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1.4. КНР у системі міжнародних відносин АТР 

 
 

План: 
1. Утворення КНР та поширення стану холодної війни на політико-

географічний простір АТР. 
2. Зовнішня політика КНР у 1960-70-х рр. 
3. Нові зовнішньополітичні орієнтири стратегії КНР у 1980-90-х рр. 
4. Зовнішньополітичні пріоритети КНР на початку ХХІ ст. 
5. Китайсько-українські взаємовідносини 
 
 
1. Утворення КНР та поширення стану холодної війни на 

політико-географічний простір АТР 
Поразка та капітуляція Японії у Другій світовій війні корінним чином 

змінили ситуацію у Китаї. У відповідності зі взятими на себе 
зобов’язаннями на Ялтинській конференції, СРСР у квітні 1945 р. 
денонсував пакт про нейтралітет з Японією, а 8 серпня 1945 р. посол 
Японії у Радянському Союзі був ознайомлений з заявою щодо приєднання 
до Потсдамської декларації США, Великої Британії та Китаю й 
оголошенням війни Японії. 9 серпня 1945 р. радянські війська розпочали 
військові дії проти 700-тисячної Квантунської армії, яка дислокувалась у 
Маньчжурії, а також розпочали десантні операції на Сахаліні, 
Курильських островах і Корейському півострові. 10 серпня до заяви уряду 
СРСР приєдналась Монгольська Народна Республіка, яка також 
оголосила війну Японії.  

Вітаючи вступ радянських військ до Маньчжурії лідер китайських 
комуністів Мао Цзедун заявив 13 серпня 1945 р.: «Ми переживаємо дні 
великих змін у ситуації на Далекому Сході… Вирішальним фактором у 
капітуляції Японії є вступ у війну Радянського Союзу. Мільйонні сили 
Червоної Армії рухаються на північний схід Китаю; перед цією 
потужністю ніщо не встоїть… Органи пропаганди США і Чан Кайші 
сподівались підірвати вплив Червоної армії двома атомними бомбами. 
Але цей вплив не підірвати…». 

Разом з тим, для радянського керівництва головним була реалізація 
ялтинських угод трьох великих держав (СРСР, США і Великої Британії) з 
питань Далекого Сходу. Зважаючи на основні положення досягнутих 
домовленостей СРСР висловив готовність укласти з гомінданівським 
урядом Китаю договір про дружбу та союз. Цей договір був підписаний у 
Москві 14 серпня 1945 р. Договір був укладений терміном на 30 років. Він 
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передбачав взаємну допомогу та підтримку у війні проти імперіалістичної 
Японії. Одночасно було підписано декілька угод, які закріплювали права 
та привілеї СРСР у північно-східному Китаї. 

Підписані одночасно з договором угоди передбачали передачу у 
спільну власність Китайської Республіки та СРСР Китайської Чанчунської 
залізниці та її спільну експлуатацію на рівних умовах, отримання 
Радянським Союзом військово-морської бази у Порт-Артурі (Люйшуні) з 
винятковим правом використання її лише військовими та торговими 
судами Китаю і СРСР, а також передання СРСР в оренду у порту Дальній 
(Далянь), оголошеному вільним портом, частини пристаней і складських 
приміщень. Термін дії цих угод становив 30 років, після чого все майно 
передавалося Китаю. Одночасно було також підписано угоду про 
відносини між радянським головнокомандувачем і китайською 
адміністрацією після вступу радянських військ на територію Маньчжурії з 
метою спільних дій проти Японії.  

Одночасно з підписанням договору й угод відбувся обмін нотами 
щодо визнання Китаєм незалежності Монгольської Народної Республіки 
(Зовнішня Монголія). Китай погоджувався визнати незалежність МНР у 
випадку чітко вираженого підтвердження прагнення її населення до 
незалежності на референдумі, який повинен був бути проведений до кінця 
1945 р.  

Тим часом, у самому Китаї відновилася, тимчасово призупинена з 
метою опору японській агресії, громадянська війна між партією Гоміндан, 
яка контролювала уряд Китаю та силами Комуністичної партії Китаю 
(КПК). Прагнучи не допустити потрапляння захопленого у Квантунської 
армії озброєння до збройних формувань КПК, Чан Кайши домагався 
продовження терміну перебування радянських окупаційних військ у 
Маньчжурії. Проте, підписавши угоду з Гомінданом, СРСР продовжував 
надавати допомогу КПК. Маньчжурія, окупована СРСР у ході бойових 
дій проти Японії, була виділена в Особливий район Китаю, 
перетворившись на базу формування нових підрозділів збройних сил 
компартії Китаю. Радянська сторона передала всю захоплену у 
Маньчжурії трофейну японську зброю збройним загонам КПК, а також 
направила до військових підрозділів китайських комуністів значну 
кількість військових спеціалістів, переважно льотчиків. На середину 
грудня 1945 р. в Особливому районі Китаю вже зосереджувалося близько 
300 тис. солдатів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).  

У грудні 1945 р. на московській нараді міністрів закордонних справ 
СРСР, США та Великої Британії було прийнято рішення щодо 
необхідності мирного об’єднання Китаю та припинення громадянської 
війни. Також, було зазначено щодо прагнення СРСР і США вивести свої 
війська з Китаю «у можливо найкоротший термін». Радянські війська 
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покинули територію Маньчжурії 3 травня 1946 р.  
Зі свого боку, США прагнули зберегти Китай у фокусі своїх 

зовнішньополітичних пріоритетів в АТР і з цією метою домагалися 
забезпечення стабільності у країні, здійснивши декілька спроб щодо 
сприяння знаходженню точок дотику між Гомінданом і КПК та 
формуванню ефективно діючого політичного режиму у Китаї. Спочатку 
ця місія була покладена на американського посла П. Херлі, однак вже у 
листопаді 1945 р. Президент США Г. Трумен направляє до Китаю свого 
спеціального представника генерала Дж. Маршалла, наділивши його 
надзвичайними повноваженнями. Позитивні результати діяльності США 
були втіленні у підписаних у січні та лютому 1946 р. трьох угодах між 
Гомінданом і КПК: перша – передбачала припинення вогню на території 
всього Китаю і навіть у Маньчжурії; друга – визначала процедуру 
скликання Національних зборів; третя – структурувала пропорцію 5 : 1 
урядових і комуністичних сил. 

У січні 1946 р. на Політичній консультативній конференції за участю 
всіх партій і рухів Китаю Гоміндан і комуністи досягнули порозуміння з 
питання створення спільного уряду та спільних збройних сил. Місця в уряді 
планувалося поділити порівну між Гомінданом і комуністами, а до спільної 
армії залучити 50 дивізій націоналістів і 10 дивізій комуністів. На певний 
час було встановлено нетривке перемир’я, хоча дрібні провокації з обох 
сторін не припинялися. Найбільші сутички відбувалися у тих районах 
Маньчжурії, звідки навесні 1946 р. СРСР почав виводити свої війська. 

1 квітня 1946 р. переговори між Гомінданом і КПК були перервані. 
Усвідомлюючи чисельну та технічну перевагу своєї армії, а також 
розраховуючи на підтримку США та невтручання у конфлікт СРСР, Чан 
Кайші вирішив силовими методами розв’язати проблему двовладдя у 
країні. У липні 1946 р. Чан Кайші віддав наказ розпочати 
широкомасштабний наступ проти військ КПК. На першому етапі, який 
продовжувався до середини 1947 р., успіх був на стороні більш оснащеної 
та добре підготовленої армії Чан Кайші, яку підтримували США. 
4 листопада 1946 р. було підписано угоду між США й урядом Чан Кайші, 
яка передбачала в обмін на митне та податкове сприяння реалізації 
інтересів США у Китаї надання військово-технічної допомоги. До Китаю 
було надіслано групу американських військових радників. США стали 
головним торговим партнером гомінданівського Китаю. У загальному 
експорті Китаю 1946-1947 рр. на частку США припадало 80% усіх 
проданих за кордон товарів. 

У той самий час комуністи, за підтримки СРСР, зуміли суттєво 
зміцнити свої позиції. На початок 1947 р. співвідношення сил між 
Гомінданом і КПК змінилося. Гоміндан мав 3,7 млн. солдатів, тимчасом 
як у підрозділах комуністів вже було 2 млн. бійців. 
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У березні 1947 р. війська Гоміндану здобули свою останню перемогу, 
захопивши столицю китайських комуністів м. Яньань. 

У 1948 – початку 1949 р. НВАК зайняла весь північний схід країни, 
значні території на півночі та північному заході, а також центральну 
частину Китаю до річки Янцзи.  

Намагаючись виправити ситуацію держсекретар США Дж. Маршалл 
18 лютого 1948 р. представив на розгляд Конгресу США програму 
економічної допомоги Китаю, яка передбачала надання кредиту на 15 
місяців у розмірі 570 млн. дол. на цивільні потреби. 2 квітня 1948 р. 
Конгрес ухвалив цю програму, відому як «China Aid Act» («Акція 
допомоги Китаю»). Загалом з вересня 1945 р. по 1949 р. іноземна 
допомога націоналістичному Китаю становила 2254 млн. дол., 90% яких 
надійшли із США. Близько половини цих кредитів було використано на 
воєнні цілі. 

Опинившись у безвихідній ситуації Чан Кайші у січні 1949 р. 
звернувся до керівництва США, Великої Британії та СРСР стати 
посередником у досягненні миру з КПК. Проте, керівництво Радянського 
Союзу відмовило, посилаючись на те, що все, що відбувається – 
внутрішня справа Китаю. 21 січня 1949 р. Чан Кайші оголосив про свою 
відставку з посади Президента Китайської Республіки.  

До осені 1949 р. тільки о. Тайвань і територія Тибету були поза зоною 
контролю КПК. Окрім того, Гонконг і Макао продовжували залишатись 
під управлінням Великої Британії та Португалії. 

У грудні 1949 р. керівництво Гоміндану прийняло рішення про переїзд 
партійних і державних органів Китайської Республіки на о. Тайвань. 
Загалом на острів переправилося 300 тис. солдатів і понад 2 млн. 
цивільних осіб, що не побажали залишатися у контрольованому 
комуністами континентальному Китаї. Дві гомінданівські армії 
відступили до Бірми, де створили компактні китайські поселення. До 
кінця грудня 1949 р. НВАК розгромила останні великі підрозділи 
Гоміндану на материку, хоча окремі групи націоналістів вели 
партизанську боротьбу до початку 60-х рр. ХХ ст. 

1 жовтня 1949 р. у Пекіні була проголошена Китайська Народна 
Республіка. У свою чергу, лідер Гоміндану Чан Кайші 1 березня 1950 р. 
проголосив себе Президентом Китайської Республіки на Тайвані та 
головнокомандуючим збройними силами Китаю, сконцентрувавши у 
своїх руках всю повноту влади на острові. Місто Тайбей отримало статус 
«тимчасової» столиці «Китайської Республіки». Так виникла ситуація 
«двох Китаїв», яка і на сучасному етапі політичного розвитку має 
детермінуючий вплив на реформування механізму зовнішньополітичних 
регіональних взаємовідносин і трансформацію основних вимірів системи 
безпеки АТР. 
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2 жовтня 1949 р. СРСР визнав КНР і встановив з Пекіном 
дипломатичні відносини, одночасно зробивши заяву про припинення 
дипломатичних відносин з урядом Чан Кайші. 

З грудня 1949 р. по лютий 1950 р. у Москві з візитом перебував лідер 
КНР Мао Цзедун. Китайський лідер привіз до Москви пропозиції про 
підписання нового радянсько-китайського договору, покликаного 
зміцнити відносини між КНР і СРСР. Згодом до СРСР прибула офіційна 
китайська делегація і 14 лютого 1950 р. між СРСР і КНР був підписаний 
Договір про дружбу, союз і взаємодопомогу терміном на 30 років. Договір 
зберігав націленість СРСР на відносини з Китаєм як бар’єру проти загрози 
з півдня. Головною метою договору було «…спільно перешкодити 
відродженню японського імперіалізму та повторенню агресії з боку Японії 
або будь-якої іншої держави, яка об’єдналась б з Японією в актах агресії». 
Хоч договір і мав антияпонську спрямованість, він разом з тим, позбавив 
адміністрацію Г. Трумена підстав для надії на американсько-китайське 
партнерство, оскільки, стаття 3 договору засвідчувала наміри сторін не 
укладати «будь-якого союзу, направленого проти іншої сторони», не 
брати участі «…у будь-яких коаліціях, а також у діях чи заходах, 
направлених проти іншої сторони».  

Одночасно з договором було підписано декілька двосторонніх угод. 
СРСР зобов’язався після підписання мирного договору з Японією, але не 
пізніше кінця 1952 р., безоплатно передати КНР всі свої права щодо 
управління Китайською Чанчунською залізною дорогою з усім її майном, 
що і було зроблено до 31 грудня 1952 р. Радянський Союз погодився 
вивести свої війська з військово-морської бази Порт-Артур (їх виведення 
було завершено у травні 1955 р.) і передати КНР все майно, яке він 
використовував у порту Дальній. Була також підписана угода про надання 
Китаю радянського пільгового кредиту на суму у 300 млн. дол. для оплати 
поставок промислового обладнання й інших матеріалів.  

Визнання КНР Радянським Союзом відкрило шлях до дипломатичного 
визнання комуністичного Китаю країнами т. зв. соціалістичного табору: 
3 жовтня 1949 р. – КНР визнала Болгарія, 4 жовтня – Польща, 
Чехословаччина, Румунія, Угорщина, 5 жовтня – Корейська Народно-
демократична Республіка, 7 жовтня – Монгольська Народна Республіка, 
21 листопада – Албанія. 16 січня 1950 р. до них приєдналась 
Демократична Республіка В’єтнам. 25 жовтня 1949 р. уряд КНР вирішив 
обмінятись дипломатичними представниками з Німецькою 
Демократичною Республікою.  

Першою несоціалістичною країною, яка визнала КНР, була Бірма 
(16 грудня 1949 р.), 30 грудня про своє дипломатичне визнання заявила 
Індія. 5 січня 1950 р. уряд Великої Британії заявив, що він розриває 
дипломатичні відносини з гомінданівським режимом та офіційно визнає 
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Китайську Народну Республіку. Велика Британія пішла на цей крок під 
тиском своїх азійських домініонів, намагаючись зберегти свої комерційні 
інтереси у Китаї. 

У період листопада 1949 – січня 1950 рр. у США обговорювалось 
питання про дипломатичне визнання КНР. Для поліпшення відносин з 
КНР у дипломатичних колах обмірковувалась можливість відмовитись від 
надання допомоги Тайваню всупереч позиції головнокомандувача 
збройними силами США на Далекому Сході генерала Д. Макартура, який 
відзначав особливе значення острова як потенційної бази для військово-
повітряних сил США та протичовневої оборони. 

Але ситуація не сприяла гнучкості адміністрації Г. Трумена. Більш 
жорсткою стала критика її дій за «м’якість» до комунізму. Утворення КНР 
стало приводом для кампанії, компрометуючої адміністрацію Г. Трумена. 
Сенатор Дж. Маккарті, який очолив цю кампанію, звинуватив 
держдепартамент у «втраті Китаю» та терпимості до «комуністичної 
агентури» в урядових установах. 

Окрім того, оголосивши про намір встановити нормальні відносини з 
усіма країнами, включаючи і капіталістичні, на засадах рівності, взаємної 
вигоди та поваги суверенітету, китайські керівники висунули гасло 
«триматися однієї сторони», тобто СРСР. Фактором, який сприяв цьому 
була ворожа політика США щодо комуністичного уряду КНР. Наприкінці 
1949 р. Президент США Г. Трумен прийняв пропозицію Ради 
національної безпеки про надання економічної та політичної допомоги 
уряду Чан Кайші. За даними тайванського економіста, професора кафедри 
економіки Державного Тайванського університету Ширлі В.Ю. Го, 
загальний обсяг фінансової допомоги США Тайваню у період з 1951 по 
1965 рр. становив 1,444 млрд. дол. 

Подією яка встановила чітку структуризацію системи біполярних 
відносин в азійському регіоні була Корейська війна 1950-1953 рр. 

25 жовтня 1950 р. за наполяганням СРСР і КНДР у війну на боці 
Північної Кореї включилася Китайська Народна Республіка. Війна у Кореї 
й участь у ній КНР надзвичайно загострили відносини між Пекіном і 
Вашингтоном, засвідчивши особливе значення для КНР відносин з СРСР.  

Військові дії у Кореї виступили каталізатором гонки озброєнь і на 
Заході, і на Сході. Більш інтенсивно пішов процес формування та 
зміцнення військово-політичних блоків, які протистояли один одному. 
2 грудня 1954 р. у Вашингтоні був підписаний «Договір про взаємну 
оборону» між США та Тайванем. Цей договір став одним з елементів 
структури міжнародних угод, на яких починаючи з 1950-х рр. була 
побудована система біполярного протистояння двох блоків очолюваних 
США та СРСР. Радянський Союз мав договір з КНР, а США – з Японією, 
Австралією та Новою Зеландією (система договорів безпеки, укладених у 
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1951 р.), з Філіппінами (Договір про взаємну безпеку 1953 р.). Крім цього, 
США були одним з фундаторів Організації договору Південно-Східної 
Азії (СЕАТО). Її структура була оформлена 8 вересня 1954 р.  

