стояти на позиції «двох Китаїв». У 1959 р. та 1962 р. під час збройного 
конфлікту між Китаєм та Індією, радянський уряд зайняв нейтральну 
позицію, відмовившись підтримати Китай. 

Серйозні протиріччя виникли і з територіальних питань. Китайське 
керівництво пред’явило до СРСР значні територіальні претензії, які 
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стосуються Далекого Сходу, частини Східного Сибіру, а також окремих 
областей Таджикистану, Киргизії та Казахстану. Мао Цзедун вимагав 
ревізії російсько-китайських договорів XIX ст. Пекін висунув тезу про те, 
що царська Росія захопила понад 1,5 млн. км «споконвічно китайських 
земель». 

У середині 1960-х рр. СРСР був остаточно зведений у статус ворога. 
Тому, у березні 1966 р. відбувся розрив відносин між двома партіями. 

Обидві сторони звинувачували один одного у зраді інтересів 
пролетаріату, невірності ідеалам комунізму, у ревізіонізмі, догматизмі 
тощо. Наростало погіршення й у міждержавних відносинах. 

Кульмінацією радянсько-китайської конфронтації став прикордонний 
збройний конфлікт у березні 1969 р. на річці Уссурі за острів Даманський, 
який тривав протягом двох тижнів. Упродовж квітня-серпня 1969 р. 
прикордонні конфлікти спалахували і на інших ділянках кордону. 
Великомасштабні провокації могли перерости у реальне військове 
зіткнення двох держав. Проте, керівництво Китаю погодитися на 
проведення дипломатичних і прикордонних консультацій, які розпочалися 
у Пекіні 20 жовтня 1969 р. Але і після цього радянсько-китайські відносини 
залишалися ворожими, хоча кульмінація протистояння була подолана і 
загроза широкомасштабного конфлікту між СРСР і КНР зменшилася. 

Нормалізація американсько-китайських відносин у 70-х рр. ХХ ст. 
остаточно відтягнула процес поліпшення відносин між СРСР і КНР. 

Окрім того СРСР упродовж 1940-1970-х рр. тісно співпрацював з 
Індією, Північною Кореєю, Північним В’єтнамом та ін., що було 
пов’язано у першу чергу зі створенням так званого «захисного поясу» 
проти поширення впливу США та їх союзників у цьому регіоні.  

Радянсько-індійське співробітництво у 1950-60-х рр. розвивалося по 
наростаючій. У лютому 1955 р. країни підписали договір про допомогу 
СРСР у будівництві в Індії металургійного заводу виробничою 
потужністю 1 млн. т. сталі на рік. Радянська сторона взяла на себе 
проектування, технічне керівництво будівництвом, поставку та монтаж 
обладнання, підготовку кадрів на місці та на підприємствах Радянського 
Союзу. На все це надавалися кредити на пільгових умовах. Відносини між 
країнами розширилися ще більше після відвідин Москви у червні 1955 р. 
Прем’єр-міністром Індії Дж. Неру та приїзду у листопаді-грудні 1955 року 
до Індії радянської урядової делегації на чолі з М. Хрущовим. 

Однак у середині 1960-х років відносини між СРСР та Індією мало не 
були затьмарені. Причиною тому послужив збройний конфлікт 1965 р. 
Індії з Пакистаном. Радянський уряд був зацікавлений в якнайшвидшому 
закінченні цієї війни. У Москві побоювалися, що Китай, який у 1962 р. 
сам воював з Індією через Кашмір, може вступити у війну на боці 
Пакистану. Якби таке сталося, США негайно б виступили на боці Індії. 
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Тоді СРСР залишився ніби осторонь і його вплив у регіоні був би 
серйозно послаблений. 

Слід визнати, що Індія відшкодовувала допомогу з боку СРСР 
дипломатичними кроками на підтримку радянської зовнішньої політики 
того періоду. Досить відзначити той факт, що на офіційному рівні Індія 
ухилилася від відкритого засудження подій у Чехословаччині у 1968 р. 

Кульмінацією радянсько-індійського зближення став Договір про мир, 
дружбу та співробітництво від 9 серпня 1971 р., який надав правову 
основу «особливим відносинам» між двома країнами та зробив їх 
важливим фактором міжнародного життя. Сторони сформулювали спільні 
цілі та напрямки співпраці – загальний мир, прихильність принципам 
мирного співіснування, прагнення покінчити із залишками колоніалізму 
та расизму, припинення гонки озброєнь і досягнення загального та 
повного роззброєння, що охоплює як ядерні, так і звичайні види озброєнь. 
Договір передбачав розвиток всебічного та взаємовигідного 
співробітництва в усіх галузях економіки, науки, техніки та культури. 

Після закінчення епохи «холодної війни» у світі відбулися історичні 
зміни в економічній, політичній та, особливо, у військово-стратегічній 
сфері як на глобальному, так і на регіональному рівнях. 

У період перебудови в СРСР, погодившись на певні поступки, йому 
вдалося нормалізувати відносини з Китаєм. А саме: у квітні 1988 р. у 
Женеві була досягнута домовленість про вивід радянських військ з 
Афганістану, яка у березні 1989 р. увійшла у дію; у грудні 1988 р. у 
результаті переговорів міністрів закордонних справ СРСР і КНР, країни 
погодилися на припинення іноземної воєнної присутності у Камбоджі. 
Тому під впливом СРСР у січні 1989 року В’єтнам оголосив про вивід 
своїх військ з Камбоджі. Одночасно з цим радянська сторона здійснила 
низку важливих кроків щодо скорочення військової присутності від Уралу 
до Далекого сходу. У контексті цих дій радянські війська були виведені з 
Монгольської народної республіки. 

Ще у грудні 1985 р. М. Горбачов зустрівся з заступником прем’єра 
Держради КНР Лі Пеном, який у той час перебував з візитом у Москві. У 
ході бесіди М. Горбачов підтвердив щире прагнення радянського уряду до 
серйозного поліпшення відносин з КНР, підкресливши, що подальший 
розвиток добросусідських відносин і співробітництва між країнами 
відповідав би довготривалим корінним інтересам радянського та 
китайського народів, інтересам миру та безпеки в Азії та й усьому світі. 

У лютому 1987 р. МЗС СРСР поновили двосторонні переговори щодо 
подальшої радянсько-китайської співпраці. Проте курс на завершення 
нормалізації відносин між країнами був закріплений у ході візиту до 
Москви Прем’єра Держради КНР Лі Пена у квітні 1990 р. Тоді було 
підписано угоду про демілітаризацію радянсько-китайського кордону, а у 
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травні того ж року була досягнута перша за довгі роки угода про купівлю 
Китаєм у Радянського Союзу винищувачів Міг-29 та Су-27. 

Таким чином, упродовж 1989-1990 рр. відносини між СРСР і КНР 
були нормалізовані. Проте, у результаті погіршення внутрішньої ситуації 
у Радянському Союзі й у подальшому його розпаду, використати 
потенціал цієї нормалізації у повній мірі країнам так і не вдалося.  

Політика «нового політичного мислення» вплинула і на відносини 
СРСР з Японією. Правлячі кола у Токіо у першій половині 80-х рр. ХХ ст. 
займали жорстку політику щодо Радянського Союзу у зв’язку з 
проблемою «північних територій» і використовували свою економічну 
міць проти СРСР. 

Напруженість стану радянсько-японських відносин змусила міністра 
закордонних справ СРСР Е. Шеварднадзе у січні 1986 р. відвідати Токіо з 
метою пошуку шляхів нормалізації відносин з Японією. Якщо до цього 
радянські керівники наголошували, що у відносинах між країнами немає 
територіальної проблеми, то Е. Шеварднадзе, виступаючи у Токіо, 
відмітив, що японська сторона має повне право піднімати будь-якого роду 
питання, у тому числі і територіальні. 

Під час зустрічі з японським міністром закордонних справ С. Абе у 
травні 1986 р. у Москві М. Горбачов заявив, що радянське керівництво 
прийняло рішення використовувати всі можливості для розвитку та 
покращення відносин з Японією, незважаючи на її зв’язки з іншими 
країнами (США та його союзники). Разом з тим М. Горбачов підкреслив, 
що «радянсько-японські відносини можуть успішно будуватися тільки на 
основі взаємності, при цьому, розуміючи, що ніхто не буде посягати на 
результати Другої світової війни та непорушність кордонів». 

Проте японський уряд не поспішав переглядати стійкі стереотипи та 
традиційну позицію до СРСР. Тому, лише у грудні 1988 р. 
Е. Шеварднадзе знову здійснив офіційний візит до Японії. За пропозицією 
радянської сторони було погоджено створити постійно діючу робочу 
групу щодо мирного договору на рівні заступників міністрів закордонних 
справ. У результаті до 1991 р. країни провели сім засідань робочої групи, 
де обговорювалися різні аспекти мирного договору між країнами, 
включаючи проблему територіального розмежування. 

У ході третього візиту Е. Шеварднадзе до Токіо у 1990 р. японські 
керівники уперше погодилися обговорити проблему безпеки та 
стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Тоді ж Е. Шеварднадзе 
наголосив на тому, що якщо між країнами не буде вирішене територіальне 
питання, відносини обов’язково потрібно розвивати. 

Отже, як бачимо, позитивні зрушення у радянсько-японських 
відносинах були явними. 

Важливе місце у зовнішній політиці СРСР традиційно займала Індія. 
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Радянсько-індійські відносини у період перебудови значно 
стабілізувалися. Упродовж 1985-1989 рр. відбулось сім зустрічей 
М. Горбачова з Прем’єр-міністром Індії Радживом Ганді, у результаті яких 
розглядалися різного роду міжнародні питання, було укладено низку угод 
про розширення співпраці між країнами та побудову нових підприємств.  

Визначною подією у відносинах між СРСР та Індією стало підписання 
Делійської декларації про принципи від ядерної зброї та ненасильного 
миру (листопад 1986 р.), яка стала одним з важливих масштабних 
документів нового політичного мислення. Вона органічно поєднала 
світоглядні концепції та практичні прагнення лідерів обох країн, 
підкресливши загальну прихильність до мирного співіснування та 
ненасилля. 

Прагнення Радянського Союзу внести значний внесок в урегулювання 
ситуації у Південно-Східній Азії сприяло активізації його зв’язків з 
країнами АСЕАН. Проте, налагодження відносин з даними країнами 
йшло переважно по лінії розвитку двосторонніх зв’язків. Важливе 
значення мав візит до СРСР Президента Республіки Індонезія Сухарто з 7 
по 12 вересня 1989 р., у результаті якого країни підписали Заяву про 
основи дружніх відносин і співробітництво. 

Відповідні зрушення у відносинах СРСР з країнами АСЕАН 
спостерігалися наприкінці 1989 р. у зв’язку з урегулюванням 
«камбоджійської проблеми», виводом радянських військ з Афганістану, 
помітним покращенням радянсько-китайських відносин. 

Тому, вже у 1989-1990 рр. Радянський Союз розвивав економічні та 
торгові зв’язки майже з усіма країнами АСЕАН, але великі 
внутрішньополітичні ініціативи з боку СРСР країни АСЕАН сприймали з 
певною недовірою. 

 
2. Геополітичні та геоекономічні інтереси Російської Федерації в 

АТР (1991-2000-і рр.) 
Упродовж останніх десятиліть у керівництва Російської Федерації 

відбулося переосмислення реальних можливостей російського 
геополітичного впливу, особливо на регіональному рівні, де інтереси Росії 
сконцентровані на забезпеченні стабільного та безпечного міжнародного 
оточення, а також на просуванні та зміцненні її військово-політичних і 
економічних позицій в АТР на основі використання механізмів 
регіонального співробітництва. Йдеться насамперед про відносини РФ з 
країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема з наймогутнішою у 
геополітичному та військовому відношенні країною регіону – Китаєм. 

АТР залишається цілком стабільною та порівняно економічно 
благополучною частиною світу, присутність в якій для Москви є 
найважливішою умовою успішного розвитку у XXI ст. Тому В. Путін 
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підпорядковує політику Росії в АТР «прискореному соціально-
економічному розвитку регіонів Східного Сибіру та Далекого Сходу» РФ. 

Головним вектором азіатської політики Росії, на нашу думку, 
найближчими роками буде зовсім не Близький Схід, а Китай, Індія, 
Південна Корея, інші країни АТР. Саме їм потрібні російська нафта і газ, а 
Росії – їх якісні та дешеві товари. До того ж Індія та Китай є найбільшими 
імпортерами російської зброї.  