Політика ізоляції КНР з боку США фактично не залишила 
китайському керівництву можливості для маневру на міжнародній арені. 
Близький ідеологічно східному блоку комуністичний уряд Пекіну таким 
чином отримав додаткові геополітичні докази на користь 
одностороннього зближення з СРСР і його союзниками. У сфері 
концептуального оформлення зовнішньої політики офіційний Пекін 
сприйняв теорію «двох таборів» в її радянській інтерпретації, що 
відображало збіг геополітичних (стратегічних) та ідеологічних аспектів 
китайської політики. Характер цієї політики на початку 1950-х рр. 
зумовлювався наступними умовами:  

1. «Схилитися на одну сторону» або «стати на бік соціалістичних 
країн, народів усього світу у боротьбі проти світового імперіалізму та 
реакції».  

2. Відмова від міжнародних зв’язків і зобов’язань Гоміндану, що 
повинно було змінити «напівколоніальний стан Китаю, що існував до 
1949 р.». КНР висловлювала готовність «встановити з усіма країнами 
світу нові відносини, що базуються на новій основі».  

3. «Спочатку прибрати свій будинок, потім запрошувати гостей», 
тобто стабілізувати внутрішнє становище, зміцнити новий режим, 
знищити особливі права імперіалізму та його вплив у Китаї і лише потім 
встановити нові контакти із США й іншими імперіалістичними країнами. 

У Конституції Китайської Народної Республіки (1954 р.) у розділі, що 
стосується визначення місця країни у системі міжнародних відносин, 
відзначалося: «Наша країна вже встановила відносини непорушної 
дружби з великим Союзом Радянських Соціалістичних Республік і з 
країнами народної демократії…».  

Разом з тим, неодноразово заявляючи про позитивну роль СРСР у 
розбудові народного господарства КНР, китайський уряд відстоював і 
власну незалежність. Це яскраво проявилося під час святкування п’ятої 
річниці утворення КНР у жовтні 1954 р. 12 жовтня 1954 р. була підписана 
китайсько-радянська угода, яка у порівнянні з договором 1950 р. 
підтверджувала зростання китайського впливу. Угода включала спільну 
декларацію, що схвалювала дружбу двох народів, об’єднаних з 14 лютого 
1950 р. союзним договором про взаємну допомогу та засуджувала «акти 
зухвалої агресії» з боку США, зокрема підписання угоди СЕАТО. Друга 
декларація висловлювала протест проти мирного договору з Японією, яка 
«не здобула ще незалежності та залишається напівколоніальною 
країною». Проте, зміст інновацій підходів китайського керівництва до 
позиціонування держави на міжнародній арені містився у додатку з п’яти 
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комюніке. Перше повідомляло, що радянські збройні сили покинуть Порт-
Артур до 31 травня 1951 р., а всі споруди та майно залишаться КНР без 
будь-якого відшкодування. Друге комюніке проголошувало, що чотири 
спільних радянсько-китайських підприємства, створених на рівноправній 
основі у 1950 і 1951 рр. повністю передаються Китаю за відшкодування. 
Третє комюніке повідомляло про укладення угоди з наукової та технічної 
співпраці на п’ять років. Четверте комюніке стосувалося будівництва 
двома країнами залізниці від Ланьчжоу на китайській території до Алма-
Ати. У п’ятому комюніке йшлося про будівництво залізниці між Сініном 
у Китаї й Улан-Батором у Монголії через радянську територію. 

Таким чином, Китай встановив свій повний суверенітет над 
Маньчжурією та Синьцзяном, а з іншого боку дві залізниці через Синьцзян і 
Зовнішню Монголію суттєво змінювали спектр його дипломатичних 
зв’язків, сприяючи індустріалізації та зміцненню суверенності.  

У 1949-1955 рр. КНР прорвала дипломатичну блокаду ініційовану 
США у Південно-Східній і Південній Азії. У цей період були 
встановленні дипломатичні відносини КНР з Бірмою, Індією, Пакистаном, 
Цейлоном, Афганістаном, Індонезією. Разом з тим, відносини КНР з 
країнами регіону носили суперечливий характер. Зокрема, досить 
складними були китайсько-індійські відносини внаслідок територіальних 
проблем і політики Китаю у Тибеті. Виникло також непорозуміння між 
КНР та Бірмою щодо уточнення лінії кордону. Таїланд і Філіппіни не 
визнали легітимність нового комуністичного уряду Китаю. 

Зростанню міжнародного авторитету Китаю сприяла зважена політика 
китайських дипломатів на Женевській нараді міністрів закордонних справ 
СРСР, КНР, Великої Британії, Франції й інших зацікавлених держав з 
питань мирного врегулювання у Кореї й Індокитаї (26 квітня – 21 липня 
1954 р.). Міжнародні спостерігачі відзначали, що протягом наради Китай 
виявився набагато зацікавленішим у встановленні миру в Індокитаї ніж 
СРСР. Пояснювалось це прагненням китайського керівництва досягти 
двоєдиної мети: запобігти воєнній конфронтації із США й убезпечити 
південні кордони країни.  

Важливим етапом зовнішньополітичної діяльності КНР була участь у 
Бандунзькій конференції 18-24 квітня 1954 р., скликаної з ініціативи 
Прем’єр-міністрів Бірми, Індії, Індонезії, Пакистану та Шрі-Ланки. Метою 
форуму, в якому брали участь 29 країн, була розробка практичної 
програми мирного співіснування, незалежного розвитку, боротьби проти 
колоніалізму країн Азії й Африки. Було узгоджено платформу 
конференції – антиколоніалізм і антиімперіалізм. У підсумковому 
документі «Декларації про сприяння загальному миру і співробітництву» 
керівники афро-азійських держав відзначили, що визнають неприєднання 
до військово-політичних блоків наддержав одним із пріоритетних 
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напрямків своєї зовнішньої політики. Вони вважали, що колоніальна 
система не тільки дискредитувала самі імперії-метрополії, але і 
підтримувану ними систему політичних і міжнародних відносин. 
Конференцією також були сформульовані 10 принципів мирного 
співіснування, які конкретизували «панча шила»1.  

Представник КНР на форумі виступив із закликами боротися за 
цілковите знищення колоніалізму та запевнив молоді держави, що КНР не 
має до них територіальних претензій. Така позиція сприяла динамізації 
відносин Китаю з Індонезією, Бірмою, Єменом, Іраком. 30 травня 1956 р. 
було підписано спільне комюніке КНР та Єгипту про встановлення 
дипломатичних відносин, який став, таким чином, першою африканською 
країною, з якою Китай встановив дипломатичні відносини. Після цього, 
дипломатичні відносини були встановлені з Алжиром (1958 р. – тобто ще 
за 4 роки до проголошення незалежності країни), з Марокко, Суданом і 
Гвінеєю. Наприкінці 1950-1960-х рр. Китаєм були встановлені 
дипломатичні відносини з новими африканськими країнами, а також був 
налагоджений дипломатичний діалог з країнами Латинської Америки.  

Загалом на кінець 1956 р. Китай встановив дипломатичні відносини з 
25 країнами світу. 

Отже, перемога китайської революції радикально змінила ситуацію в 
Азії. Вперше після 1911 р. Китай знову став єдиною державою, і зробити 
це змогли комуністи. Це, у свою чергу, дало потужний імпульс 
національно-визвольній боротьбі на Азійському континенті.  

Утворення КНР змінило політичну карту світу. Сполученим Штатам 
Америки доводилося враховувати тепер не тільки створення СРСР 
атомної зброї, але й існування політичного блоку соціалістичних країн на 
території від кордонів Західної Німеччини до Південно-Китайського моря. 
Вашингтону доводилось рахуватись з державою, територія якої 9 561 км2, 
а населення, на момент утворення – 550-600 млн. чоловік. Тому особливо 
гострою проблемою для держдепартаменту США було як дипломатичне 
визнання КНР, так і підтримка Чан Кайші. 

                                                             
1 «П’ять принципів мирного співіснування» («панча шила») – індійсько-китайська угода 
1954 року. 

Після конфлікту між Китаєм та Індією через Тибет, розпочатого у 1949 р., відносини були 
нормалізовані у 1954 р. підписанням індійсько-китайської угоди про Тибет. Індія визнала 
Тибет частиною Китаю. У цій угоді були проголошені п’ять принципів «панча шила» 
(мирного співіснування): 1) взаємна повага територіальної цілісності і суверенітету; 
2) ненапад; 3) невтручання у внутрішні справи; 4) рівність і взаємна вигода; 5) мирне 
співіснування. Пізніше ці принципи лягли в основу підсумкового документа – Бандунзької 
конференції 1955 р. та руху неприєднання у цілому. 
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2. Зовнішня політика КНР у 1960-70-х рр. 
Кінець 1950 – початок 1960-х рр. охарактеризувався зародженням 

суперечностей у взаємовідносинах між Пекіном і Москвою. Після смерті 
Й. Сталіна та ХХ з’їзду КПРС (лютий 1956 р.) лідери КПК різко 
негативно сприйняли критику культу особистості Сталіна та відкинули 
курс на десталінізацію. На ІІІ-му розширеному пленумі ЦК КПК 
(вересень – жовтень 1957 р.) Мао Цзедун відзначив певні ідеологічні 
розбіжності з КПРС, насамперед в оцінці Й. Сталіна. Лідер китайських 
комуністів критично висловився щодо пошуків КПРС й іншими 
компартіями «мирного шляху» досягнення соціалізму.  

На другій сесії VIII з’їзду КПК, яка відбулася у травні 1958 р. був 
задекларований курс «трьох червоних прапорів»: генеральної лінії, 
«великого стрибка» та народної комуни. Фактично був взятий курс на 
прискорене будівництво у Китаї комунізму в найкоротший термін. 
Завдання були висуненні відверто нереальні; тим не менш, Москва 
сприйняли ці директиви як спробу обігнати Радянський Союз у 
будівництві комунізму.  

Суперечності в ідеологічній сфері знайшли відображення й у 
міжнародній політиці. СРСР з 1957 р. мав на озброєнні 
міжконтинентальні балістичні ракети, тим самим позбавивши США їх 
колишньої невразливості. Спираючись на свій стратегічний потенціал, 
радянське керівництво на чолі з М. Хрущовим реалізовувало курс на 
мирне співіснування, розраховуючи «грати з США» на рівних. 
Міжнародний статус КНР був абсолютно іншим. Китай не був визнаним 
провідними державами Заходу. США надавали всебічну підтримку 
гомінданівському режимові на Тайвані, представник якого займав місце 
Китаю в ООН. Все це зумовлювало більш жорсткий курс Пекіну у 
міжнародних справах.  

23 серпня 1958 р. прагнучи чинити тиск на США з метою здобуття 
дипломатичного визнання, уряд КНР прийняв рішення про обстріл 
гомінданівських гарнізонів розташованих на островах Великий і Малий 
Цзиньмендао, Таньдао, Куемой, Мацзу. Обстріл островів 
супроводжувався бомбардуванням позицій збройних сил Тайваню 
військово-повітряними силами КНР. США підтвердили свої зобов’язання 
згідно договору 1954 р. про взаємну оборону з Тайванем і направили у 
Тайванську протоку 130 військових кораблів, у тому числі: 7 авіаносців, 
3 важких крейсера, 40 есмінців. На Тайвань прибули значні з’єднання 
військової авіації США та поповнення морської піхоти з Філіппін та 
американських баз в Японії. 

7 вересня 1958 р. перший заступник міністра зовнішніх справ СРСР 
В. Кузнєцов прийняв тимчасово повіреного у справах США у 
Радянському Союзі Р. Девіса та вручив йому для передачі Президенту 
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США Д. Ейзенхауеру послання Голови Ради Міністрів СРСР М. Хрущова. 
У ньому було зазначено, що напад на КНР – це напад на СРСР, і тому 
Радянський Союз зробить все, щоб разом з народним Китаєм захистити 
безпеку двох держав та інтереси миру в усьому світі. 12 вересня 1958 р. 
СРСР попередив: у випадку атомного нападу на КНР агресор негайно 
отримає відсіч тими ж засобами. 

Проте, як доводить у своєму дослідженні американський політолог 
М. Гальперін, послання М. Хрущова Президенту США Д. Ейзенхауера 
було відправлене з Москви вже після того, як стало зрозуміло, що 
кульмінація кризи вже минула та переговори між представниками Пекіна 
та Вашингтона, розпочаті 1 серпня 1955 р. у Женеві, будуть поновлені.  

Пояснювалося таке ставлення керівництва Радянського Союзу до 
тайванської кризи 1958 р. усвідомленням того, що Пекін готовий був 
ризикувати ядерною війною та безпекою СРСР (враховуючи положення 
ст. 1. Договору про дружбу, союз та взаємодопомогу між Радянським 
Союзом та КНР від 14 лютого 1950 р.), для того, щоб здійснити 
возз’єднання з Тайванем; а також, як відзначає французький дослідник 
Ж.-Б. Дюрозель, ця ініціатива КНР мала на меті довести свою 
незалежність у взаєминах з СРСР.  

У 1959 р. розбіжності між Пекіном і Москвою ставали все більш 
відкритими. Китайське керівництво було незадоволене тим, що 
М. Хрущов відвідав США безпосередньо перед візитом до Пекіна на 
святкування десятої річниці утворення КНР. Пекін все більше 
претендував на роль лідера антиімперіалістичних революційних сил, 
звинувачуючи Москву у ревізіонізмі. У низці компартій Азії стався розкол 
між прокитайськи та прорадянськи орієнтованими групами. 20 червня 
1959 р. відбулася денонсація китайсько-радянського договору про 
співробітництво в ядерній сфері, укладеного 15 жовтня 1957 р., згідно 
якого СРСР зобов’язувався допомагати КНР оволодіти виготовленням 
ядерної зброї. Пекін розцінив цей крок як «чергову зраду» СРСР.  

Формальним приводом для цього стало ухвалення Генеральною 
Асамблеєю ООН «Програми загального та повного роззброєння» внесеної 
М. Хрущовим на обговорення XIV сесії ГА ООН 18 вересня 1959 р., а 
також проект перетворення Далекого Сходу та Тихого океану у 
без’ядерну зону. 

1 жовтня 1959 р. лідер СРСР М. Хрущов, перебуваючи з візитом у 
Пекіні, виклав позицію радянського керівництва щодо небезпеки китайської 
доктрини «паперового тигра», яка передбачала відмову від мирного 
співіснування з імперіалізмом, оскільки за оцінками лідерів КНР, це був 
лише «паперовий тигр», а тому можна було не боятися ядерної війни. 

Влітку 1960 р. суперечності між Москвою та Пекіном ще більше 
загострились, внаслідок рішення керівництва СРСР припинити всю 
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економічну та технологічну допомогу КНР і відкликати з Китаю всіх 
радянських радників. Ці дії поглибили економічну кризу у Китаї, 
спричинену невмілим керівництвом КПК у період «великого стрибка».  

З 1962 р. конфлікт між КПК та КПРС набуває відкритого характеру. У 
1962 р. поновилися зіткнення на китайсько-індійському кордоні, що було 
пов’язано з проблемою Тибету. І як під час перших зіткнень влітку 
1959 р., коли СРСР підтримав Індію, уклавши з нею угоду про надання 
кредиту у 1,5 млрд. карбованців для здійснення п’ятої індійської 
п’ятирічки, так і знову Радянський Союз став на сторону Індії, 
забезпечивши її військовим спорядженням. Китайсько-індійський 
конфлікт майже співпав з Карибською кризою. У цій ситуації китайська 
сторона вперше дозволила собі критикувати зовнішню політику СРСР у 
пресі, назвавши розміщення радянських ракет на Кубі авантюризмом, а їх 
виведення за домовленістю із США – капітулянтством.  

У 1963 р. відбулася подальша ескалація конфлікту між СРСР і КНР. 
Полеміка розгорнулася у рік підписання Договору про заборону 
випробувань ядерної зброї. У радянській і китайській пресі стали 
друкуватися гострі висловлювання. ЦК КПРС і ЦК КПК обмінялись 
різкими посланнями. Разом з цим, з 1962 р. помітно зросла напруженість 
на радянсько-китайському кордоні, де почастішали випадки незаконного 
перетину з боку КНР.  

Але суттєвим у цьому було інше: керівництво КНР заявило, що вважає 
нерівноправними договори Китаю з царською Росією, які визначали 
більшу частину кордону між двома державами. Заява Пекіну мала на увазі 
їх невизнання. У СРСР позицію КНР сприйняли як посягання на 
територію Радянського Союзу, що змушувало передбачати загрозу з боку 
Китаю. Проте, побоюючись конфлікту з КНР, радянське керівництво 
погодилося розпочати консультації з Китаєм щодо уточнення лінії 
проходження державного кордону. Ці консультації були призупинені 
влітку 1964 р., після того, як у бесіді із зарубіжними журналістами лідер 
КНР Мао Цзедун заявив про можливість пред’явити Радянському 
Союзові «рахунок» за території на схід від Байкалу, які на його думку, 
були незаконно захоплені Російською імперією. І хоча офіційно КНР не 
висунула територіальних претензій до СРСР, у радянських стратегічних 
планах виникло питання щодо зміцнення кордону з КНР. Чисельність 
радянських військ на Далекому Сході стала динамічно збільшуватись.  