На початку ХХІ ст. відносини з країнами регіону у Росії розвиваються 
переважно на двосторонньому рівні, однак вони не є рівнозначними. 
Найбільш активним партнером РФ у регіоні залишається КНР. 

У цьому контексті цілком очевидно, що фактор російсько-китайських 
відносин стає одним з основоположних при реалізації російської стратегії 
в АТР, і в поєднанні зі зміцненням економічного, військово-політичного й 
іншої взаємодії з країнами Східної Азії, у першу чергу В’єтнам, Монголія, 
держави Корейського півострову та Японія, дають Росії значні переваги 
при забезпеченні національних інтересів Російської Федерації на 
азіатсько-тихоокеанському напрямку. 

Починаючи з 2012 р. російсько-китайські відносини визначаються 
обома сторонами, як «відносини всеосяжного рівноправного довірчого 
партнерства та стратегічної взаємодії» («Спільна заява КНР і РФ про 
подальше поглиблення китайсько-російських відносин всеосяжного 
рівноправного довірчого партнерства та стратегічної взаємодії», 
підписана Президентом РФ В. Путіним і головою КНР Ху Цзінтао 
5 червня 2012 року у Пекіні). 

Потрібно нагадати, що формування стратегічної взаємодії між 
країнами почалося наприкінці 1990-х років, а на початку 2000-х отримали 
міцну міжнародно-правову основу у вигляді Договору про 
добросусідство, дружбу та співробітництво, який було підписано у Москві 
16 липня 2001 р. Президентом РФ В. Путіним та Головою КНР Цзян 
Цземінем. Цей новаторський документ надав російсько-китайським 
відносинам виняткову динаміку й одночасно серйозно збагатив 
міжнародне право.  

Показово, що обидві сторони влітку 2012 року заявили у Пекіні про 
своє обопільне бажання завершити виконання Плану дій щодо реалізації 
положень Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між 
Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою (на 2009-
2012 роки), розробити та затвердити План дій на 2013-2016 роки. 

Російсько-китайське стратегічне партнерство з політичної декларації 
послідовно трансформується у конкретну політичну практику, у тому 
числі у великі спільні міжнародні ініціативи щодо впорядкування та 
гармонізації міжнародних відносин, формуванню багатополярності, 
відстоювання принципів міжнародного права та Статуту ООН, протидії 
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політиці гегемонізму та диктату. 
Тут вкрай важливо відзначити, що величезну роль у розвитку 

двосторонніх міждержавних відносин мають особисті контакти. Нинішній 
Президент Росії В. Путін встановив досить хороші особисті контакти, 
неодноразово зустрічався та вів переговори з китайськими лідерами трьох 
останніх поколінь: Цзян Цземінем, Ху Цзіньтао, і нинішнім Генеральним 
секретарем ЦК КПК та майбутнім Головою КНР Сі Цзіньпіном, а також 
майбутнім Прем’єром Держради чи Кецяном. 

За ініціативи лідерів Росії та Китаю виникла низка діалогових 
структур та організацій нового типу, які дозволяють просувати та 
відстоювати життєві інтереси безпеки, територіальної цілісності та 
суверенітету країн політичними засобами, не вдаючись до методів 
військової конфронтації, окрім, зрозуміло, випадків появи прямої 
військової загрози. Прикладом таких спільних реалізованих ініціатив є 
створення Шанхайської організації співпраці, створення діалогових 
структур Росія – Індія – Китай (РВК), а потім – БРІКС (Бразилія – Росія – 
Індія – Китай – Південна Африка). Зусиллями В. Путіна як Президента, а 
потім і як Голови уряду, співпраця з Китаєм перейшло від дій на 
паралельних курсах до великомасштабних спільних кроків як у розвитку 
економік один одного, так і в справі впорядкування світових фінансово-
економічних структур. 

Поглиблення стратегічної взаємодії та партнерства на світовій арені 
призвело до того, що Росія та Китай активізували вироблення узгоджених 
планів та акцій щодо забезпечення взаємної безпеки та міжнародної 
стабільності. Про це наочно свідчать позиції з питань територіальної 
цілісності кожної з двох країн, а також з врегулювання конфліктних 
ситуацій навколо Сирії, Ірану, ядерної проблеми на Корейському 
півострові. Обидві сторони виступили з ініціативою побудови в АТР 
відкритої, транспарентної, рівноправної архітектури безпеки та 
співробітництва, за реалізацію спільної російсько-китайської ініціативи 
співпраці по зміцненню безпеки в АТР, висунутої главами двох країн у 
вересні 2010 року. 

Створена й ефективно працює багаторівнева система консультацій і 
вироблення проектів, яка включає регулярні саміти глав держав, урядів, 
міністрів. Працює більше 20 міжурядових спеціалізованих по галузях і 
напрямах співпраці комісій і підкомісій, що виробляють практичні 
пропозиції та зустрічі глав держав і урядів. 

Слід виділити результативні контакти між дипломатичними 
відомствами двох країн. Міністерства закордонних справ РФ і КНР 
щорічно, на регулярній і багаторічної основі, проводять консультації за 
такими напрямами, як стратегічна безпека та стабільність, взаємодія в 
Організації Об’єднаних націй, з проблем протидії міжнародному 
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тероризму й інших актуальних питань сучасного міжнародного життя. 
Упродовж ХХІ ст. на перший план у відносинах РФ з Китаєм, які 

виходять на новий рівень всеосяжної стратегічної взаємодії та 
партнерства, стали виходити масштабні завдання, прискореного 
нарощування економічного співробітництва, формування взаємовигідної 
стратегії співрозвитку. 

У ході 16-ї зустрічі глав урядів Росії та Китаю 11-12 жовтня 2011 р. був 
намічений комплекс заходів щодо подальшого розширення торговельно-
економічних зв’язків між країнами. В якості орієнтирів були затверджені 
завдання доведення обсягів взаємної торгівлі до 100 млрд. дол. США до 
2015 р. і до 200 млрд. дол. США до 2020 р., однак очевидно, що для 
досягнення цих показників будуть потрібні значні зусилля.  

Реалізація сторонами намічених планів дозволить повніше 
використовувати синергетичний фактор взаємодоповнюваності економік 
даних країн. Одночасно це веде до формування взаємоприйнятних та 
ефективних механізмів економічного співрозвитку. Дуже важливо 
відмітити, що ці цілі були підтверджені у червні 2012 року під час візиту 
до КНР В. Путіна та відображені у Спільній Заяві, яку підписали лідери 
двох країн 5 червня 2012 р. 