Зі свого боку, китайське керівництво переконалося у неможливості 
співробітництва з СРСР зі створення «єдиного антиімперіалістичного 
фронту». Остання спроба КПК повернутися до співробітництва з 
Москвою на антиамериканській основі була здійснена протягом візиту до 
СРСР Прем’єра Держради КНР Чжоу Еньлая після відсторонення від 
влади М. Хрущова у жовтні 1964 р. Але оскільки нове радянське 
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керівництво прагнуло продовжувати лінію на уникнення війни із США, 
китайський зондаж не мав успіху. Відмова КПК направити делегацію для 
участі у ХХІІІ з’їзді КПРС у 1966 р. означала формальний розрив 
відносин між двома компартіями. Доповненням до заходів щодо 
зміцнення радянсько-китайського кордону стало укладання Радянським 
Союзом у січні 1966 р. нового Договору про дружбу, співробітництво та 
взаємодопомогу з Монголією. Згідно положень договору на монгольській 
території були розміщені радянські війська та важка техніка. Наприкінці 
1967 р. чисельність особистого складу СРСР у зоні кордону з КНР і МНР 
становила 250-350 тис. військовослужбовців.  

У 1966 р. у КНР розпочалася «культурна революція», яка 
супроводжувалася посиленням антирадянської кампанії. Китайські 
студенти у Москві 25 січня 1967 р. організували антирадянську акцію, яку 
довелося придушувати міліції, а студентів вислали з країни. У відповідь 
26 січня 1967 р. влада КНР організувала облогу радянського посольства у 
Пекіні загонами китайської «революційної молоді» – цзяофаней. Облога 
продовжувалася 18 днів. У лютому 1967 р. радянська сторона змушена 
була евакуювати з КНР дітей і членів сімей радянських дипломатів, 
безпеку яких на китайській території було складно гарантувати. Почалися 
прикордонні зіткнення. Прагнучи вплинути на КНР, радянська сторона 
провела на Далекому Сході масштабні військові маневри, але вони не 
мали бажаного ефекту.  

Особливої гостроти набуло питання кордону по річкам Амур та 
Уссурі, які мали статус прикордонних артерій, оскільки вони розділяли на 
досить великій ділянці державні території СРСР і КНР. У відповідності з 
російсько-китайськими договорами ХІХ ст. кордон був визначений не по 
середині фарватеру, як це було прийнято у міжнародній практиці 
демаркації прикордонних річок, а за тією їх стороною, що визнавалася за 
Китаєм, тобто по китайському берегу річок. КНР відкрито вимагала зміни 
лінії кордону щодо прикордонних річок і приведення його у відповідність 
зі світовими нормами. За такої постановки питання «спірними» 
визнавалися близько 600 річних островів.  

З середини 1967 р. радянські прикордонники почали патрулювати не 
лише річні острови, але і китайські береги р. Амур та Уссурі на тій 
підставі, що лінія кордону юридично насправді проходила не по річкам, а 
за їх берегами на китайській стороні. Зі свого боку, КНР посилила тиск на 
радянсько-китайському кордоні, громадяни КНР почали регулярно 
висаджуватися на островах, порушуючи прикордонний режим.  

Наростання напруженості у відносинах призвело до відкритого 
збройного протистояння у березні 1969 р. у районі о. Даманський на 
р. Уссурі. А у серпні 1969 р. стався конфлікт на середньоазійській ділянці 
кордону у районі населеного пункту Жаланашколь. Радянсько-китайська 
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війна могла стати реальністю. Влітку 1969 р. з Пекіну почали евакуювати 
деякі урядові установи, а з Маньчжурії – стратегічно важливі промислові 
підприємства. Сценарії нападу Китаю на далекосхідні райони СРСР 
аналізувались у Москві.  

У результаті на ІХ з’їзді КПК у квітні 1969 р. СРСР було визначено 
«ворогом № 1» Китаю.  

СРСР використовуючи дипломатичні канали намагався переконати 
своїх партнерів по міжнародному комуністичному руху засудити дії КНР 
та підтримати позицію Москви. Окрім того, Радянський Союз прагнув 
отримати підтримку інших країн Азії та США. Проте, протягом візиту до 
країн Азії влітку 1969 р. Президент США Р. Ніксон неодноразово 
негативно висловлювався щодо ідеї «колективної безпеки в Азії», яка 
активно лобіювалася СРСР. З боку американського Президента це був 
дружній жест щодо Пекіну. 

Разом з тим, починаючи з кінця літа 1969 р., західні спецслужби 
звернули увагу на зростання готовності СРСР розглянути питання 
нанесення випереджуючого удару по ядерним об’єктам КНР. У серпні 
1969 р. з американських розвідувальних даних стало відомо, що 
дислоковані у Монголії радянські бомбардувальники відпрацьовують удари 
по макетам, які нагадують китайський завод зі збагачення урану у районі 
озера Лобнор. Одночасно було зафіксовано, що радянські дипломатичні 
співробітники невисокого рангу почали обережно й у неофіційному 
порядку зондувати питання щодо можливої реакції США у випадку 
радянської превентивної акції проти ядерних об’єктів КНР. Ці удари у 
науковій літературі отримали назву «ядерної кастрації». Американські 
експерти також звернули увагу на передислокацію у червні 1969 р. частин 
ВПС СРСР з європейської частини Радянського Союзу до Сибіру. 27 серпня 
1969 р. директор ЦРУ Р. Хелмс на брифінгу для журналістів, повідомив про 
те, що США володіють відповідними розвідувальними даними. І хоча за 
Президента США Дж. Кеннеді американська адміністрація, за свідченнями 
її колишніх співробітників, сама розглядала питання щодо нанесення по 
Китаю ядерного удару, але у ситуації 1969 р. офіційний Вашингтон вважав 
за доцільне утримати Москву від її небезпечних намірів. Ситуація ставала 
ще більш напруженою. 

3 вересня 1969 р. у Ханої помер Президент Демократичної Республіки 
В’єтнам Хо Ши Мін. На його похорони прибула високопоставлена 
радянська делегація на чолі з Головою Ради Міністрів СРСР 
О. Косигіним. Під час її перебування у Ханої 5 вересня 1969 р. у 
Вашингтоні була проведена прес-конференція заступника держсекретаря 
США Е. Річардсона, який заявив: «Ми не можемо не бути глибоко 
занепокоєними у зв’язку з тим, що ескалація цієї (радянсько-китайської) 
суперечки завдає масованих збитків міжнародному миру та безпеці». 
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Хоча, таке формулювання не дозволяло розглядати американську заяву як 
вираження підтримки однієї зі сторін конфлікту, Вашингтон все ж таки 
вказав на зацікавленість в її обмежені. Оскільки СРСР виступав у 
конфлікті більш сильною стороною, це адресувало американське 
попередження значною мірою саме Москві, і таким чином США 
фактично виступили на захист КНР. 

Реакція США у цілому витверезувально вплинула на обидві сторони. 
Перший крок до послаблення напруженості зробив СРСР. На зворотному 
шляху до Москви радянська делегація декілька разів з борту літака 
запитувала згоду китайської сторони на проведення зустрічі з китайськими 
представниками під час можливої зупинки у Пекіні. Після декількох спроб 
згода була отримана. 11 вересня 1969 р. відбулася зустріч Голови Ради 
міністрів СРСР О. Косигіна з Прем’єром Держради КНР Чжоу Еньлаєм в 
аеропорту Пекіна. Була досягнута домовленість щодо початку радянсько-
китайських переговорів з прикордонних питань у жовтні 1969 р.  

Переговори, які повинні були нормалізувати відносини між СРСР і 
КНР, розпочалися 30 жовтня 1969 р. у Пекіні на рівні заступників 
міністрів закордонних справ. При цьому Китай відмовився від своєї 
вимоги виведення радянських військ зі спірних територій, як попередньої 
умови початку переговорів. 

Разом з тим, звуження спектру зовнішньополітичних зв’язків 
спонукало КНР до пошуку нових партнерів у різних сферах: ідеологічній, 
політичній, економічній, військовій тощо.  

До 1960 р. вся зовнішня торгівля Китаю, за невеликим винятком, 
велася з СРСР і його європейськими союзниками (головним чином з 
Чехословаччиною, Польщею та Східною Німеччиною). У період 
погіршення відносин між КНР та СРСР Китай закуповував зерно у Канаді 
й Австралії, імпортував обладнання для промислових підприємств з 
Японії та Західної Європи. У середині 1960-х рр. Японія перетворилася на 
головного торгівельного партнера КНР. У 1964 р. товарообіг КНР з 
розвиненими капіталістичними країнами перевищував обсяг торгівлі з 
державами соціалістичного табору. 27 січні 1964 р. були встановленні 
дипломатичні відносини між КНР та Францією. Проте, в цілому у 
політичній сфері західноєвропейські країни та Японія продовжували 
зберігати зовнішньополітичну орієнтацію на стратегію США щодо КНР. 
Незважаючи на розвиток торгово-економічних відносин з країнами 
Заходу керівництво КНР продовжувало вважати їх головними 
ідеологічними опонентами, тому підтримку Пекін шукав у країн т.зв. 
«третього світу».  

У грудні 1963 – лютому 1964 р. Прем’єр Держради КНР Чжоу Еньлай 
здійснив 72-денне дипломатичне турне по 10 країнах Африки. Основним 
лейтмотивом виступів Чжоу Еньлая була необхідність розбудови 
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дипломатичного плацдарму на африканському континенті для боротьби із 
США і СРСР. 

Проте були здійснені і конкретні кроки, які зробили Китай ближче до 
Африки економічно та політично. Серед них будівництво залізниці 
ТАЗАРА (Танзанія-Замбія) (вартість проекту близько 500 млн. дол.), один 
із самих амбітних проектів, який був завершений у 1976 р., незважаючи на 
обмеженість фінансових ресурсів в останні роки культурної революції. 
Також Китай надавав медичну допомогу та кредити країнам Тропічної 
Африки, й у той же час спонсорував різні визвольні рухи у регіоні. КНР 
надавала військову допомогу партизанським і визвольним рухам в 
Африці, у тому числі лівим збройним групам Анголи, Алжиру, Конго, 
Мозамбіку, Родезії. 

З кінця 1950-х років до кінця 1960-х років Китай уклав Договір про 
дружбу й Угоду про співробітництво в економічній і технічній сфері з 
Гвінеєю, Ганою, Малі, Конго та Танзанією. У цей період китайський уряд 
розв’язав прикордонні питання з Бірмою, Непалом, Монголією, 
Афганістаном, у результаті яких були підписані відповідні договори про 
кордон. Був також підписаний договір про кордон з Пакистаном, а також 
вирішено питання, пов’язані з подвійним громадянством китайських 
емігрантів в Індонезії. До 1969 р. число країн, що встановили 
дипломатичні відносин з Китаєм, досягло 50. 

Загострення суперечностей між КНР та СРСР зумовило радикалізацію 
зовнішньополітичної стратегії Китаю, що знайшло відображенні і в 
еволюції концептуального обґрунтування зовнішнього курсу.  

У 1958-1962 рр. Пекіном була сформульована доктрина двох 
проміжних зон (перший варіант). Це доктрина вибіркового 
антиімперіалізму, спрямованого тільки проти США, як держави, що 
безпосередньо утискає національні інтереси КНР. Суть доктрини полягає 
у тому, що весь світ повинен протистояти США, які пригнічують дві 
проміжні зони між світовою системою соціалізму та США: країни, що 
розвиваються та розвиненні капіталістичні країни. Пригноблені 
американським капіталом країни, що розвиваються та розвиненні 
капіталістичні країни тим самим об’єднані спільністю 
«антиамериканської» долі (Велика Британія та її колишні колонії, 
Португалія та її колонії тощо).  

У 1963-1969 рр. була структурована доктрина наддержав (другий 
варіант доктрини проміжних зон). Суть доктрини: народи світу з 
проміжних зон мають боротися проти двох наддержав, СРСР і США, що 
борються між собою за світове панування. У першу проміжну зону Пекін 
включив країни, що розвиваються, а у другу – розвинені капіталістичні 
країни, «гноблені американським імперіалізмом» і розвинені соціалістичні 
країни Східної Європи, «гноблені радянським соціал-імперіалізмом». 
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Концепція наддержав покликана була скомпрометувати реального 
супротивника Китаю – США й ідеологічного опонента КНР – СРСР, а 
також загострити радянсько-американські відносини та міжнародну 
обстановку, що маоїстське керівництво вважало для себе вигідним. 

Таким чином, результатом загострення радянсько-китайських 
суперечностей на рубежі 1960-1970 рр. стало гостре політичне 
протиборство з подальшими істотними змінами у системі міжнародних 
відносин як на регіональному, так і на глобальному рівні. Перетворення 
Китаю на третю силу у регіоні призвело до розпаду системи, що 
складалася з двох трикутників: СРСР – КНР – КНДР і США – Японія – 
Республіка Корея. У результаті до кінця 1960-х рр. сформувалася 
триполюсні структура – США – СРСР – КНР, для якої було характерно 
взаємне протистояння трьох центрів сил. 

Переформатування відносин у регіоні вимагало відповідного 
теоретико-концептуального обґрунтування. 9 квітня 1974 р. під час 
зустрічі з одним із лідерів країн, що розвиваються, Мао Цзедун у своєму 
виступі сформулював концепцію побудови зовнішньополітичних 
відносин, яка отримала назву теорія «трьох світів». Структурними 
елементами цієї теорії були: наддержави – США та СРСР; економічно 
розвинені капіталістичні та соціалістичні країни; країни, що розвиваються 
на чолі з КНР. Таким чином, у межах теорії «трьох світів» Радянський 
Союз та Сполучені Штати Америки були поставлені на один рівень. Хоча 
ця теорія була багато у чому конфронтаційною, що протиставляла КНР 
наддержавам, але вона надавала можливість розвитку та перебудови 
міжнародних відносин, не акцентуючи увагу на питаннях класової 
боротьби, соціалістичної солідарності та підтримці національно-
визвольних і революційних рухів в інших країнах. Виходячи з цього, 
«теорія трьох світів була» ідеологічною основою політичного 
співробітництва між Пекіном і Вашингтоном. 

Детермінантами, які викликали зміну вектору зовнішньополітичної 
орієнтації Пекіна були:  

1. Ескалація відносин між КНР та СРСР. Окрім того, радянське 
керівництво теоретично обґрунтувало право СРСР на військове втручання 
до інших соціалістичних країн для ліквідації загроз «справжньому 
соціалізму» з боку «…контрреволюційних сил, що вступили у змову з 
ворожими соціалізму зовнішніми силами». Практичним відображенням 
цього стала радянська реакція на події «Празької весни» 1968 р. у 
Чехословаччині. Це сприяло пошуку Пекіном нових зовнішньополітичних 
партнерів;  

2. Період розрядки у взаємовідносинах Схід – Захід, посилював 
позиції СРСР на міжнародній арені, що вимагало від КНР урівноваження 
зростаючого радянського впливу у регіоні. Разом з тим, початок 
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зближення між Вашингтоном і Пекіном на рубежі 1960-1970-х рр., 
здавалося, свідчив про відповідність цього процесу загальносвітовій 
тенденції розрядки. Але, зближення між Пекіном і Вашингтоном 
відповідало розрахункам обох держав використати один одного як 
політичного союзника проти СРСР. Рішення про зближення із США було 
прийняте на пленумі ЦК КПК у жовтні 1968 р. 

З 1969 р. був започаткований секретний обмін думками між 
американськими та китайськими представниками у Варшаві. У 1971 р. у 
відносинах між КНР та США розпочався новий етап – спочатку це була 
«пінг-понгова дипломатія», оскільки першою офіційною американською 
делегацією, яка відвідала Китай, стала команда гравців з настільного 
тенісу. У липні 1971 р. радник президента США Г. Кіссинджер під час 
таємного візиту до Пекіна узгодив з керівництвом КНР основні умови 
нормалізації американсько-китайських відносин. У серпні 1971 р. США 
виступили з ідеєю передачі КНР місця у Раді Безпеки ООН, яке займала 
Китайська Республіка на Тайвані, при збережені за нею статусу члена 
ООН і права приймати участь у Генеральних Асамблеях. Але, ця 
пропозиція не була прийнята. І все ж таки у жовтні 1971 р. КНР була 
прийнята до складу ООН одночасно з «добровільним» виходом з її складу 
Тайваню, керівництво якого прагнуло уникнути процедури виключення. 
Це рішення Генеральної Асамблеї ООН було «поворотним пунктом в 
історії ООН – вперше антизахідний блок (включаючи комуністичні 
країни) наніс США поразку у той момент, коли на карту був поставлений 
престиж Америки», – констатував майбутній Президент США Дж. Буш-
старший, який у той час займав посаду представника США в ООН.  

Візит Президента США Р. Ніксона до КНР відбувся 21-28 лютого 
1972 р. Кульмінацією візиту стало підписання 27 лютого двостороннього 
Шанхайського комюніке. У ньому стверджувалось: прогрес у напрямку 
нормалізації відносин між КНР та США відповідає інтересам двох країн; 
обидві сторони прагнуть зменшити небезпеку виникнення міжнародного 
воєнного конфлікту; жодна зі сторін не претендує на гегемонію в 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і кожна сторона протистоятиме 
зусиллям будь-якої країни чи групи країн встановити подібну гегемонію.  