Хоча за останні роки у російсько-китайській торгівлі досягнуті 
очевидні результати, проте в цілому вона далеко відстає від рівня 
торговельних зв’язків КНР з його іншими ключовими партнерами. Вона 
майже у 7 разів менше обсягів торгівлі КНР із США й у 5 разів менше, 
ніж з ЄС.  

Досить успішно розвивається співробітництво РФ та КНР у сфері 
атомної енергетики й у сфері новітніх технологій. Росія будуватиме другу 
чергу Таньванської АЕС. Слідом за пуском у 2017 р. третього та 
четвертого реакторів, є намір спільними зусиллями побудувати там само 
ще чотири реактора. Під час грудневого (2012 р.) візиту Вень Цзябао були 
досягнуті угоди про просування проекту про спільне створення важкого 
широкофюзеляжного пасажирського літака, про співпрацю у будівництві 
швидкісних залізниць. У довгостроковій перспективі велику роль може 
зіграти реалізація затвердженого у червні 2009 р. Плану російсько-
китайського інвестиційного співробітництва. 

Початок 2012 року також приніс нові позитивні доповнення у 
поглибленні співробітництва Росії та Китаю в економічній сфері. У ході 
квітневого візиту до РФ (2012 р.) Віце-прем’єра Держради КНР Лі Кецяна 
між двома країнами було підписано 27 нових контрактів загальною 
вартістю 15 млрд. доларів США. Під час перебування у Москві 
заступника глави китайського уряду були проведені поглиблені 
переговори з проблем інвестиційного співробітництва. 

Під час візиту до КНР Президента РФ, економічним зв’язкам країн був 
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наданий новий імпульс. Перебуваючи у Пекіні (6-7 червня 2012 р.), 
В. Путін заявив, що Москва та Пекін «повинні ефективніше задіяти наявні 
резерви, диверсифікувати взаємну торгівлю, нарощувати зустрічні потоки 
інвестицій, запускати нові інфраструктурні та високотехнологічні проекти, 
розвивати прямі контакти по лінії регіонів і бізнес-співтовариств».  

Серед пріоритетів взаємодії було названо енергетику, а також 
прискорення опрацювання проектів створення далекомагістрального 
широкофюзеляжного літака та важкого вертольота, продовження 
реалізації спільних програм у галузі космонавтики, просування ключових 
проектів у високотехнологічних галузях. 

Візит Президента Росії В. Путіна до Китаю 20 травня 2014 року вивів 
російсько-китайські відносини на абсолютно новий етап всеосяжного 
партнерства та стратегічної взаємодії. Практичні результати російсько-
китайського саміту у Шанхаї перевершили очікування, відкривши нові 
горизонти у розвитку політичних, торговельно-економічних, військово-
технічних і гуманітарних зв’язків між РФ і КНР. Його підсумки стали 
важливим елементом подальшого переформатування сучасних 
міжнародних відносин і руху у напрямку багатополярного світоустрою та 
зміцнення стабільності. 

Москва та Пекін уклали низку важливих документів (47 угод, 
контрактів, меморандумів), серед яких один з найбільш очікуваних 
контрактів – про постачання до КНР російського природного газу.  

Ще одним важливим елементом сучасних російсько-китайських 
відносин є культурно-гуманітарна взаємодія двох країн. До теперішнього 
часу співпраця Росії та Китаю у галузі культури охоплює 
найрізноманітніші аспекти, завдяки чому вона отримало загальне 
визначення як «гуманітарна співпраця». 

Таким чином, відзначимо, що російсько-китайські відносини сьогодні 
розвиваються послідовно та стабільно. Вони базуються на прагматизмі 
обох сторін і розумінні тієї обставини, що у кожної зі сторін існують 
власні національні інтереси, які також потрібно враховувати (що досить 
чітко простежується позицією КНР до сучасної ситуації в Україні). 
Важливо тільки, щоб сухі формулювання про збіг позицій, стратегічну 
співпрацю не стали занадто звичними і не підкріпленими практичними 
діями. 

 
3. Пріоритетні напрями співробітництва України з країнами АТР 

(1991-2000-і рр.) 
З моменту проголошення незалежності України одним з основних 

напрямів її зовнішньої політики був і залишається азійський вектор, а 
саме співпраця з провідними країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, 
що є одним із центрів світового політичного й економічного розвитку. 
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Про це влучно зазначив посол України в Японії М. Кулініч: «…для 
України розвиток співробітництва з країнами регіону має стратегічний 
сенс, а близькість підходів до вирішення міжнародних проблем, 
відсутність гострих питань у відносинах і наявність потенціалу у 
торговельно-економічній, науково-технічній, військово-технічній і 
гуманітарній співпраці створює необхідні передумови для розвитку 
відносин і розширення сфер співпраці». 

Упродовж 1991 р. більшість країн АТР, а саме КНР, Японія, РК 
визнали незалежність України і в 1992 р. встановили з нею 
дипломатичні відносини, що започаткувало політичний діалог між 
країнами. Між урядами держав було підписано десятки документів, 
спрямованих на розвиток і поглиблення відносин у різних сферах. 
Також під час офіційних візитів між Україною та державами Східної 
Азії були підписані двосторонні комюніке, декларації, в яких держави 
відзначали, що їх позиції з основних питань сучасності, з питань миру та 
розвитку, роззброєння, запобігання гонці озброєнь, боротьби проти 
гегемонізму та диктату у міжнародних відносинах були близькими або 
співпадали; виступали за багатополярність світу, недопустимість 
втручання у внутрішні справи, за боротьбу з міжнародною злочинністю 
та тероризмом тощо. 

Зазначимо, що КНР, Японія, РК високо оцінили факт приєднання 
України до ДНЯЗ як неядерної держави. 

У той же час, аналізуючи відносини України з країнами АТР упродовж 
90-х рр. ХХ ст. початку ХХІ ст., можна зазначити, що Україна була 
об’єктом активної економічної експансії для провідних країн АТР, що 
здебільшого розглядали двосторонні відносини з нею, насамперед, в 
економічній площині. Політичним аспектам взаємин України з Японією, 
КНР, Південною Кореєю, Індією й іншими країнами АТР був 
притаманний переважно протокольний характер, а реальна співпраця на 
міжнародній арені відбувалася у межах загальносвітових процесів і була 
пов’язана з функціонуванням ООН та інших міжнародних організацій. 
Прикладом такої координації може бути підтримка Україною позиції КНР 
у Комісії ООН з прав людини у 1996 р., підтримка Китаєм, Японією, РК 
кандидатури України на виборах до непостійних членів РБ ООН на 2000-
2001 рр. КНР підтримала переведення України з групи країн В до групи С 
у миротворчих операціях ООН, що полегшило фінансовий тягар для 
України. 

Україна підтримала представника Японії К. Мацууру на виборах 
Генерального директора ЮНЕСКО. Японія – кандидатуру України на 
виборах до Ради Міжнародного бюро освіти, Міжурядової ради 
Міжнародної програми розвитку комунікацій тощо, а наша держава – 
кандидатуру від Японії до складу Підкомісії із заохочення та захисту прав 
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людини. У квітні 2005 р. між двома країнами домовлено про взаємну 
підтримку кандидатур – кандидатури Японії до Міжнародного трибуналу 
з морського права, а України – до Комітету всесвітньої культурної 
спадщини на виборах під час сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. 

У травні 2006 р. Україна та Японія стали членами Ради з прав людини 
(органу ООН). Двостороннє співробітництво в ООН отримало потужний 
імпульс внаслідок приєднання України 27 червня 2005 р. до списку 
співавторів розробленого Японію спільно з іншими учасниками групи 
претендентів на місця нових постійних членів РБ ООН проекту рамкової 
резолюції Генасамблеї про розширення Ради Безпеки.  

Упродовж 2010-2011 рр. значно активізувалися контакти України з 
державами Азії. Розбудова відносин з країнами Азійсько-
Тихоокеанського регіону стала одним з пріоритетних напрямів зовнішньої 
політики України. Економічна співпраця України з АТР характеризується 
зростанням обсягів товарообігу. Найбільшими торговельними партнерами 
у регіоні є Китай, Японія та Республіка Корея. Беручи до уваги 
перетворення окремих країн АТР на експортерів капіталу, поступово 
розвивається інвестиційне співробітництво.  

Зацікавленість в активізації економічної взаємодії з Україною виявили 
практично всі країни АТР. Можна визначити два принципових підходи 
цих країн до розвитку торгово-економічного та науково-технічного 
співробітництва з Україною. 

1. Японія, Південна Корея і так звані «азійські тигри» вбачають в 
Україні ринок збуту своєї високотехнологічної продукції, що 
користується значним попитом навіть за умов низької платіжної 
спроможності більшості українських споживачів. Натомість ці країни 
зацікавлені в імпорті української сировини, і це робить для них 
український ринок ще привабливішим. 

2. КНР, Індія, В’єтнам та інші країни АТР, котрі традиційно були 
орієнтовані на споживання промислової продукції колишнього СРСР, 
убачають в Україні насамперед джерело сучасних технологій і 
машинотехнічної продукції військового та цивільного призначення. Ця 
група країн також зацікавлена в експорті до України своїх товарів 
широкого вжитку в обмін на технології та сучасну техніку. 

Враховуючи вище сказане, доцільно буде більш ґрунтовно розглянути 
двосторонні відносини України з провідними країнами АТР: Китаєм, 
Японією та Республікою Корея. 

Україна – Китай. На сьогодні між Україною та КНР задекларовано 
відносини стратегічного партнерства, що закріплено у Спільній декларації 
про встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства між 
Україною та КНР, підписаній 20 червня 2011 р. за підсумками державного 
візиту Голови КНР Ху Цзіньтао до України. Договірно-правова база 
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українсько-китайських відносин складає понад 118 угод. 
5 грудня 2013 р. між країнами було укладено Договір про дружбу і 

співробітництво, де зафіксовані ключові принципи та досягнення в 
українсько-китайських відносинах, юридично закріплені ідеї дружби двох 
держав і прагнення до активної розбудови взаємовигідної співпраці в усіх 
сферах. Також того ж дня Україна та КНР ухвалили Програму розвитку 
відносин стратегічного партнерства на 2014-2018 роки. 

Серед пріоритетних напрямів українсько-китайської співпраці і надалі 
залишається економічна й інвестиційна сфера. Так, згідно з даними 
Генеральної митної адміністрації КНР, у 2014 році товарообіг між 
Україною та КНР склав 8,594 млрд. дол. США, що менше аналогічного 
показника 2013 р. на 22,7%. При цьому, експорт товарів з України 
становив 3,486 млрд. дол. (зростання на 6,5%), імпорт – 5,108 млрд. дол. 
(зменшення на 34,9%). Сальдо двосторонньої торгівлі на користь КНР 
склало 1,622 млрд. дол. 

У 2014 р. основу китайського імпорту складали: механічне 
обладнання, машини, устаткування та механізми – 30,8% (1 млрд. 
574,1 млн. дол. США), текстиль і текстильні вироби – 15,3% (781,3 млн. 
дол.), недорогоцінні метали та вироби з них – 10,2% (518,9 млн. дол.), 
полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 8,6% (440,1 млн. дол.), різні 
товари та вироби (переважно меблі, освітлення, іграшки та ін.) – 6,5% 
(332,9 млн. дол.), взуття, головні убори, парасольки – 6,0% (304,2 млн. 
дол.), продукція хімічної промисловості – 5,7% (291,8 млн. дол.). 

Основні позиції українського експорту до КНР у 2014 році 
продовжували займати мінеральні продукти (в основному руди залізні, 
шлаки та зола, енергетичні матеріали та ін.), питома вага яких становила 
65,9% від загального обсягу експорту до КНР, а загальний обсяг склав 
2 млрд. 297 млн. дол. США; жири й олії тваринного або рослинного 
походження – 12,9% (450,8 млн. дол.); продукти рослинного походження 
(переважно зернові) – 8,7% (302 млн. дол.), деревина та вироби з неї – 7% 
(242,6 млн. дол.), механічне обладнання, машини, устаткування та 
механізми – 2% (68,5 млн. дол.), недорогоцінні метали та вироби з них – 
1,1% (38,6 млн. дол.). Інші товарні позиції українського експорту до КНР 
не перевищували 1% у загальній структурі експорту. 