У комюніке конкретно не вказувалось проти поширення гегемонії якої 
країни буде спрямована дія своєрідного союзу між США та КНР, але 
враховуючи фактори, які викликали зближення між Вашингтоном і 
Пекіном, зрозуміло, що цей пункт комюніке був спрямований проти 
СРСР. У 1994 р. було опубліковане дослідження Г. Кіссинджера 
«Дипломатія», в якому він підкреслив, що зміст Шанхайського комюніке 
означав, що «…Китай не буде нічого робити, щоб не загострити ситуацію 
в Індокитаї або у Кореї, що ні Китай, ні Сполучені Штати Америки не 
будуть співпрацювати з радянським блоком і що обидві країни будуть 
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протистояти спробам будь-якої країни домогтись гегемонії в Азії. 
Оскільки, єдиною країною, здатною домогтися гегемонії в Азії, був 
Радянський Союз, у силу вступала мовчазна домовленість союзного 
характеру блокувати радянський експансіонізм в Азії». 

Разом з тим, Шанхайське комюніке не ліквідувало всіх проблем 
американсько-китайських відносин. Між двома державами не були 
встановлені дипломатичні відносини, оскільки вони були встановлені між 
США та Тайванем. З приводу цього у комюніке відзначалось: «Всі 
китайці по обидві сторони Тайванської протоки вважають, що існує лише 
один Китай, і Тайвань є частиною Китаю». Американська сторона брала 
на себе зобов’язання евакуювати з острова військові об’єкти, перервати у 
майбутньому дипломатичні відносини з Тайбеєм, денонсувати 
американсько-тайванський безпековий договір і підтримати КНР з 
питання передання їй права представляти Китай у Раді Безпеки ООН. 
Поступившись Пекіну з основних проблем у принципі, американська 
сторона зарезервувала собі відстрочку необхідну для трансформації 
відносин з тайванською адміністрацією у неофіційне русло.  

Нарощуванням активності своєї дипломатії на китайському, 
радянському й інших складних напрямах, американська адміністрація 
прагнула компенсувати політичні та психологічні втрати, з якими для 
США була пов’язана війна у В’єтнамі. Разом з тим, приклад Вашингтона, 
який сміливо руйнував стереотипи, був певним прикладом для 
американських союзників як в Азії, так і в Європі.  

Після кроків США спрямованих на нормалізацію відносин з КНР (т.зв. 
«шок Ніксона»), уряд Японії спрямував значні зусилля на нормалізацію 
відносин з КНР. У липні 1972 р. Прем’єр-міністром став К. Танака, який 
був прихильником активної зовнішньополітичної лінії, що знайшло 
відображення у висунутій ним концепції «багатополюсної дипломатії». 
Вона передбачала розширення кола партнерів у міжнародному 
співтоваристві при одночасному збереженні пріоритетності американсько-
японських відносин. У вересні 1972 р. К. Танака, попередньо 
проконсультувавшись з Президентом США Р. Ніксоном, виїхав до Пекіна 
на переговори з Прем’єром Держради КНР Чжоу Еньлаєм.  

29 вересня 1972 р. у Пекіні відбулося підписання японсько-китайської 
заяви про нормалізацію відносин між КНР та Японією. Сторони 
домовилися про встановлення дипломатичних відносин. Японія визнала 
Тайвань невід’ємною частиною КНР, а уряд КНР – єдиним законним 
урядом Китаю. Також сторони оголосили про призупинення стану війни з 
1937 р. Нормалізація відносин з КНР коштувала Японії дипломатичних 
відносин з Тайванем, однак тісні економічні зв’язки та співпрацю вдалося 
зберегти. 

Протягом 1971-1972 рр. КНР визнало 25 держав, включаючи Бельгію, 



Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.) 

  98  

Грецію, ФРН, Австралію, Нову Зеландію. У період 1973-1975 рр. КНР 
визнали ще 12 держав, у тому числі Ісландія, Філіппіни та Таїланд. 

У лютому 1973 р. було опубліковане нове спільне комюніке США та 
КНР, в якому стверджувалося, що сторони будуть спільно протидіяти 
спробам будь-якої держави встановити світове панування.  

У цілому на середину 1970-х рр. Китай перетворився на реальний 
центр сили у міжнародних відносинах, що сприяло подальшому 
«розмиванню» біполярності Ялтинсько-Потсдамської системи.  

9 вересня 1976 р. на 83-третьому році життя помер Мао Цзедун, 
залишивши країну у стані глибокої соціально-економічної та політичної 
кризи. Початок реформуванню був покладений ІІІ пленумом ЦК КПК у 
грудні 1978 р. Рішенням пленуму передбачали припинення політичних 
кампаній і зосередження зусиль на економічних проблемах.  

«Зворотне» зростання радянсько-американського суперництва на 
периферії міжнародної системи зумовило утвердження у 
зовнішньополітичній лінії США тенденції щодо тиску на СРСР з крайніх 
точок міжнародної системи, в яких СРСР з будь-яких причин не зміг 
домогтися сприятливих для себе позицій. Такою точкою був Далекий Схід.  

Зі свого боку, керівництво КНР, враховуючи незадоволення 
офіційного Токіо після невдалої спроби домовитися з Москвою щодо 
територіальних питань у 1973 р., запропонувало японській стороні 
підписати не просто мирний договір з КНР, а договір про партнерство. 
Наполегливість КНР у цьому питанні пояснювалась усвідомленням 
зацікавленості японських ділових кіл в освоєнні китайського ринку, а 
також зважаючи на досить нестабільну ситуацію у сфері постачання 
нафти після 1973 р. (нафтова криза 1973 р. відома під назвою «нафтове 
ембарго»), китайський уряд обіцяв налагодити масштабні поставки до 
Японії китайської нафти.  

Керівництво КНР домагалося від Японії згоди на включення до тексту 
договору положення про спільну протидію Пекіна і Токіо встановленню 
гегемонії будь-якої держави на Далекому Сході. З точки зору китайської 
сторони, СРСР повинен був залишитися в ізоляції з питання ставлення до 
гегемонії, зважаючи на аналогічне положення Шанхайського комюніке. 
Укладення відповідного договору, фактично означало утворення 
політичного союзу КНР, Японії та США спрямованого проти 
«радянського гегемонізму».  

Незважаючи на нервову реакцію Москви, яка намагалася завадити 
підписанню японсько-китайського договору у серпні 1978 р., Договір про 
мир і дружбу між КНР та Японією був підписаний. Положення про 
гегемонію було включено не до основного тексту, а до преамбули 
договору. Окрім цього, не знайшло відображення у тексті і формулювання 
щодо «спільної протидії» КНР та Японії встановленню гегемонії будь-якої 
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країни у регіоні. Текст договору свідчить, що кожна сторона виступає 
проти гегемонії окремо. У цілому ж, укладення японсько-китайського 
договору було поразкою радянської дипломатії й успіхом китайської 
політики співробітництва з Японією та США на антирадянській основі.  

Протягом 1978 р. Вашингтон усунув перешкоди на шляху 
встановлення дипломатичних відносин з КНР. З Тайваню були виведені 
американські війська, офіційні відносини з Тайбеєм були перетворені на 
неофіційні, й американська адміністрація заявила про намір денонсувати 
американсько-тайванський договір 1954 р., який повинен був втратити 
силу через рік. Ефективність дипломатичних контактів засвідчила Угода 
про взаємне визнання з 1 січня 1979 р. та Угода про обмін послами з 
1 березня 1979 р., згідно з якими: «З 1 січня 1979 р. Сполучені Штати 
Америки визнають уряд Китайської Народної Республіки, як єдиний 
законний уряд Китаю».  

29 січня – 5 лютого 1979 р. відбувся державний візит заступника 
Прем’єра Державної Ради Ден Сяопіна до США. У спільному комюніке 
сторони відзначили створення підґрунтя міжнародних консультацій і 
політичної координації дій на основі тези про «протистояння гегемонії» у 
світовій політиці.  

Проте керівництво КНР зберігало великодержавний 
зовнішньополітичний курс щодо азійських країн. Китай продовжував 
надавати підтримку терористичному режиму Пол Пота у Камбоджі, а 
допомогу антиполпотівським силам використав як привід для тиску на 
Соціалістичну республіку В’єтнам (СРВ). З 17 лютого по 17 березня 
1979 р. відбувається воєнний конфлікт між Китаєм і В’єтнамом. У 
воєнних діях проти В’єтнаму КНР задіяла 600-тисячну армію з метою 
надати СРВ «декілька необхідних уроків». Але, зазнавши значних втрат і 
просунувшись на 50-80 км вглиб території В’єтнаму, збройні сили КНР 
змушені були відступити. Ці події загострили відносини як між КНР та 
СРСР, так і між СРСР та США. У листопаді 1978 р. В’єтнам уклав 
довгостроковий договір про дружбу і співробітництво з СРСР. Тому під 
час конфлікту Радянський Союз привів у повну бойову готовність війська 
у Сибіру та направив військово-морську ескадру з ракетних крейсерів та 
есмінців до Китайського моря. США також направили у цей регіон кілька 
авіаносців 7-го Тихоокеанського флоту. Обидві наддержави привели свої 
ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності, у першу чергу підводні 
човни з ядерними балістичними ракетами. 

Ситуація засвідчила, що союз КНР із США навряд чи можливий. У 
Вашингтоні виникло занепокоєння щодо перспективи початку конфлікту з 
СРСР внаслідок дій КНР, подібно до того, як наприкінці 1950-х рр. 
(«тайванська криза» 1958 р.) СРСР мало не був залучений до конфлікту із 
США.  
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З позицій протидії посиленню радянського впливу будувався 
зовнішньополітичний курс КНР і на Африканському континенті. Зокрема 
у Південній Родезії, де суперництво між різними таборами визвольного 
руху – Африканським національним союзом Зімбабве (ЗАНУ) і Союзом 
африканського народу Зімбабве (ЗАПУ), які підтримувались відповідно 
Китаєм і Радянським Союзом, надовго затягнуло боротьбу проти режиму 
«білої» меншості на чолі з Я. Смітом. 

Більшою мірою деструктивність цього курсу проявилась в Анголі, де 
угруповання Фронт національного звільнення Анголи (ФНЛА) та 
Національний союз за повну незалежність Анголи (УНІТА) розв’язали 
громадянську війну проти уряду на чолі з А. Нето, який був лідером 
Народного руху за звільнення Анголи (МПЛА) і прийшов до влади в 
Анголі у листопаді 1975 р. Саме в Анголі відбувся фактичний збіг позицій 
і підходів Пекіна та Вашингтона.  

На Близькому Сході КНР активно виступала проти політичного 
урегулювання конфлікту у регіоні, підтримуючи розширення збройної 
боротьби арабів проти Ізраїлю. В Європі Пекін домагався зриву політики 
розрядки під лозунгом посилення військової загрози з боку СРСР.  

Відносини між СРСР, США і КНР наприкінці 1970-х рр. відрізнялися 
гострою конкуренцією. У 1979 р. США та КНР створили у Синьцзяні 
центри електронного стеження за ядерними полігонами СРСР у МНР 
замість тих, що були закриті в Ірані після антимонархічної революції. Але 
у тому ж році конгрес США прийняв закон про відносини з Тайванем, 
який, формально знизивши статус американсько-тайванських відносин до 
неофіційних, фактично дозволив Вашингтону зберегти зв’язки з Тайбеєм 
у колишньому обсязі.  

Відмова США повністю розірвати відносини з Тайванем викликала 
роздратування КНР. Реагуючи на американське рішення, Китай у квітні 
1979 р., заявивши про відмову від продовження радянсько-китайського 
договору 1950 р., термін дії якого закінчувався у 1980 р., одночасно 
запропонував Радянському Союзу почати переговори про нормалізацію 
відносин. Наприкінці 1979 р. вони почалися, проте вторгнення СРСР до 
Афганістану у грудні 1979 р. зірвало ці плани та надало маневруванню 
Китаю та США на антирадянській основі новий стимул. У січні 1980 року 
відбувся візит міністр оборони США Г. Брауна до Пекіна, який 
започаткував американсько-китайські зв’язки у військовій сфері. Крім 
цього, КНР та США виступили основними постачальниками зброї 
афганським моджахедам, утворивши таким чином своєрідний політичний 
союз, спрямований проти Радянського Союзу. У 1980 р. КНР приєдналася 
до бойкоту Московської олімпіади.  

Отже, зовнішньополітична стратегія КНР у 1960-1970-х рр. виявила 
залежність характеру еволюції регіональних відносин від проблеми 
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забезпечення національної безпеки, засвідчивши, що стратегічно-
національні інтереси є фактором більш дієвим і прагматичним ніж 
ідеологічні постулати. 

 
3. Нові зовнішньополітичні орієнтири стратегії КНР у 1980-90-х рр. 
Принципові зміни у зовнішній політиці КНР були зафіксовані на ХІІ 

з’їзді КПК (1-12 вересня 1982 р.), який продемонстрував суттєве 
оновлення китайського погляду на зовнішній світ і надав імпульс 
принциповим змінам у зовнішній політиці. На XII з’їзді КПК була 
прийнята центральна постанова на проведення «незалежної та самостійної 
зовнішньої політики», що обумовлює принцип не налагодження 
союзницьких відносин з будь-якою із «наддержав», що певною мірою 
зрівнювало відносини Китаю із США та СРСР. 

У першій половині 1980-х рр., коментуючи свої взаємини із США та 
СРСР, китайська сторона неодноразово підкреслювала, що це 
«зрівнювання» ні в якій мірі не дозволяє говорити про 
«рівновіддаленість» китайського кута у трикутнику КНР – США – СРСР. 
При цьому робилось посилання на необхідність диференційованої оцінки 
позиції «наддержав» у кожному конкретному випадку. Отже, замість 
тотальної відповідальності однієї або обох наддержав за нестабільність у 
світі, Пекін починаючи з 1982 р. декларує персоніфікацію 
відповідальності у світових справах (і не тільки «двох наддержав») за 
конкретні порушення світового правопорядку. 

Зміни у зовнішньополітичних підходах КНР започатковані у 1982 р., 
мали, на відміну від тактичного маневрування кінця 1970-х рр., більш 
глибокий характер. Визнання за «наддержавами» можливості об’єктивно 
позитивних дії на міжнародній арені, по суті, стало черговим кроком у 
звуженні конфронтаційного наповнення зовнішньополітичних концепцій 
КНР. Це означало появу підґрунтя для співпраці із США та СРСР не 
тільки з проблем, пов’язаних з двостороннім рівнем відносин, але також і 
з глобальних і регіональних питань. 

Визначальні положення нового зовнішньополітичного курсу КНР були 
закріплені й у Конституції, прийнятій 4 грудня 1982 р.: «Китай має намір 
встановлювати та розвивати дружну співпрацю з усіма державами на основі 
5 принципів мирного співіснування, тобто взаємної пошани суверенітету та 
територіальної цілісності, взаємного ненападу, невтручання у внутрішні 
справи один одного, рівності та взаємної вигоди, мирного співіснування».  

Зміна концептуальних підходів керівництва КНР до визначення 
стратегічних настанов зовнішньополітичного курсу зумовила активізацію 
діяльності Китаю на міжнародній арені у різних сферах, а також дозволила 
стабілізувати відносини з провідними акторами міжнародних відносин.  

24 березня 1982 р. генеральний секретар ЦК КПРС Л. Брежнєв під час 
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свого візиту до Ташкента запропонував наступні чотири основних 
принципи будівництва відносин між КНР та СРСР: визнання наявності у 
Китаї соціалістичного суспільного ладу, що ріднить його з СРСР; визнання 
приналежності Тайваню до території КНР, що сприятиме вирішенню 
тайванського питання на користь Китаю; відмова Радянського Союзу від 
будь-яких територіальних претензій до КНР і його готовність продовжити 
переговори з питань прикордонних зон з метою поглиблення довіри один 
до одного; готовність СРСР почати переговори з Китаєм щодо поліпшення 
китайсько-російських відносин з урахуванням взаємних інтересів, 
невтручання у справи один одного та ненанесення збитків третім сторонам.  

У березні 1982 р. з боку Радянського Союзу було зроблено заяву про 
позитивне ставлення до КНР як дружньої соціалістичної держави.  

У листопаді 1982 р. до Москви на похорон Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. Брежнєва прибув міністр закордонних справ КНР Хуан Хуа. 
Візит очільника китайського МЗС став першим візитом до СРСР керівника 
такого високого рівня після майже 20-літньої перерви. Йому передував 
візит до Радянського Союзу першого міністра закордонних справ КНР 
(1949-1958 рр.), Прем’єра Держради КНР Чжоу Еньлая у листопаді 1964 р.  

З 1983 р. між міністерствами закордонних справ СРСР і КНР стали 
проходити щорічні консультації з міжнародних питань на рівні 
заступників міністрів закордонних справ. 