Аналіз структури двосторонньої торгівлі свідчить про зниження 
обсягу імпорту до України всіх основних груп товарів, що, ймовірно, 
пов’язано зі зниженням рівня виробництва в Україні, а також 
збільшенням курсу долара США по відношенню до гривні, що створює 
певні труднощі для середніх і малих імпортерів. 

Головним чинником, що суттєво впливає на обсяг і структуру 
експортно-імпортних операцій, є географічна віддаленість країн і, як 
наслідок, тривалий час доставки товарів. 
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Що ж стосується двостороннього інвестиційного співробітництва, де 
звісно лідером залишається КНР, то станом на 1 січня 2015 р. обсяг 
інвестицій з КНР в економіку України склав 24 млн. дол. США (з початку 
року цей показник скоротився на 1,6 млн. дол.). Найбільший обсяг 
китайських інвестицій спрямовано до підприємств у сфері промисловості – 
30,5%, у т.ч. деревообробної промисловості – 20%; сільського господарства 
– 20%; транспорту – 15%; оптової та роздрібної торгівлі – 14%. 

Загальний обсяг інвестицій з України до Китаю становив 1,4 млн. дол. 
США з приростом у 0,6 млн. дол. США. 

Серед пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці України та КНР 
є співпраця у сфері науки та техніки, а саме ядерна енергетика; космічні 
дослідження; новітні та високі технології; нафтогазова сфера; чорна 
металургія тощо. Налагоджено ефективні механізми координації 
двосторонньої науково-технічної співпраці (у складі Міжурядової 
українсько-китайської Комісії з торговельно-економічного та науково-
технічного співробітництва діють міжвідомчі Комісія з питань науково-
технічного співробітництва і Підкомісія у галузі дослідження та 
використання космічного простору у мирних цілях). 

Україна – Японія. Японія була однією з перших азійських країн, які 
визнали незалежність України та встановили з нею дипломатичні 
відносини. На сучасному етапі Японія, як і Китай, є стратегічним 
партнером для України, свідченням чого можуть стати часті візити на 
рівні глав держав, урядів і міжпарламентські візити, де одним з останніх 
був візит на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. Так, 17 липня 
2014 р. в Україні з робочим візитом перебував Міністр закордонних справ 
Японії Фуміо Кісіда. Під час візиту відбулися його зустрічі з Президентом 
України П. Порошенком, Прем’єр-міністром А. Яценюком і Міністром 
закордонних справ П. Клімкіним, у ході яких обговорювались поточна 
ситуація на Сході Україні, шляхи її стабілізації, необхідність залучення 
додаткової допомоги іноземних партнерів для відбудови постраждалих 
регіонів, фінансова підтримка Японії для покращення економічної та 
соціальної ситуації в Україні й актуальні питання двосторонніх відносин. 

Новий рівень українсько-японських відносин було закріплено 
Спільною заявою щодо українсько-японського глобального партнерства, 
яку було підписано під час офіційного візиту Президента України до 
Японії 19 січня 2011 р. Даний документ заклав структуру взаємовідносин і 
визначив їх основні напрями глобального характеру, зокрема проблеми 
екологічної, продовольчої, ядерної безпеки й інших викликів. 

Україна та Японія співпрацюють як у політичній, так і в економічній, 
культурній і науково-технічній сферах. Починаючи з 2007 р. країни 
співпрацюють у новому інституціолізованому форматі зустрічей «ГУАМ –
 Японія». Так, 16-17 травня 2013 р. у Токіо під егідою МЗС Японії 
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відбулася П’ята зустріч національних координаторів Організації за 
демократію й економічний розвиток (ГУАМ) у форматі «ГУАМ –Японія». 
У рамках цієї зустрічі сторони здійснили обмін думками з багатьох 
актуальних міжнародних питань, а також обговорили стан і перспективи 
розвитку секторальної співпраці у рамках партнерства «ГУАМ – Японія». 

Не менш важливою для українсько-японських відносин є економічна й 
інвестиційна співпраця. Україна на сьогодні щорічно постачає до Японії 
зерна в обсязі 330 млн. дол., що становить 72% усього українського 
експорту до цієї країни. Розвиткові взаємної торгівлі сприяє 
Координаційна рада з економічного співробітництва з Японією при 
Мінекономрозвитку України та Комітету з ділового співробітництва з 
Україною Японської федерації бізнесу «Кейданрен». Останнє 5-те 
засідання Координаційної ради було проведено 1 жовтня 2014 р. у Києві. 
Станом на 1 квітня 2014 р. прямі іноземні інвестиції з Японії в Україні 
становили 179,6 млн. дол., з них 36,8% були інвестовані у переробну 
промисловість нашої країни. 

Значна увага у взаєминах між країнами приділяється і ядерній безпеці. 
Базовим документом, що продемонстрував спільні зусилля України у 
галузі забезпечення ядерної безпеки, стала Угода між Урядом України й 
Урядом Японії про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного 
реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях, що 
набула чинності 30 травня 2012 року. У рамках цієї угоди був заснований і 
діє Українсько-японський комітет з питань співробітництва у сфері 
покращення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на 
атомних електростанціях. Перше засідання було проведено у липні 2012 р. 
у Токіо, а друге – 17 липня 2013 р. у Києві.  

Окрім того, Урядом Японії було виділено 3 млн. дол. загальної суми 
Національному науковому центру радіаційної медицини, Національному 
університету біоресурсів і природокористування України, а також п’яти 
обласним лікарням у Житомирі, Луцьку, Києві, Рівному та Чернігові як 
гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для 
медичних закладів і дослідних установ України, які роблять внесок у 
подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  

Окрім цього, значне місце посідає розвиток українсько-японських 
відносин у науково-технічній сфері (НТС), особливо у контексті реалізації 
взаємовигідних проектів і здійснення спільних досліджень між науково-
дослідними інституціями обох країн. 

З метою започаткування системного довгострокового співробітництва 
у сфері НТС між країнами у Києві 15 лютого 2006 р. було проведено 
Перше (Установче) засідання Українсько-японської комісії з науково-
технічного співробітництва, у ході якого сторони виявили зацікавленість 
до виконання спільних проектів і висловили готовність сприяти розвитку 
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співпраці шляхом організації спільних семінарів, регулярного обміну між 
науковцями й експертами, впровадження науково-дослідних проектів і 
досліджень, зокрема, у таких пріоритетних сферах, як матеріалознавство, 
нанотехнології, інформаційні технології, науки про життя (включаючи 
біотехнологію та радіологію), а також енергозберігаючі технології. У 
подальшому подібного роду зустрічі відбувалися у 2011 і 2013 рр., де у 
рамках цих заходів сторони обговорили поточний стан і пріоритетні 
напрями розвитку науково-технологічної й інноваційної сфер України та 
Японії, законодавчу базу у цих сферах, міжнародне науково-технологічне 
співробітництва та стан двостороннього співробітництва між Україною та 
Японією за напрямами, що становлять спільний інтерес сторін, а саме: 
дослідження у сфері фізики високих енергій, біотехнологій, 
наноматеріалів і космічній сфері. 

Упродовж останніх років японські організації науково-технічного 
спрямування здійснюють співпрацю з українськими вченими та 
науковцями у рамках виділення відповідних грантових програм. Понад 30 
установ НАН України виконують спільні наукові проекти, проводять 
планові дослідження у рамках прямих міжінститутських угод, працюють 
на лабораторних базах науково-технічних центрів обох країн у галузі 
матеріалознавства, інформатики, фізики, хімії, біотехнології та 
біоінформатики, екології тощо.  

Так, 20 червня 2014 р. проведено запуск двох невеликих супутників з 
метою моніторингу змін навколишнього середовища та стану довкілля 
навколо зон Чорнобильської АЕС та АЕС «Фукусіма-1». Супутники 
Hodoyoshi-3 і Hodoyoshi-4 розроблені японськими спеціалістами 
Аерокосмічного Центру передових технологій Токійського університету. 
Запуск відбувся за допомогою української ракети-носія «Дніпро» з 
космодрому у місті Ясний Оренбурзької області РФ. Проектом управляла 
міжнародна російсько-українська космічна компанія «Космотрас» (ISC 
Kosmotras). Супутники будуть проводити фотографування, заміряти 
рівень радіації та регулярно отримувати іншу необхідну інформацію з 
двох аварійних атомних електростанцій і прилеглих районів. 

Слід відзначити активні спільні зусилля у сфері екологічної безпеки, 
зокрема щодо імплементації Кіотського протоколу. Україна стала першим 
партнером Японії в Європі у цьому напрямі. Між урядами України та 
Японії 18 березня 2009 року було укладено Угоду про придбання одиниць 
встановленої кількості за схемою зелених інвестицій між Національним 
агентством екологічних інвестицій України та японською Організацією 
розвитку нових видів енергії та промислових технологій (НЕДО). 

Ця угода започаткувала динамічний процес надання так званих 
зелених інвестицій Японії у сферу збереження довкілля України. 
Результатом такої співпраці стало послідовне надання у 2014 р. Японією 
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1,1 млрд. дол. пільгової позики на 40 років із десятирічним пільговим 
періодом під 0,1% річних для КМДА під проект реконструкції Київської 
станції аерації «Бортницька» з метою запобігання можливості техногенної 
катастрофи у районі столиці України. 

В умовах військового конфлікту, спричиненого агресією РФ щодо 
України, Японія надала значну фінансову та матеріальну допомогу 
українській державі та додатково приєдналася до санкцій проти РФ, 
прийнятих ЄС, а також запровадила власні. Так 18 березня 2014 р. 
Японією призупинено переговори з РФ щодо спрощення процедури 
видачі віз, укладання інвестиційних угод, а також угод щодо мирного 
використання космосу та запобігання небезпечній військовій діяльності, а 
29 квітня 2014 р. тимчасово припинено видачу віз для в’їзду на територію 
Японії 23 громадянам РФ, у тому числі державним службовцям.  

Україна – Південна Корея. За майже 23 роки з часу встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Республікою Корея держави 
доклали чимало зусиль для розбудови повномасштабного співробітництва 
у сферах, що становлять взаємний інтерес. Підтримувався активний 
політичний діалог на всіх рівнях, розширювалося торговельно-
економічне, інвестиційне та фінансово-кредитне співробітництво, ставали 
більш багатогранними культурні та гуманітарні зв’язки, зміцнювалася 
наукова співпраця та взаємодія у сфері освіти, збільшувалися туристичні 
та молодіжні обміни. Було створено низку інституційних механізмів, що 
відіграють важливу роль у поглибленні двосторонніх відносин, зокрема, 
Міжурядову українсько-корейську комісію з питань торговельно-
економічного співробітництва, Спільний комітет з науково-технічного 
співробітництва, Спільний комітет з питань співробітництва у 
використанні космічного простору у мирних цілях, Спільну комісію зі 
співробітництва у сфері оборонної промисловості та матеріально-
технічного забезпечення, налагоджено механізм політичних консультацій 
між зовнішньополітичними відомствами двох держав. 

Останні роки позначилися низкою важливих двосторонніх заходів, які 
визначатимуть подальший розвиток співпраці між Україною та 
Південною Кореєю. Так, наприклад, 26-28 березня 2012 р. відбувся 
робочий візит Президента України В. Януковича до Республіки Корея з 
метою участі у Сеульському саміті з питань ядерної безпеки. У його 
рамках відбулися повномасштабні переговори між Главами двох держав, 
у ході яких було узгоджено основні напрями інтенсифікації українсько-
південнокорейського співробітництва. Президент України також провів 
зустрічі з Прем’єр-міністром і керівниками провідних корпорацій 
Республіки Корея, зокрема, Samsung і Hyundai. 

Серед азійських країн Республіка Корея залишається провідним 
інвестором в економіку України – 171,51 млн. доларів. Разом з тим, це 
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становить лише 0,4% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, 
залучених в українську економіку. В Україні працюють 28 підприємств із 
корейським капіталом. Усі найбільші корейські компанії, зокрема 
Samsung, LG, Hyundai і т.д., також представлені в українській державі. 

Потенційними пріоритетами України у науково-технічній і культурно-
гуманітарній сферах у відносинах із Республікою Корея можна визначити: 
 розширення співпраці у сфері науки і технологій (значну 

зацікавленість для України становить співробітництво, що може створити 
певну додану вартість для її економіки). Тому закономірним є інтерес 
щодо співпраці з Республікою Корея як державою, де розвиток науки у 
низці сфер випереджає розвиток українських досліджень. І хоча науково-
технологічна співпраця з Кореєю вже здійснюється, її характер переважно 
не узгоджується з потребами розвитку української економіки. У цьому 
контексті пріоритетом розвитку співробітництва у науковій сфері повинна 
стати її інтеграція до загального контексту економічної співпраці, 
передусім – до проектів із виробничо-інвестиційної кооперації; 
 залучення до навчання в Україні студентів з Республіки Корея 

(ширше залучення корейської молоді до навчання у нашій країні потребує 
загальних заходів з підвищення якості освіти, її адаптації до світових 
стандартів); 
 використання присутності в Україні корейської діаспори, що має 

потенціал стати сполучним містком між економікою та суспільством двох 
держав, а також додатковим чинником подальшого розвитку діалогу. 