У грудні 1984 р. протягом візиту до КНР першого заступника Голови 
Ради Міністрів СРСР І.В. Архіпова були підписані угоди про економічне і 
технічне співробітництво, про науково-технічне співробітництво, про 
створення радянсько-китайської комісії з економічного, торгівельного та 
науково-технічного співробітництва, а також було прийнято рішення 
щодо збільшення у 1,5 рази обсягу двосторонньої торгівлі. У липні 1985 р. 
відбувся візиту у відповідь заступника Держради КНР Яо Іліня до СРСР, у 
межах якого була підписана Угода про економічне і технічне 
співробітництво з будівництва та реконструкції промислових об’єктів 
КНР. Документ передбачав, що СРСР надасть сприяння КНР у 
спорудженні 7 нових і реконструкції 11 промислових об’єктів.  

Відносини КНР із США, західноєвропейськими та сусідніми 
країнами. Відновлення політичних, економічних і військових зв’язків між 
КНР та СРСР цілком реально могло б призвести до втрати Сполученими 
Штатами Америки положення країни-лідера у політичному тандемі Пекін 
– Вашингтон. З іншого боку, міжнародний політичний розвиток, який 
характеризувався зростаючою взаємною політичною залежністю 
провідних країн світу від наслідків реалізації їхніх зовнішньополітичних 
завдань, вимагав якісного перегляду відносин в існуючих політичних 
блоках, союзах тощо. 

Разом з тим, у зближенні між КНР та США існувало немало моментів, 
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які вкрай ускладнювали повноцінну політичну взаємодію між сторонами. 
Болісним питанням залишались і зв’язки США з тайванською 
адміністрацією. Потужне «китайське лобі» провело у березні 1979 р. через 
обидві палати конгресу США «Закон про відносини з Тайванем», який 
прямо заявляв, що будь-яка спроба розв’язати тайванське питання 
силовим шляхом буде вважатися «предметом самого серйозного 
занепокоєння» для США, а також містив положення щодо «продовження 
шляхом поставок оборонного озброєння надання допомоги народу 
Тайваню у підтримці достатнього рівня самооборони». Незважаючи на 
різкі висловлювання китайської сторони, закон вступив у силу та 
продовжує діяти до сьогодні.  

Суттєве занепокоєння викликали у Пекіна і протайванські настрої 
кандидата у Президенти США Р. Рейгана, який протягом передвиборчої 
кампанії 1980 р. заявляв про прагнення відновити відносини з Тайванем у 
випадку його обрання на посаду Президента США. Проте, після приходу 
до Білого дому республіканська адміністрація (в якій провідні позиції 
займали досить пропекінсько налаштовані Дж. Буш-ст. та А. Хейг1) 
започаткувала курс на паралельний розвиток офіційних відносин з КНР, 
так само як і неофіційних зв’язків з Тайванем. Протягом візиту 
державного секретаря США А. Хейга до КНР обговорювались навіть 
питання щодо продажу американських озброєнь Китаю2. 

Однак наміри США продовжувати постачання озброєнь Тайваню 
залишались каменем спотикання у відносинах керівництва КНР з 
адміністрацією Р. Рейгана. Китай домагався від США відмови від 
поставок Тайваню більш досконалих озброєнь, ніж ті, які поставлялись 
раніше, а також вимагав щорічного скорочення військових поставок та їх 
повного припинення до визначеного терміну.  

Намагаючись нейтралізувати тайванську проблему та надати 
американсько-китайським відносинам нового імпульсу, Президент США 
Р. Рейган пішов на компромісний крок. 17 серпня 1982 р. було 
опубліковано комюніке, в якому США пообіцяли поетапно й остаточно 
вирішити проблему з продажу зброї Тайваню. Три китайсько-
американських спільних комюніке (Шанхайське комюніке, Китайсько-
американське комюніке про встановлення дипломатичних відносин і 

                                                             
1 Джордж Буш-старший протягом 1974-1975 рр. керував американською місією зв’язку у 
Пекіні, а Александр Хейг працював в апараті Ради національної безпеки в адміністрації 
Р. Ніксона та приймав активну участь у підготовці та проведенні історичного візиту 
Р. Ніксона до КНР у 1972 р.  
2 Повідомлення щодо можливості продажу американського озброєння КНР викликали 
бурхливу реакцію не лише у Тайбеї, а й у Москві, що цілком зрозуміло, але навіть і серед 
американських партнерів і союзників у Південно-Східній Азії, які вказували на можливі 
дестабілізуючі наслідки цього кроку для регіональної системи міжнародних відносин. 
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Комюніке 17 серпня) стали визначальними документами розвитку 
китайсько-американських відносин. 

У червні 1983 р. США прийняли рішення про надання КНР у торгівлі 
статусу «дружньої та неприєднаної країни». Прем’єр Чжао Цзиян заявив 
із цього приводу, що для Китаю це не технічне питання, а проблема 
встановлення взаємної довіри. 24 квітня – 1 травня 1984 р. відбувся візит 
Президента США Р. Рейгана до КНР. Протягом візиту китайська сторона 
уникала прямої підтримки антирадянського курсу адміністрації 
Р. Рейгана, визнавала наявність «різних підходів» до деяких питань 
міжнародного життя та двосторонніх відносин. Тим не менш, сторони 
зафіксували паралельність світової політики (положення в Індокитаї, 
ситуація навколо Афганістану і т.д.). Президент Р. Рейган особливий 
наголос робив на «спільності інтересів» сторін. Адміністрація Р. Рейгана 
активізувала економічні зв’язки з КНР, довівши обсяг товарообігу до 
6,1 млрд. дол. У червні – серпні 1985 р. Голова КНР Лі Сяньнянь відвідав 
США, а у жовтні Віце-президент США Дж. Буш-ст. – Китай. Обидва 
державних діяча чимало часу на переговорах приділили питанням 
розвитку двосторонніх відносин. 

Дж. Буш-ст., перебуваючи у Китаї, оголосив про значне пом’якшення 
правил, які регулюють експорт до Китаю техніки та технології 
«подвійного призначення». Під час переговорів Лі Сяньняня у США та 
Дж. Буша-ст. у КНР обговорювалася проблема Тайваню. Лі Сяньнянь, 
виступаючи у національній раді сприяння американсько-китайській 
торгівлі, назвав цю проблему «великою перешкодою у сфері 
американсько-китайських відносин», яку «необхідно подолати». 

Активізація діяльності адміністрації Р. Рейгана на «китайському» 
напрямі була певною мірою нейтралізована дуалізмом 
зовнішньополітичного курсу США щодо проблеми Тайваню. Китайський 
дослідник Ши Нінбо стверджує: «З 1984 р. у радянсько-китайських 
відносинах намітилося деяке пожвавлення. Однією з причин цього став 
перегляд китайсько-американських відносин за підсумками візиту у 
1984 р. на Тайвань делегації американських конгресменів. США стали 
активно перешкоджати ініціативам щодо приєднання Тайваню до Китаю, 
чинячи тиск на уряд КНР». Інша причина, яка стимулювала розвиток 
двосторонніх відносин між Москвою та Пекіном, на думку китайського 
політолога визначалась: «Зміною співвідношення сил між США і СРСР на 
користь перших… Китайське керівництво зробило висновок про те, що у 
силу непродуманих зовнішньополітичних акцій СРСР не міг вести 
наступальну політику у гонці озброєнь».  

Разом з тим, проголошений на ХІІ з’їзді КПК курс на модернізацію 
країни вимагав змін й у сфері зовнішньої політики. Проведений 
китайськими керівниками аналіз доводив, що надмірно тісна співпраця з 
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будь-якою з наддержав неминуче ставить КНР у положення «молодшого 
партнера» та робить її певною мірою залежною від їх політики. Щоб 
уникнути подібної ситуації, з’їздом був проголошений курс на 
«незалежність і самостійність» зовнішньої політики Китаю. Стратегія 
«миру та розвитку» передбачала необхідність урегулювання відносин 
КНР з більшістю держав, у першу чергу з її безпосередніми сусідами.  

Вибудовуючи свою зовнішньополітичну лінію, націлену на 
досягнення рівновіддаленості від двох наддержав, керівники Китаю 
почали відкрито дистанціюватись від політики США у різних регіонах. 
Одночасно Пекін на офіційному рівні припинив критичні висловлювання 
на адресу СРСР, хоча у китайській пресі радянська внутрішня та зовнішня 
політика продовжувала піддаватись критиці. Цей підхід проявився 
повною мірою протягом візиту Президента США Р. Рейгана до КНР у 
квітні 1984 р., коли у повідомленнях засобів масової інформації про 
заходи у межах візиту, які були підготовлені китайською стороною, були 
вилучені ті висловлювання американського Президента, в яких він досить 
критично висловлювався щодо СРСР. Під час цього візиту Генеральний 
секретар ЦК КПК Ху Яобан заявив, що Китай ніколи на приєднається до 
будь-якої країни чи групи країн.  

У цілому аж до 1989 р. китайсько-американські відносини 
характеризувались стійким і стабільним розвитком у політичній та 
економічній площинах. Щорічно Пекін і Вашингтон обмінювались 
візитами своїх керівних діячів. Лідери обох держав регулярно приймали 
різноманітні делегації відповідно із США та КНР. Стійки й активні 
зв’язки склалися по лінії законодавчих органів, громадських організацій. 
Розвивалися торгово-економічні зв’язки. Китай навіть намагався 
заручитись підтримкою США у питанні поглиблення свого діалогу та 
взаємопорозуміння з Тайванем. Так, лідер КНР Ден Сяопін закликав 
США сприяти тому. Щоб тайванська влада налагодила торговий, 
суднохідний і поштовий зв’язок з материковим Китаєм. Керівництво КНР 
було зацікавлене у тому, щоб представники США взяли на себе низку 
посередницьких функцій щодо розвитку контактів з адміністрацією 
острова. У свою чергу, американська сторона виражала схвалення 
налагодженню зв’язків між материком і Тайванем, але сприяти ним 
відмовлялась, мотивуючись це тим, що не буде втручатися у внутрішні 
справи Китаю. Адміністрація Р. Рейгана всіляко намагалась підкреслити, 
що США займають позицію невтручання з тайванського питання.  

Політичний клімат у відносинах між КНР та США кардинально 
змінився після придушення 4 червня 1989 р. китайською владою виступів 
студентів на площі Тяньаньмень у Пекіні. Вже 5 червня Президент США 
Дж. Буш-ст. оголосив про призупинення всіх урядових контрактів і 
поставок озброєння до КНР. Пізніше він припинив всі міжурядові обміни 
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на вищому рівні, а також запропонував членам «Великої сімки» та 
міжнародним фінансовим інституціям призупинити фінансову допомогу 
Китаю, припинити йому поставки озброєння. Було призупинено вивчення 
Всесвітнім банком можливостей надання КНР нових займів. США та 
Японія заморозили низку угод щодо надання кредитів Китаю. Західним 
країнам, в яких навчались студенти з КНР, було запропоновано 
продовжити їх перебування на своїй території після закінчення навчання 
або стажувань у випадках, якщо студенти побоювались повертатися на 
батьківщину. Разом з тим, прагнучи зберегти канали зв’язку з КНР, 
Президент США Дж. Буш-ст. двічі у 1989 р. направляв свого радника з 
питань національної безпеки Б. Скоукрофта до Пекіна з секретними 
консультаційними місіями. Колишній посол США у КНР (1985-1989 рр.) 
У. Лорд у статті, присвяченій перспективам відносин США – КНР після 
подій на площі Тяньаньмень, розглядав «охолодження» в американсько-
китайських відносинах як тимчасове явище. На його думку, прихильники 
«твердої лінії» змушені будуть піти з керівництва, і Китай, подібно до 
Радянського Союзу та країн Східної Європи, вступить у небезпечний 
перехідний період від однієї системи до іншої. 

Конфлікт між очікуваннями та реальним розвитком подій, який 
свідчив, що Китай не відповідає основним вимірам пропонованої США 
моделі взаємовідносин у регіональній структурі міжнародних відносин, 
став причиною розходження між ініціаторами формування китайської 
політики США. Діапазон розходжень поглядів на рубежі 80-х-90-х рр. 
ХХ ст. був достатньо широким – від радикального ізоляціонізму до 
обережного прагматизму. Держсекретар США в адміністрації Дж. Буша-
старшого Дж. Бейкер стверджував: «Адміністрація Дж. Буша будувала 
китайську політику, метою якої було за допомогою зміщення стимулів і 
перешкод, зберегти наші головні інтереси у Китаї. Дана політика, мала 
багато недоліків, особливо у сфері захисту прав людини, але ми не мали 
ніякої реальної альтернативи без капітуляції інших важливих 
американських інтересів. Балансування у нашій політиці на китайському 
напрямі було критичним і залишилося таким». 

І хоча на кінець 1990 р. більшість запроваджених обмежень з боку 
США щодо КНР перестали діяти, у повному обсязі відносини між 
Пекіном і Вашингтоном почали поступово відновлюватись лише у другій 
половині 1990-х рр.  

Відносини Китаю з союзниками США у Західній Європі помітно 
покращилися ще у 1970-і роки, коли Китай наполегливо шукав додаткові 
гарантії безпеки перед обличчям радянського «гегемонізму». Китайсько-
європейські торгові відносини також стрімко розширювалися, особливо у 
зв’язку з висунутою Китаєм широкою програмою закупівель сучасних 
технологій на Заході. 
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У 1984 р. Китай і Велика Британія уклали угоду, що передбачала 
відновлення суверенітету Китаю над Гонконгом. Гонконг, ввійшов 
1 липня 1997 р. до складу КНР як Особливий економічний район Сянган, 
зберігши високу ступінь державно-економічної автономії, у т.ч. власну 
Конституцію, виконавчу, законодавчу та судову владу, політичні партії, 
фінансово-економічну систему, валюту (прив’язану до долара США), 
статус відкритого порту та візовий режим для іноземних громадян (у тому 
числі громадян КНР). 

У 1987 р. китайський уряд уклав аналогічну угоду з Португалією про 
повернення Аоминь (Макао), розташованого на півдні у дельті 
р. Чжуцзян, під суверенітет Китаю наприкінці 1999 р. Після 442-річного 
португальського правління 20 грудня 1999 р. Макао став особливим 
адміністративним районом Китаю. 

Серед європейських країн найкращі показники щодо динаміки 
зростання двостороннього товарообігу з КНР має ФРН, яка посідає третє 
місце у китайській зовнішній торгівлі, поступаючись лише Японії та 
США. У цілому ж на країни ЄЕС на середину 1980-х рр. доводилось 
15,8% загального обсягу торгівлі КНР. 

1980-і роки загалом характеризувались позитивними зрушеннями у 
відносинах КНР з сусідніми державами – Індією, В’єтнамом тощо.  

У 1981-1987 рр. відбувались регулярні зустрічі офіційних делегацій 
Китаю та Індії на яких сторони обговорювали територіально-прикордонні 
проблеми. У спільному інформаційному комюніке від 23 грудня 1988 р. 
Китай та Індія заявили, що керівники держав погодилися шляхом мирних 
і дружніх консультацій врегулювати прикордонне питання.  

У жовтні 1989 р. в Індії з офіційним візитом перебував заступник 
Прем’єра-міністра КНР У Сюецянь, а у березні 1990 р. міністр 
закордонних справ КНР Цянь Цичень. 

Висловлюючи ставлення до подій на площі Тяньаньмень 4 червня 
1989 р. Індія заявила, що це є внутрішньою справою Китаю. Таким чином, 
ставлення Індії до подій на площі Тяньаньмень надало позитивний 
імпульс розвитку китайсько-індійських відносин і пошуку шляхів 
вирішення прикордонних суперечностей. 

Китайсько-японські відносини. У своїх відносинах з іншим 
важливим партнером КНР – Японією, Пекін зробив ставку на 
зацікавленість японської правлячої еліти та ділових кіл у використанні 
нафтових та інших паливних і сировинних родовищ Китаю, а також 
капіталовкладень в економіку КНР. Договір про мир і дружбу 1978 р. та 
низка економічних угод, які були підписані між КНР та Японією, сприяли 
динамічному зростанню двосторонніх економічних відносин. Японія 
стала найбільшим торговим партнером КНР. Обсяг торгівлі двох країн 
збільшився з 3,5 млрд. дол. у 1977 р. до 19,6 млрд. дол. у 1989 р., цей 
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показник перевищував сумарний обсяг торгівлі КНР із США, ФРН, 
Францією, Великою Британією та Італією, і становив майже 50% 
загального зовнішньоторговельного обсягу КНР.  

Активно розвивались політичні зв’язки між двома країнами. 
Регулярного характеру набули китайсько-японські зустрічі на вищому 
рівні. У листопаді 1983 р. відбувся офіційний візит до Японії 
Генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана, у березні 1984 р. Прем’єр-
міністр Японії Я. Наксоне відвідав Пекін. У серпні 1988 р. відбувся візит 
до Пекіна Прем’єр-міністр Японії Н. Такесіти, а у квітні 1989 р. Токіо 
відвідав Прем’єр Держради КНР Лі Пен. У 1985 р. була досягнута 
домовленість щодо проведення регулярних політичних консультацій на 
рівні міністрів закордонних справ КНР та Японії. Традиційними стали 
щорічні переговори міністрів закордонних справ у Нью-Йорку протягом 
сесій Генеральної Асамблеї ООН. 

Певний розвиток отримали і військові контакти між двома країнами. 
Відбувся обмін військовими делегаціями, включаючи рівень міністрів 
оборони та начальників Генеральних штабів. У березні 1980 р. китайська 
сторона навіть запропонувала Японії обговорити можливість підписання 
договору про китайсько-японське військове співробітництво, однак ця 
пропозиція була відхилена японською стороною.  

Разом з тим, у двосторонніх відносинах між КНР та Японією 
залишались питання, які носили конфліктогенний характер. Зокрема, це 
територіальна суперечка навколо островів Сенкаку між Японією та 
Китаєм, протилежні підходи щодо висвітлення питань пов’язаних з 
перебігом і наслідками Другої світової війни. Зокрема, при встановленні 
дипломатичних відносин КНР відмовилась від отримання репарацій з 
боку Японії, китайські лідери незмінно повторювали, що моральної та 
політичної відповідальності з Японії за її агресію проти Китаю ніхто не 
знімав. Найбільш помітним сплеском антияпонських настроїв став 
інцидент 1982 р., пов’язаний з випуском в Японії шкільних підручників, в 
яких надавалась певним чином «пом’якшена» позиція щодо політики 
Японії відносно країн Азії у роки Другої світової війни. А також 
відвідування Прем’єр-міністром Японії Я. Накасоне храму Ясукуні1 у 

                                                             
1 Ясукуні – синтоїстське святилище («храм миру у країні»), розташоване у Токіо. Виконує 
функції центру релігійних церемоній релігії Синто. Особливе положення Ясукуні 
визначається тим, що, на відміну від більшості храмів Синто, там поклоняються душам воїнів, 
загиблих за Японію й імператора. Верховне божество храму – Імператор Японії. У числі 
святих, яким проводиться поклоніння у рамках синтоїстських релігійних церемоній у храмі 
Ясукуні – засуджені до страти через повішення за скоєні військові злочини Х. Тодзіо, 
С. Ітагакі, Х. Кімура, К. Доїхара, І. Мацуї, А. Муто, К. Хірота та ін. В Ясукуні також є 
пам’ятник Радхабіноду Палу – індійському судді, який на Токійському процесі єдиним із 
суддів висловився за повне виправдання обвинувачених. 



Шевчук О.В., Вовчук Л.А., Погорєлова І.С. 

  109 

Токіо, де, за легендою, покояться душі японських солдат, які загинули у 
Другій світовій війні. 

В обох випадках КНР виловилась досить різко, вимагаючи від Токіо 
недопущення подібних дій у майбутньому. Досить гострій критиці з боку 
КНР піддавалися й інші аспекти політики Японії. У китайського 
керівництва викликало занепокоєння рішення Токіо щодо виходу 
японських військових витрат за межі 1% ВНП. У свої заявах, Пекін дав 
зрозуміти, що зростання «оборонних можливостей» Японії повинно мати 
свої рамки. Негативне ставлення було висловлено і з приводу активного 
підключення Токіо до американської програми СОІ1. 

Проте, незважаючи на наявність таких досить серйозних проблем у 
відносинах між двома країнами, китайсько-японські відносини 
продовжували динамічно розвиватись, а стійкий механізм зв’язків і 
контактів між країнами сприяв знаходженню компромісних рішень і 
досягнення домовленостей з тих чи інших розбіжностей. Навіть після 
подій на площі Тяньаньмень у 1989 р., коли Японія приєдналась до всіх 
обмежень прийнятих учасниками «Великої сімки», саме вона першою у 
1990 р. поставила питання про якнайшвидше припинення всіх санкцій та 
обмежень запроваджених проти КНР.  

Нормалізація китайсько-радянських відносин. Керівництво СРСР 
навіть у роки найбільшого загострення відносин з КНР не залишало спроб 
нормалізувати відносини. Тому уважно аналізуючи розвиток подій у 
Китаї, Москва не залишала непоміченими зміни, які відбувались у 
внутрішній політиці країни, так і певну незадоволеність моделлю 
(характером і змістом) китайського керівництва взаємовідносин із США. 
Це дозволило СРСР вжити ініціативних кроків по відношенню до КНР. 
Разом з тим, готовність радянського керівництва до корінного перегляду 
відносин з КНР стала можливою лише в епоху перебудови, що було 
пов’язано з поступовим усвідомленням необхідності поширення 
принципів нового політичного мислення на відносини СРСР і зі своїми 
східними сусідами.  

Вирішальне значення у питанні нормалізації радянсько-китайських 
відносин мали виступи Генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова 
28 липня 1986 р. у Владивостоці, а потім у Красноярську 16 вересня 
1988 р. У своїх виступах радянський лідер запропонував спектр 
конкретних заходів, покликаних зблизити СРСР з Китаєм: обмін досвідом 
у галузі соціально-економічного розвитку; спільне освоєння водних 
ресурсів Амура; розширення економічних контактів у прикордонних 

                                                             
1 Стратегічна оборонна ініціатива (СОІ) – довгострокова програма США по створенню 
глобальної системи протиракетної оборони з елементами космічних озброєнь, 
проголошена Президентом Р. Рейганом 23 березня 1983 р. 
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районах; будівництво залізниці СУАР (Сіньцзян-Уйгурський автономний 
район, КНР) – Казахстан; спільне освоєння космосу. Окрім того, було 
заявлено, що СРСР готовий піти на поступки щодо «трьох перешкод» на 
шляху нормалізації відносин: питання кордонів, відкликати війська з 
Монголії й Афганістану та припинити підтримувати в’єтнамську 
окупацію Кампучії. 

Відповіддю китайської сторони стала відмова від лозунгу про 
«радянську загрозу» та заява щодо готовності до проведення зустрічі на 
найвищому рівні за умови, що з питання «трьох перешкод» буде 
відбуватися хоч будь-який прогрес. Китайське керівництво позитивно 
оцінило модернізацію зовнішньополітичного курсу СРСР, а також у 
цілому концепцію нового політичного мислення. Більш конструктивним 
став зміст у 1985-1987 рр. китайсько-радянських політичних 
консультацій, які відбувались на рівні заступників міністрів закордонних 
справ, а з 1987 р. були започатковані китайсько-радянські прикордонні 
переговори, метою яких було укладення нового договору про кордон.  

Восени 1987 р. на XIII з’їзді КПК був прийнятий курс на поглиблення 
політики співпраці з СРСР. У документах з’їзду, поряд з тезою про 
незалежність і самостійність зовнішньої політики, було висловлено 
прагнення «налагодити відносини дружби та співробітництва з усіма 
країнами на основі п’яти принципів мирного співіснування».  

Важливими кроками на шляху нормалізації китайсько-радянських 
відносин стало підписання у квітні 1988 р. Женевських угод з 
Афганістану, оголошений у січні 1989 р. урядом В’єтнаму графік повного 
й остаточного виведення своїх військ з Кампучії до кінця вересня 1989 р., 
а також заява Генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова зроблена 
під час його виступу в ООН у грудні 1988 р. щодо готовності суттєво 
скоротити збройні сили СРСР (у тому числі і на Далекому Сході).  

У грудні 1988 р. відбувся візит міністра закордонних справ КНР Цянь 
Циченя до Москви. Головним результатом переговорів було досягнення 
домовленості про проведення у першій половині 1989 р. у Пекіні зустрічі 
на найвищому рівні між М. Горбачовим і Ден Сяопіном. У лютому 1989 р. 
відбувся візит міністра закордонних справ СРСР Е. Шеварднадзе до КНР. 
Підсумками візиту було зафіксовано повне взаємопорозуміння з 
необхідності розбудовувати відносини двох держав з урахуванням 
сучасних реалій, універсальних принципів міжнародного спілкування, 
ненанесення збитків відносинами кожної із сторін з третіми країнами.  

Напередодні офіційного візиту Президента СРСР М. Горбачова до 
КНР ним були зроблені заяви щодо відведення радянського угрупування 
чисельністю 500 тис. солдатів від кордонів з Китаєм і про скорочення на 
⅔ радянського контингенту у МНР. 

Візит М. Горбачова до КНР відбувся 15-18 травня 1989 р. Це був 
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перший візит керівника СРСР до Китаю за 30 років. За підсумками візиту 
було прийнято радянсько-китайське комюніке, що заклало політичну 
основу двосторонніх відносин. У ньому було відображено усвідомлення 
сторонами національно-державних інтересів, а також використання у 
міждержавному спілкуванні принципів мирного співіснування. Візит 
М. Горбачова до КНР ознаменував повну нормалізацію радянсько-
китайських міждержавних відносин та одночасно зафіксував офіційне 
відновлення партійних зв’язків між КПК і КПРС. 

У подальшому китайсько-радянські відносини зберігали стійку 
позитивну динаміку. Незважаючи на ускладнення зовнішньополітичної 
ситуації навколо КНР у зв’язку з подіями на площі Тяньаньмень, у квітні 
1990 р. відбувся візит Прем’єра Держради КНР Лі Пена до Москви. 
Протягом візиту були підписані сім двосторонніх угод: довгострокова 
програма економічного, наукового і технічного співробітництва, про 
співробітництво з вивчення та дослідження космічного простору у 
мирних цілях, основоположні принципи взаємного скорочення військ і 
про заходи взаємної довіри у військовій сфері у прикордонних районах 
тощо. Одним з результатів «потепління» у відносинах між Москвою та 
Пекіном стала домовленість, досягнута у травні 1990 р., про закупку 
Китаєм у СРСР винищувачів Міг-29 і Су-27. 

У серпні 1990 р. відбувся візит до КНР міністра закордонних справ 
СРСР Е. Шеварнадзе, який провів переговори з китайським міністром 
закордонних справ Цянь Циченем, на яких обговорювались питання 
подальшого розвитку радянсько-китайських відносин, а також відбулося 
обговорення широкого кола міжнародних проблем. Новим у відносинах 
між двома країнами стали зустрічі міністрів оборони: на початку 1991 р. 
Пекін відвідав міністр оборони СРСР Д. Язов. Свідченням подальшого 
розвитку радянсько-китайських відносин стало надання Китаєм у березні 
1991 р. товарного кредиту СРСР у розмірі 730 млн. дол.  

У травні 1991 р. відбувся візит до СРСР Генерального секретаря 
ЦК КПК Цзян Цземіня. На переговорах з керівництвом Радянського 
Союзу обговорювався широкий спектр проблем двосторонніх відносин, 
була підписана Угода про проходження радянсько-китайського кордону 
на його східній ділянці. Сторони також обговорили широкий спектр 
міжнародних проблем, включаючи питання радянсько-американських 
відносин, роззброєння, міжнародної ситуації у Південно-Східній Азії, 
проблему Корейського півострова та ситуацію у районі Перської затоки.  

Позитивний потенціал радянсько-китайських відносин не був 
реалізований внаслідок розпаду СРСР.  

Китайсько-російські відносини у 1990-х рр. Останнє десятиліття 
ХХ ст. стало для КНР абсолютно новим етапом у розвитку дво- та 
багатосторонніх відносин. У цей період на новий рівень вийшли 
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китайсько-російські відносини.  
27 грудня 1991 р. КНР заявила про визнання Російської Федерації 

правонаступницею СРСР.  
17-19 грудня 1992 р. відбувся візит до КНР Президента РФ Б. Єльцина. 

Були підписані Спільна Декларація про основи взаємовідносин між РФ і 
КНР, Меморандум про взаєморозуміння між урядами РФ і КНР з питань 
взаємного скорочення збройних сил і зміцнення довіри у військовій галузі 
у районі кордону, а також Міжурядова угоду про співробітництво у галузі 
дослідження та використання космічного простору у мирних цілях. 
Загалом протягом візиту було підписано 25 двосторонніх документів.  

2-6 вересня 1994 р. відбувся офіційний візит до Росії Голови КНР Цзян 
Цземіня. Протягом візиту були підписані Спільна російсько-китайська 
декларація, Спільна заява Президента РФ і Голови КНР, що передбачає 
ненацілювання стратегічних ядерних ракет і незастосування першими 
ядерної зброї, Угоду про російсько-китайський державний кордон у 
західній частині.  

7-9 травня 1995 р. у Москві з офіційним візитом перебував глава КНР 
Цзян Цземінь на святкуванні 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні.  

24-26 квітня 1996 р. проходив державний візит до КНР Президента РФ 
Б. Єльцина. Підписана Спільна російсько-китайська декларація, де 
викладено загальні підходи двох країн до важливих двосторонніх і 
міжнародних питань. У документі відносини між КНР та РФ визначались як 
«стратегічне партнерство на основі рівності, взаємної довіри та взаємної 
координації зорієнтовані на ХХІ століття». 26 квітня у Шанхаї глави п’яти 
держав підписали повномасштабний військово-політичний документ: 
Угода між Республікою Казахстан, Республікою Киргизія, Російською 
Федерацією, Республікою Таджикистан і Китайською Народною 
Республікою про зміцнення довіри у військовій галузі у районі кордону.  

Продовженням розбудови відносин на засадах стратегічного 
партнерства став державний візит глави КНР Цзян Цземіня до РФ 22-
26 квітня 1997 р. Результатом візиту стало підписання російсько-
китайської спільної декларації про багатополярний світ і формування 
нового міжнародного порядку. 24 квітня – лідерами Росії, Китаю, 
Казахстану, Киргизії та Таджикистану підписано п’ятисторонню угоду 
про взаємне скорочення збройних сил у районі кордону.  

9-11 листопада 1997 р. відбувся черговий візит Президента РФ 
Б. Єльцина до Китаю. Підписано низку документів, серед яких – Спільна 
декларація, в якій оголошено про практичне завершення демаркації 
російсько-китайського кордону, та прийняття Спільної російсько-
китайської заяви, в якій констатувався намір продовжувати розвивати 
відносини дружби та співпраці між Росією і Китаєм.  
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17 лютого 1998 р. проходила зустріч Президента РФ Б. Єльцина з 
Прем’єром Держради КНР Лі Пеном, який прибув до Москви з офіційним 
візитом.  

23-25 листопада 1998 р. протягом робочого візиту до Росії глави КНР 
Цзян Цземіня відбулася перша в історії двосторонніх відносин 
неформальна зустріч глав держав РФ і КНР. Була прийнята Спільна 
декларація «Росія і Китай напередодні ХХI століття», а також прийнято 
спільну заяву про завершення робіт на західній ділянці російсько-
китайського кордону.  

24-27 лютого 1999 р. проходив перший офіційний візит до Росії 
Прем’єра Держради КНР Чжу Жунцзі. У Москві він був прийнятий 
Президентом Б. Єльциним; провів переговори з керівником уряду РФ 
Є. Примаковим. Керівники двох урядів домовилися про встановлення між 
ними «прямої лінії зв’язку».  

12-13 вересня 1999 р. глава КНР Цзян Цземінь взяв участь у 7-й 
неформальній зустрічі лідерів АТЕС в Окленді (Нова Зеландія), де 
12 вересня відбулася його зустріч з Прем’єр-міністром РФ В. Путіним.  

9-10 грудня 1999 р. Президент РФ Б. Єльцин перебував з візитом у 
КНР. Між Цзян Цземінем і Б. Єльциним відбулася 2-а неформальна 
зустріч, були підписані протоколи про опис китайсько-російського 
кордону у його східній і західній частині, угода про спільне господарське 
використання окремих островів і прилеглих водних акваторій 
прикордонних річок. 

Військово-технічне співробітництво після розпаду СРСР стало одним з 
найбільш активних напрямків китайсько-російського співробітництва. За 
період 1992-2007 рр. Китай придбав у Росії озброєнь і техніки на суму 
близько 25 млрд. доларів (у середньому 1,8-2,5 млрд. доларів щорічно), 
що склало близько 40% від загальних прибутків РФ від експорту 
продукції військово-промислового комплексу.  

У 1992 р. КНР закупила велику партію з 24 багатофункціональних 
винищувачів Су-27, що стало початком масштабної модернізації 
китайської армії за допомогою Росії. У наступні кілька років обсяги 
контрактів з військових постачань постійно зростали. Крім літаків вони 
стали включати системи протиповітряної оборони, бойові кораблі (есмінці 
з протикорабельним ракетним озброєнням і дизельні підводні човни).  

З середини 1990-х років співпраця піднялася на якісно вищий рівень, 
так як Китай, крім закупівель озброєнь і техніки, став освоювати російські 
військові технології. Зокрема у 1996 р. КНР придбала у РФ ліцензії на 
виробництво багатофункціональних винищувачів Су-27 на авіаційному 
заводі у м. Шеньян (північно-східний Китай). Використовуючи ці ліцензії, 
Китай наприкінці 1990-х років розпочав власне виробництво двох типів 
винищувачів. З 1999 р. Росія почала поставляти до них тільки авіаційні 
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двигуни та бортові радари. 
Разом з тим у 1990-ті роки торгово-економічні відносини між Росією 

та Китаєм характеризувалися нестабільністю. Протягом 1992-2000 рр. 
обсяги товарообігу коливалися у діапазоні від 3,8 до 6,2 млрд. дол., 
пояснюється це, у першу чергу, політичною й економічною 
нестабільністю у РФ протягом 1990-х рр. 