Окремо можна виділити потенціал співробітництва у космічній галузі, 
започаткованого ще у 1992 р. Серед позитивних прикладів такої співпраці 
– запуск наприкінці серпня 2006 р. корейською стороною багатоцільового 
супутника «Koreasat-5» за допомогою української ракети-носія у рамках 
проекту «Морський старт». 

На сьогодні є відповідне договірно-правове підґрунтя для активізації 
співробітництва у цій сфері. Укладено Угоду між Кабінетом Міністрів 
України й Урядом Республіки Корея про співробітництво у використанні 
космічного простору у мирних цілях, а також Угоду між Державним 
космічним агентством України та Міністерством освіти, науки і 
технологій Республіки Корея про створення Спільного українсько-
корейського комітету з питань співробітництва у використанні космічного 
простору у мирних цілях. 

Отже, відносини України з державами АТР набувають принципово 
нових рис прагматичної багатовимірної співпраці. Останніми роками 
значно активізувався політичний діалог на всіх рівнях, сформувалися нові 
принципи торговельно-економічної взаємодії, розширилася договірно-
правова база зв’язків. Здійснено обміни візитами найвищого та високого 
рівня з Китаєм, Японією, Республікою Корея, В’єтнамом, Сінгапуром, 
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Малайзією, Таїландом, Монголією, Державою Бруней-Даруссалам. У той 
же час відносини з КНР вийшли на рівень стратегічного партнерства. 

 
 Запам’ятайте ці дати 

 
1949 р. 

2 жовтня – визнання СРСР Китайської Народної Республіки та 
встановлення з нею дипломатичних відносин 

23 листопада – виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, глава 
радянського МЗС А. Вишинський оголосив, що радянська делегація 
більше не визнає делегацію китайських націоналістів (Гоміндану) як 
офіційних представників країни 

 
1950 р. 

14 лютого – у Москві було підписано договір про дружбу, союз і 
взаємну допомогу між СРСР і КНР строком на тридцять років 

 
1971 р. 

9 серпня – радянсько-індійський Договір про мир, дружбу і 
співробітництво, який надав правову основу «особливих відносин» між 
двома країнами та зробив ці відносини важливим фактором міжнародного 
життя 

 
2001 р. 

16 липня – російсько-китайський Договір про добросусідство, дружбу і 
співробітництво 

 
2011 р. 

19 січня – Спільна заява щодо українсько-японського глобального 
партнерства 

20 червня – Спільна декларація про встановлення та розвиток відносин 
стратегічного партнерства між Україною та КНР 

 
2012 р. 

5 червня – Спільна заява КНР і РФ про подальше поглиблення 
китайсько-російських відносин всеосяжного рівноправного довірчого 
партнерства та стратегічної взаємодії 

 
2013 р. 

5 грудня – українсько-китайський Договір про дружбу і співробітництво, 
де зафіксовані ключові принципи та досягнення в українсько-китайських 
відносинах, юридично закріплені ідеї дружби двох держав і прагнення до 
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активної розбудови взаємовигідної співпраці в усіх сферах 
 

2014 р. 
20 травня – візит Президента Росії В. Путіна до Китаю, який вивів 

російсько-китайські відносини на абсолютно новий етап всеосяжного 
партнерства та стратегічної взаємодії 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Які історичні фактори вплинули на формування зовнішньої 
політики СРСР в Азійсько-Тихоокеанському регіоні? 

2. Чому у післявоєнний період СРСР серед усіх країн АТР вирішив 
розвивати відносини саме з КНР? 

3. Чому Сталін не одразу погодився на підписання договору про 
дружбу, союз і взаємну допомогу між СРСР і КНР строком на 30 років? 

4. Охарактеризуйте зовнішню політику Радянського Союзу щодо 
країн АТР на різних етапах «холодної війни». 

5. Що, на Вашу думку, вплинуло на погіршення радянсько-
китайських відносин наприкінці 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст.? 

6. Які події стали основоположними у відновленні двосторонніх 
радянсько-китайських відносин у період перебудови? 

7. Чому головним вектором азійської політики РФ на сучасному етапі 
є співробітництво з провідними країнами АТР, а не Близький Схід? 

8. На чому базуються сучасні російсько-китайські відносини? 
9. Чи намагається Російська Федерація протидіяти поширенню 

регіонального лідерства КНР в АТР? Обґрунтуйте Вашу думку? 
10. Визначте пріоритетні напрями співробітництва України з країнами 

АТР у ХХІ ст.? 
 

Ключові поняття 
Багатополярність – це система світового устрою за якою безліч 

держав мають приблизно рівний військовий та економічний потенціал. 
Вона передбачає наявність у світі кількох полюсів сили (воєнний полюс, 
цивілізаційний полюс, політичний полюс та економічний полюс), які не 
переважають та не розповсюджують свій вплив один на одного. Проте 
поняття «багатополярності» часто плутають з «багатоцентричністю» – 
наявністю у світі кількох центрів сили. 

Гегемонізм – політика, заснована на прагненні до світового панування. 
Проявляється у формі втручання у внутрішні справи інших країн і 
народів, прямої інтервенції проти них і т.д. При цьому використовуються 
весь арсенал засобів: політичних, військових, ідеологічних, економічних 
та інших засобів. Генеральна асамблея ООН (1979) прийняла спеціальну 
резолюцію «Про неприпустимість політики гегемонізму у міжнародних 
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відносинах». 
Демілітаризація – роззброєння. У міжнародному праві ліквідація 

арсеналу, військових укріплень і споруд на окупованій території 
противника. Демілітаризація може включати в себе як часткову заборону 
мати військову промисловість, військові бази, так і повну заборону мати 
збройні сили. 

Стратегічні інтереси – система цілей і завдань зовнішньої політики 
держави. 

Синергетичний фактор – взаємоузгодженість, зрощення та 
взаємовигода у відносинах між країнами.  
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