Отже, зміна геополітичної конструкції світу на рубежі ХХ-ХХІ ст. 
відповідно змінила і модель китайсько-російського співробітництва як 
фактора сили міжнародного порядку, який на сьогодні вже не базується 
винятково на одній державі – США, а на ролі інших держав – РФ, КНР, 
які виступають дієвими акторами регіональних різнорівневих відносин, а 
також і інтеграційних регіональних союзах за участю цих держав – 
Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та Форум «Азійсько-
Тихоокеанське економічне співробітництво». 

Китайсько-американські відносини у період становлення 
постбіполярної системи міжнародних відносин. Динаміка китайсько-
американських відносин у 1990-і рр. багато у чому залежала від позиції 
США щодо проблеми Тайваню, дотримання прав людини у КНР та 
співробітництва Пекіна з країнами Близького Сходу у сфері ядерної 
енергетики.  

Після інавгурації Президента США Б. Клінтона 20 січня 1993 р. 
держдепартамент став пов’язувати питання прав людини з наданням 
Китаю статусу «найбільшого сприяння» у торгівлі, що негативно 
позначилось на китайсько-американських відносинах.  

Шанс виходу відносин між Китаєм і США з глухого кута знайшовся у 
листопаді того ж року на неформальному саміті організації Азійсько-
Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сієтлі, 
протягом якого глава КНР Цзян Цземінь і Президент США Б. Клінтон 
провели першу зустріч. Цзян Цземінь підкреслив, що обидві сторони 
повинні звертати свої погляди на весь світ і приділяти увагу майбутньому, 
щоб підтримувати тим самим здорові та стабільні китайсько-американські 
відносини, а також вивести спокійний, стабільний і безпечний світ у XXI 
століття. Б. Клінтон у свою чергу висловив намір американської сторони 
поліпшити ставлення до Китаю. Результатом зустрічі стало проголошення 
адміністрацією Б. Клінтона у 1994 р. політики контактів з Китаєм.  

У 1994 р. відновилися міжурядові візити на високому рівні. 
Вашингтон одночасно оголосив про відокремлення питання прав людини 
від наданням Китаю «статусу найбільшого сприяння». Однак розвиток 
китайсько-американських відносин у 1995 р. зазнав нової кризи – 
6 травня, всупереч рішучим запереченням китайського уряду, 
держдепартамент США надав Президенту Тайваню Лі Денхуею візу для 
приватного візиту до Корнельського університету у червні 1995 р., що 
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заморозило відносини двох країн на самій нижній точці після 
встановлення дипломатичних відносин. У червні 1995 р. частини НВАК 
провели військові навчання та запуски ракет у Тайванській протоці. 

У жовтні 1995 р. у рамках 50-річних урочистостей ООН Цзян Цземінь і 
Б. Клінтон провели офіційну зустріч у Нью-Йорку. Цзян Цземінь 
підкреслив основну політику на врегулювання китайсько-американських 
відносин на основі «поглиблення довіри, усунення суперечностей, 
розвитку співробітництва та припинення конфронтації», підтвердивши 
позицію КНР з тайванського питання. Б. Клінтон, наголосивши на 
важливості налагодження з КНР «конструктивних контактів», знову 
підтвердив політику одного Китаю. Ця зустріч відіграла важливу роль у 
виведенні розвитку китайсько-американських відносин у правильне русло. 

Разом з тим, проблема Тайваню періодично виступає «яблуком 
розбрату» у китайсько-американських відносинах. 23 березня 1996 р. 
відбулися перші в історії Тайваню прямі президентські вибори, на що 
Пекін відповів демонстрацією сили. 8 березня 1996 р. КНР розпочала 
тижневі ракетні стрільби поблизу портів Цзілун на півночі та Гаосюн на 
півдні острова. Також були проведені комплексні військові маневри 
військово-морського флоту й авіації з бойовими стрільбами, 
відпрацьовуючи, у тому числі, і прийоми висадки морського десанту. 

США направили до острова одне з найбільших військово-морських 
угруповань з часів в’єтнамської війни, до складу якого ввійшло з’єднання 
ВМС США у складі авіаносця «Індепенденс» і чотирьох інших кораблів.  

Свідченням надзвичайної гостроти кризи 1996 р. стало звернення Ради 
Європи до керівництва КНР із закликом припинити будь-які військові дії 
щодо Тайваню, а також заява МЗС Російської Федерації від 12 березня 
1996 р., в якій зазначалося, що позиція Росії з тайванського питання 
залишається незмінною: Тайвань є невід’ємною частиною КНР. Натомість 
у заяві було підкреслено, що РФ виступає за мирне урегулювання 
Тайванської кризи. Головним методом ліквідації ескалації напруженості 
між островом і материком повинен бути «…серйозний, конструктивний 
діалог», констатувалось у заяві зовнішньополітичного відомства РФ. 

Криза 1996 р. спричинена запланованими на 25 березня першими в 
історії Тайваню прямими президентськими виборами, засвідчила, що 
Тайвань залишається важливим елементом конструкції геополітичних 
відносин в АТР. Військові дії КНР у Тайванській протоці мали дві мети: 
по-перше, перешкодити здійснення прагматичної дипломатії Тайваню та 
припинити кампанію, спрямовану на подвійне представництво Китаю у 
складі ООН, про доцільність якого неодноразово заявляли тайванські 
урядовці; по-друге, дії Пекіна були підтвердженням принципу існування 
«одного Китаю» та внутрішньополітичного характеру тайванської 
проблеми. За твердженням лідера КНР Цзян Цземіня: «Послідовне 
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відстоювання принципу одного Китаю – основа та передумова мирного 
об’єднання». 

Після переобрання Б. Клінтона у 1996 р. офіційні Пекін і Вашингтон 
ухвалили важливі рішення про обмін візитами на вищому рівні. З 
26 жовтня по 3 листопада 1997 р. голова КНР Цзян Цземінь здійснив 
державний візит до США (перша офіційна поїздка глави КНР до США за 
останні 12 років). У ході візиту була опублікована спільна китайсько-
американська декларація, яка визначила цілі, принципи та керівні курси 
на розвиток китайсько-американських відносин у ХХІ ст. З 25 червня по 
3 липня 1998 р. Б. Клінтон відвідав КНР. Обидві сторони уточнили 
напрям і рамки розвитку міждержавних відносин у наступному столітті. 
Під час візиту Б. Клінтон вперше відкрито висловився за політику «трьох 
ні» щодо Тайваню. Успішні взаємні візити дали новий імпульс для 
поліпшення двосторонніх відносин.  

У травні 1999 р. Конгрес США оприлюднив документ, в якому 
містилося звинувачення КНР з приводу «викрадення ядерних секретів». 
Особливо після того, коли під час бомбардувань авіацією військ НАТО 
Косово були завдані удари по посольству КНР в Югославії, китайсько-
американські відносини знову зайшли у глухий кут. Завдяки зустрічі Цзян 
Цземіня з Б. Клінтоном у жовтні 1999 р. у м. Окленді (Нова Зеландія) 
двосторонні зв’язки почали виходити з «тіні бомбардувань посольства». У 
листопаді того ж року дві сторони підписали угоду про вступ КНР до 
Світової організації торгівлі. КНР є членом СОТ з 11 грудня 2001 р. 

Занепокоєння Вашингтона на початку 90-х рр. ХХ ст. викликало 
творення специфічного союзу КНР з країнами Близького Сходу: 
Пакистаном, Іраном, Лівією. Китай надав науково-технічну допомогу 
Пакистану для створення ядерної програми. Така ж допомога була надана 
Китаєм і Ірану. Пекін передав ядерну технологію і Лівії. Разом з тим, 
розширення та поглиблення діалогових механізмів китайсько-
американських відносин сприяло оптимізації політики Пекіну з питання 
практичної реалізації міжнародних угод щодо нерозповсюдження зброї 
масового знищення. У 1992 р. Китай приєднався до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї, а у 1995 р. керівництво КНР підтримало 
ініціативу зробити цей договір постійнодіючим. У квітні 1993 р. Китай 
став однією з країн-фундаторів Конвенції про заборону хімічної зброї. 
Крім цього, КНР підтримала угоду про заборону біологічної зброї. Пекін 
також підтримав зусилля Вашингтону, спрямовані на згортання 
північнокорейської програми розробки ядерної зброї. 

У травні 1996 р. КНР взяла на себе зобов’язання не надавати ніякої 
підтримки подальшому розвитку непідконтрольних Міжнародному 
агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ) ядерних об’єктів у Пакистані, а 
протягом візиту голови КНР Цзян Цземіня до Вашингтону (жовтень 
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1997 р.) офіційні представники уряду Китаю оприлюднили заяву, в якій 
констатувалося, що Китайська Народна Республіка не планує 
розпочинати будь-які нові проекти в ядерній галузі з Іраном, і що діючі 
спільні китайсько-іранські програми будуть завершені у відносно 
короткий термін. 

Таким чином, у 1990-х рр. продовження відносин між Вашингтоном і 
Пекіном на засадничих принципах біполярності у нових геополітичних 
умовах було неефективним, оскільки збереження існуючого статус-кво у 
регіоні було вигідно двом сторонам. Вашингтону, для структурування 
концептуально-теоретичної основи зовнішньополітичної стратегії 
глобального та регіонального рівня і для визначення оптимальної моделі 
щодо співвідношення національних інтересів у зовнішньополітичній 
сфері з можливостями національної економіки, яка потребувала 
відповідного «відпочинку» та реформування на початку постбіполярного 
періоду. Зацікавленість Пекіна щодо підтримання існуючого 
регіонального порядку, навіть за домінування США, пояснюється 
необхідністю збереження стабільних відносин з основними 
зовнішньоекономічними партнерами, які є гарантом стабільності у сфері 
поступального зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП), що є 
особливо важливим в умовах реалізації державою істотних економічних 
реформ. Отже, як це не видається парадоксальним, але політика лідерства 
США в АТР створює для КНР відповідний резерв часу для досягнення 
статусу актора міжнародних відносин із глобальним впливом, який у 
перспективі матиме можливості для перегляду існуючого розподілу ролей 
як на регіональній, так і глобальній міжнародній аренах. 

Трансформація «питомої ваги» КНР у системі регіональних 
взаємовідносин на основі динамічного реформування національної 
економіки, що забезпечує підґрунтя нарощуванню комплексного 
державного потенціалу викликає занепокоєння країн-сусідів. У контексті 
ж існуючих територіальних суперечностей у районі Південно-
Китайського моря це є потенційно конфліктогенним чинником. 
Занепокоєння викликає ситуація навколо архіпелагу Спратлі (частиною 
його є також Парасельські острови).  

Архіпелаг складається з 230 дрібних островів загальною площею 
250 тис. км2. Крім КНР, на акваторію островів претендують також 
В’єтнам, Тайвань, Малайзія, Філіппіни та Бруней, крім того, на 
економічну зону домагається Індонезія. У 1974 р. КНР окупувала 
Парасельські острови, які належали Південному В’єтнаму. Зацікавленість 
Китаю пов’язують з перспективами освоєння там нафтових родовищ. У 
1992 р. КНР прийняла новий закон про морські володіння, в якому 
зафіксовано право Китаю застосовувати силу для припинення незаконних 
промислів у своїх територіальних водах. За цим законом весь архіпелаг 
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Спратлі опинився у зоні китайських інтересів. Ситуація ускладнилася у 
тому ж 1992 р., коли КНР у співпраці з американськими корпораціями 
приступила до розвідки нафти у цьому районі. Країни АСЕАН заявили 
протест. У 1995 р., коли КНР встановила прикордонні знаки на одному з 
островів, який вважають своєю територією Філіппіни, його дії у регіоні 
були розцінені як силова акція. На даний момент на архіпелазі Спратлі 
розміщені війська КНР, В’єтнаму, Філіппін і Малайзії. Існують 
побоювання, що Китай спробує поставити більш слабкі держави перед 
фактом, просто захопивши всі острови силою. У 1992 р. це питання 
обговорювалося на зустрічі країн АСЕАН з його офіційними партнерами, 
після чого прийнято рішення з 1995 р. створити регіональний форум 
АСЕАН з питань безпеки. З 1997 р. у його роботі беруть участь РФ і КНР.  

Китай також тісно співпрацює у рамках Азійсько-Тихоокеанської 
економічного ради (АТЕС). З 1993 р. щорічно проводяться зустрічі на 
рівні глав урядів. До складу цієї організації, крім країн АСЕАН, входять 
КНР, США, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, а 
також Росія (з 1997 р.), низка держав Південної Америки й Океанії. Китай, 
таким чином, відіграє значну роль у сучасному світі, спираючись 
насамперед на власний економічний і демографічний потенціал.  

Отже, зовнішньополітичний курс КНР у 90-х рр. ХХ ст. ґрунтувався на 
пошуку несилових, достатньо економних і разом з тим ефективних, не 
виключаючи жорстких рішень, а також наголошував на індивідуальних 
відносинах з окремими державами. Китай сам достатньо рідко виступав із 
будь-якими істотними міжнародними ініціативами; зазвичай він 
дотримувався вичікувальної тактики чи займав нейтральну позицію, що у 
дво- та багатосторонніх міждержавних взаємовідносинах створювало 
максимум простору для політичного маневру. 

 
4. Зовнішньополітичні пріоритети КНР на початку ХХІ ст. 
Китайсько-американські відносини у постбіполярній системі 

геополітичних координат. На початку ХХІ ст. Китай почав відігравати 
роль глобального актора, який зацікавлений у розширенні свого, 
передусім, економічного впливу не лише в Азії, а й в інших регіонах світу. 
На місце колишній ідеологізації зовнішньої політики КНР прийшло 
відстоювання прагматичних інтересів країни, перетворення зовнішньої 
політики в інструмент згладжування, а не загострення конфліктів і 
протиріч у світі.  

На період 2002-2012 рр. припадає низка геополітичних трансформацій, 
формування нових зв’язків і впливів у світовій політиці. Ще більше, 
порівняно з 1990-ми рр. посилюється роль ЄС, різних регіональних блоків 
та організацій у всьому світі. Традиційно утримують свої позиції США. 
Дані аспекти формують новий контекст зовнішньополітичного курсу 
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материкового Китаю. В умовах глобалізації КНР вибудовує свою 
політику у трикутнику ЄС – США – КНР. 

Новою віхою розвитку країни став прихід до влади представника 
лідерів «четвертого покоління» Ху Цзіньтао, який, на відміну від 
прогнозів, швидко вийшов з-під опіки Цзян Цземіня та висунув власні 
концепції та пріоритети у внутрішній і зовнішній політиці. У 2003 р. ЦК 
КПК офіційно проголосив нову зовнішньополітичну концепцію мирного 
відродження країни, яка передбачала наступне:  

– Китай може відродитися лише мирним шляхом;  
– Китай має цінувати можливості, що надає сучасна світова ситуація; 
– основна задача КНР – розумно використати можливості сучасної 

геополітичної ситуації задля ефективного розвитку власної економіки та 
соціальної інфраструктури. При цьому докладати всі можливі зусилля до 
зміцнення миру. 

Модернізація визначальних концептів зовнішньополітичних настанов 
КНР засвідчила поступовий перехід від статусу лідера країн, що 
розвиваються, в якісно новий вимір країни регіонального лідера з 
потенціалом «центру сили» глобального масштабу, але з можливістю 
оптимального й ефективного використання економічної структури 
розвинених країн щодо інтересів модернізації китайської економіки. 
Еволюція цієї тенденції простежується й у відмінностях підходів 
керівництва КНР до питань зовнішньої політики на XV (12-18 вересня 
1997 р.) та XVI з’їздах КПК (8-14 листопада 2002 р.). Зокрема, на 
першому місці у звітній доповіді ЦК КПК XVI з’їзду стояло питання 
необхідності поліпшення відносин із розвиненими країнами, на другому – 
із сусідніми державами, на третьому – з країнами, що розвиваються. На 
XV з’їзді КПК послідовність була дещо іншою – сусідні держави, 
розвинені країни, країни, що розвиваються.  

Виступаючи 15 жовтня 2007 р. з доповіддю на XVII з’їзді КПК лідер 
КНР Ху Цзіньтао та відстоюючи принцип мультиполярності щодо 
подальшої розбудови глобальної системи взаємовідносин підкреслив: 
«Ми будемо і надалі посилювати стратегічний діалог з розвиненими 
країнами, зміцнювати взаємну довіру та поглиблювати співробітництво, 
належним чином врегульовувати суперечності та стимулювати 
довготривалий, стабільний розвиток взаємних відносин».  

Подолати нові виклики глобалізації керівництво КНР намагається, 
зміцнивши свої позиції перш за все в АТР. Китай спрямовує свою 
діяльність на формування мирного оточення, відповідно розвиває 
співпрацю та намагається зміцнити вплив на країни Північно-Східної Азії 
(ПСА), перш за все у зоні АСЕАН. У цьому регіоні перетинаються 
інтереси КНР з США, що змушує китайське керівництво вдаватися до 
маневрів між власними й американськими інтересами у ПСА. Але КНР 



Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.) 

  120  

продовжує займати жорстку позицію стосовно тайванського питання, не 
припускає можливості втручання у нього третіх сторін. За Ху Цзіньтао 
з’явилися принципово нові підходи щодо вирішення конфлікту. Два береги 
Тайванської протоки підтримали курс на створення атмосфери взаємної 
довіри, пошуку консенсусу навіть за наявності розбіжностей і досягнення 
обопільної вигоди. Відносини КНР і Тайваню перейшли більшою мірою у 
площину прагматичної економічної співпраці. КНР стає більш 
привабливим партнером для Тайваню. Проблема мирного возз’єднання 
КНР і Тайваню на основі принципу «одна країна – дві системи» 
залишається однією з найважливіших для китайської дипломатії. 

До умов глобалізації доводиться пристосовуватися всім державам 
світу, які зацікавлені у підтримці іншими країнами, відповідно кожна 
велика держава певною мірою зацікавлена у підтримці КНР. Саме це 
використовувалося урядом Ху Цзіньтао у побудові своєї 
зовнішньополітичної стратегії у ХХІ ст., оскільки наразі КНР має інтереси 
та контакти в усіх регіонах світу. 

Про те, що Китай позиціонує себе не тільки як рівного, але і сильного 
партнера США свідчать п’ять принципів розвитку рівноправного торгово-
економічного співробітництва між КНР і США, висунуті під час візиту 
Прем’єра Держради КНР Вень Цзябао до США (грудень 2003 р.):  

1. Домагатися взаємної вигоди з урахуванням інтересів кожного з 
партнерів.  

2. Усувати розбіжності за рахунок розширення торгово-економічного 
співробітництва.  

3. Підвищувати роль координаційних механізмів у торгово-
економічних відносинах, своєчасно проводити зустрічі та консультації 
для запобігання суперечностям.  

4. Проводити рівноправні консультації, прагнути до максимального 
єдності та мінімізації розбіжностей, не вдаватися до обмежень і санкцій.  

5. Не політизувати торгово-економічні проблеми. 
Модернізація концептуального обґрунтування зовнішньополітичної 

стратегії КНР сприяла прагматизації відносин Пекіна із США. На початку 
2000-х рр. новою тональністю були позначені висловлювання 
високопосадовців військового відомства США на користь налагодження 
тісного військового співробітництва з КНР з метою запобігання 
глобальним загрозам, а також взаємний зондаж щодо поставок 
американського озброєння Тайваню. Зі свого боку, за декілька місяців до 
американського вторгнення до Іраку у 2003 р. лідер КНР Цзян Цземінь 
повідомив американського Президента, що Китай не скористується 
правом вето у Раді Безпеки ООН. 

Перенесений з жовтня 2001 р. на лютий 2002 р. візит Дж. Буша-мол. до 
КНР фактично підтвердив, що незважаючи на існуючі розбіжності у 
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підходах до розгляду проблематики міжнародного життя, сторони є 
«заручниками» один одного. Пояснюється це, з однієї сторони, 
динамічним зростанням обсягу американсько-китайської торгівлі, 
потребою Китаю у новітніх технологіях, отримуваних із США, а з іншої – 
прагненням США скоротити дефіцит у торгівлі з Китаєм після того, як 
останній став членом СОТ. 

Візити заступника голови КНР Ху Цзіньтао та голови КНР Цзян 
Цземіня до США протягом 2002 р. зміцнили подальшу консолідацію 
зв’язків двох країн. 

Ілюстративним фактом щодо зростання економічних зв’язків сторін 
стало укладення напередодні візиту Цзян Цземіня до США американсько-
китайських угод на суму 4,7 млрд. доларів США: п’яти значних проектів у 
нафтовій, хімічній, енергетичній та інших галузях. CША зайняли друге 
місце серед торговельних партнерів КНР, поступившись лише Японії, у 
свою чергу Китай став четвертим за величиною торговим партнером 
США після Канади, Мексики та Японії. 

Візит Цзян Цземіня до США відбувся 22-25 жовтня 2002 р. За 
оцінками китайських політологів він став «…значним дипломатичним 
успіхом, зважаючи на складну та мінливу міжнародні ситуацію. Зустріч 
мала далекосяжне значення для покращення взаємопорозуміння та довіри 
між лідерами Китаю й Америки». 

Обговорення ж двосторонніх проблем принесло низку визначальних 
рішень: по-перше, Президент США чітко структурував позицію країни з 
тайванського питання, заявивши, що Вашингтон дотримується принципу 
«одного Китаю», позиція США з цього питання формується на основі 
трьох американсько-китайських комюніке, а також заперечується 
«незалежний Тайвань»; по-друге, була досягнута домовленість відносно 
поновлення двосторонніх консультацій із військових питань, перерваних 
після інциденту із американським літаком-розвідником і його посадкою 
на території КНР. 

Візит заступника голови КНР Ху Цзіньтао до США відбувся за 
ініціативою Віце-президента США Р. Чейні з 27 квітня по 3 травня 2002 р. 
Програма візиту передбачала зустрічі з держсекретарем США К. Пауеллом, 
радником з питань національної безпеки К. Райс, секретарем з питань 
безпеки Д. Рамсфелдом, членами палати представників і сенату США. На 
думку китайського дослідника Чжао Хунвея, цей візит мав за мету 
«…ознайомити американське керівництво з тим, що можна було вважати 
основною концепцією його майбутньої власної зовнішньої політики». 

Подальший розвиток двосторонніх контактів США і КНР на 
найвищому рівні, включаючи зустрічі Президента США Дж. Буша-мол. з 
новим китайським лідером Ху Цзіньтао, які відбулися у квітні 2004 р., 
візит Віце-президента США Р. Чейні до КНР, а також відвідування Пекіна 
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8-9 липня 2004 р. радником президента з питань національної безпеки 
К. Райс, засвідчили консолідацію двосторонніх відносин щодо визначення 
головних пріоритетів співробітництва, висвітливши, у той же час, 
збереження істотних суперечностей між сторонами з тайванської 
проблеми. «Дж. Буш, пішовши шляхом неприйняття незалежності 
Тайваню та висловивши сподівання щодо мирного об’єднання Китаю, 
буде зацікавлений не давати Пекіну приводу для використання сили й 
якомога довше використовувати цей козир у своїх інтересах», – стверджує 
китайський фахівець Чжао Хунвей. Офіційні джерела КНР 
характеризують взаємовідносини США і КНР на початку ХХІ ст. як 
«сильні та конструктивні», що забезпечило позитивні тенденції у розвитку 
Азії. Разом з тим, вони окреслюють і коло питань, з яких позиція США 
розцінюється як втручання у внутрішні справи КНР, зокрема проблема 
прав людини і свободи віросповідання. Але, незважаючи на це, Прем’єр 
КНР Вень Цзябао під час зустрічі із Президентом США Дж. Бушем-мол. 
та іншими високопосадовцями 7-10 грудня 2003 р. акцентував увагу на 
необхідності подальшої активізації двостороннього економічного 
співробітництва. Він підкреслив: «Китай і США – друзі, а не 
супротивники. Огляд історії відносин Китаю та США приводить нас до 
трьох важливих висновків: Китай і Сполучені Штати мають користь від 
мирного співіснування та програють від конфліктів; взаємний інтерес 
служить основою двостороннього співробітництва; співробітництво 
Китаю – США є таким, що забезпечує стабільність в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні». 

Детермінуючими фактором щодо позиції КНР у відносинах із США 
виступило реформування економічної та соціальної структури держави, 
що унеможливлює загострення взаємовідносин зі Сполученим Штатами 
Америки, які мають визначальний вплив на надходження інвестицій і 
сучасних технологій до китайської економіки. Зростання двостороннього 
товарообігу між США та КНР у 2004 р. становило 34,3% порівняно з 
2003 р. і дійшло показника 169,62 млрд. дол. Виникнення ж суттєвої 
напруженості у двосторонніх взаємовідносинах неминуче призведе до 
скорочення, якщо не до припинення інвестиційних потоків, закриттю 
доступу до американських технологій і наукомісткої продукції, а також до 
американського ринку. Зростання «питомої ваги» КНР у світовій 
економіці та політиці спричинило зміщення акцентів та оновлення 
зовнішньополітичних пріоритетів Китаю. Якщо у перші десятиліття 
реформ основною стратегічною настановою країни було створення 
сприятливої ситуації для внутрішніх реформ, то на сьогодні у політичних 
документах і політологічних публікаціях присутнє гасло, що орієнтує на 
«мирне піднесення Китаю». Хоча, останнім часом, почав 
використовуватись термін «мирний розвиток Китаю». Зміна у стилістиці 
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пояснюється прагненням зменшити занепокоєння відносно «китайської 
загрози» крізь призму поширення іміджу КНР на міжнародній арені як 
передбачуваного партнера, який діє у межах міжнародного правового поля. 

Новітнім визначальним фактором американсько-китайських відносин 
стала світова фінансова криза, в умовах якої до влади у США прийшла 
демократична адміністрація новобраного Президента Б. Обами.  

Свідченням модернізації зовнішньополітичного курсу США на 
«китайському» напрямі стала доповідь Зб. Бжезинського у Пекіні з нагоди 
30-річчя встановлення дипломатичних відносин між США та КНР. У ній 
Зб. Бжезинський висунув ідею особливих відносин між Пекіном і 
Вашингтоном «…нам необхідно утворити неформальну «двійку». 
Відносини між Китаєм і США мають носити характер всеосяжного 
партнерства». Ілюстрацією початку розбудови американсько-китайського 
кондомініуму став візит державного секретаря США Х. Клінтон до країн 
Азії у лютому 2009 р. Цей візит фактично зламав попередню практику 
першого візиту держсекретаря США до країн Європи або до країн 
Близького Сходу, засвідчивши, що азійський напрям є стратегічно 
важливою складовою нової американської адміністрації. Під час свого 
візиту до КНР Х. Клінтон опустила питання, що стосуються дотримання 
прав людини у Китаї. У відповідь на запитання преси про права людини, 
державний секретар заявила «…наша критика з цих питань (Тайвань, 
Тибет і права людини) не повинна заважати обговоренню глобальної 
економічної кризи, глобальної зміни клімату та питань безпеки». Керівник 
МЗС КНР Ян Цзечи коментуючи результати візиту Х. Клінтон до Китаю 
20-22 лютого 2009 р. зазначив: «Китай, як найбільша країна, що 
розвивається, та США, як найбільш розвинена країна світу, повинні та 
здатні підтримувати довгострокові та стабільні відносини». 

12 березня 2009 р. Президент США Б. Обама зустрівся з міністром 
закордонних справ КНР Яном Цзечи у Вашингтоні. Протягом зустрічі 
сторони обговорили загальний стан американсько-китайських 
двосторонніх відносин, наголосивши на прагненні до зміцнення 
співробітництва та побудови позитивних і конструктивних американсько-
китайських відносин, а також інші важливі глобальні питання. 

1 квітня 2009 р. відбулася перша зустріч Президента США Б. Обами з 
лідером КНР Ху Цзіньтао на саміті «G 20» у Лондоні. Одним з основних 
результатів зустрічі стала домовленість про започаткування 
«Американсько-китайського стратегічного й економічного діалогу». 
Перший раунд стратегічного й економічного діалогу відбувся 27-29 липня 
2009 р. у Вашингтоні. Політична частина порядку денного включала: 
двосторонні відносини; питання міжнародної безпеки (нерозповсюдження 
ядерної зброї, боротьба з тероризмом); глобальні проблеми; регіональна 
безпека та стабільність (Афганістан, Пакистан, КНДР й Іран). Сторони 



Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.) 

  124  

також домовилися про те, що другий раунд діалогу пройде влітку 2010 р. 
у Пекіні. 

16-18 листопада 2009 р. у рамках своєї поїздки по Азії Президент 
США Б. Обама відвідав КНР, де провів переговори з головою КНР Ху 
Цзіньтао та Прем’єром Держради КНР Вень Цзябао. У спільній 
американсько-китайській заяві, опублікованій 17 листопада 2009 р., 
сторони підтвердили, що прагнуть створити «позитивне, всебічне 
співробітництво у XXI столітті» й обіцяли вжити конкретних заходів для 
розбудови партнерства з метою спільної протидії глобальним викликам. 

Проте, проблема Тайваню та позиція США щодо Тибету зберігає 
значення «каменю спотикання» у двосторонніх відносинах. Наприкінці 
січня – початку лютого 2010 р. американсько-китайські відносини зазнали 
істотної кризи внаслідок схвалення Пентагоном 6,4-мільярдної угоди 
щодо постачання зброї Тайваню. Згідно з контрактом Вашингтон 
зобов’язувався надати тайванським збройним силам 114 ракет системи 
Patriot (2,8 млрд. доларів), 60 гелікоптерів Black Hawk (3,1 млрд. доларів), 
2 мінних тральщики Osprey та інші види озброєнь. Заступник міністра 
закордонних справ КНР Хе Яфей заявив, що ухвалене американським 
урядом рішення про продаж Тайваню великої партії озброєнь буде мати 
серйозні негативні наслідки для відносин між Китаєм і США. 
«Оголошений США план продажів Тайваню озброєнь призведе до 
погіршення китайсько-американських відносин, матиме негативний вплив 
на обмін і співробітництво між двома країнами у багатьох важливих 
сферах, а також матиме наслідки, які обидві сторони не хотіли б бачити», 
– підкреслив китайський дипломат на зустрічі з послом США у КНР. 

18 лютого 2010 р. відбулася зустріч Президента США Б. Обами та 
Далай-лами XIV у так званій Map room (Кімнаті карт), а не в Овальному 
кабінеті, де проходять зустрічі з главами держав. Окрім того, офіційний 
Пекін був завчасно повідомлений держдепартаментом США про те, що 
Далай-ламу XIV приймають як «міжнародно шанованого релігійного 
лідера та захисника інтересів Тибету». Проте це не вберегло відносини 
між Пекіном і Вашингтоном від чергового загострення. Офіційний 
представник МЗС КНР Цзян Юй 5 січня 2010 р. зазначила: «Китайська 
сторона завжди категорично виступає проти відвідування Далай-ламою 
інших країн і контактів з ним політичних діячів інших країн у будь-якій 
формі та під будь-яким приводом». Разом з тим, необхідно відзначити, що 
по мірі поглиблення долученості Китаю до взаємовідносин 
глобалізаційного виміру, спроби протистояти реалізації його інтересів з 
боку інших центросилових акторів глобального та регіонального рівня 
лише наростатимуть. 

На початку січня 2011 р. відбувся візит китайського лідера Ху 
Цзіньтао до США, на якому китайське керівництво спробувало зробити 
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певні кроки на зустріч і виправити непросту для Сполучених Штатів 
ситуацію в економічній площині. Адже до цього моменту республіканці 
постійно критикували Б. Обаму за те, що він допускає подальше 
зростання зовнішньоторговельного дефіциту США у взаєминах з КНР, а 
також не стимулює Пекін до посилення курсу юаня щодо американського 
долара, що завдає істотних втрат американським експортерам. 

Під час візиту було проголошено про розміщення значних китайських 
контрактів у США на загальну суму понад 45 млрд. дол., що відображало 
прагнення КНР поліпшити ситуацію у цьому питанні. Серед них – знакова 
«мегаугода» (19 млрд. дол.) на виробництво американських «Боїнгів», 
замовлення на високотехнологічне обладнання «чистої енергетики», 
технології зв’язку, транспортну техніку. Китайська делегація також дала 
зрозуміти, що до американських корпорацій, що ведуть справи у КНР, 
будуть ставитися з більшою передбачуваністю, а їх інтелектуальна 
власність буде захищатись ефективніше. 

Масштабні контракти, реалізація яких є справою майбутнього, 
одночасно замислювались і як компенсаційний захід, спрямований на 
запобігання військових постачань на Тайвань. Разом з тим, у 
підсумковому комюніке візиту не містилося пункту про визнання США 
«базових інтересів» КНР щодо Тайваню і Тибету. 

Отже, Президент США знов підтвердив власну відданість закону «Про 
відносини з Тайванем» як правовій засаді відносин США з островом. 

У свою чергу Китай на цьому саміті не продемонстрував жодного руху 
назустріч США у валютному питанні. Більше того, напередодні візиту 
китайський лідер ще раз твердо заявив про необхідність переходу до 
альтернативної резервної валюти. 

Таким чином, саміт дещо стабілізував відносини після їх загострення у 
2010 р. Разом з тим, він продемонстрував собою делікатність політичної 
ситуації, яка існує у двосторонніх відносинах на сучасному етапі, а також 
прагнення обох лідерів зберегти певний статус-кво у спірних питаннях. 

У листопаді 2011 р. Б. Обамою був проголошений «стратегічний 
поворот» до Азії, що був спробою вселити у держави регіону впевненість 
у тому, що США не мають намірів відмовлятися від лідерства в АТР.  

У трактуванні адміністрації Обами азійський поворот означав 
подвоєння зусиль порівняно з тими, що робилися попередніми урядами. 

Однак усі дії у межах «стратегічного повороту» до Азії: спільні 
військово-морські навчання з Японією для підготовки до захисту спірних 
островів, підписання нових угод про продаж озброєнь Філіппінам, 
відновлення оборонного співробітництво з Індонезією та Новою Зеландією, 
нарощування військової присутності у материковій частині Східної Азії, 
домовленість про посилення військово-технічної співпраці з Австралією та 
зростання американської військової присутності на австралійській території 
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(від 200 до 2500 осіб) були спрямовані на стримування Китаю.  
У листопаді 2011 р. на прес-конференції, яка підводила підсумки 

візиту Президента США до Австралії приуроченого 60-й річниці 
створення військово-політичного пакту АНЗЮС (Австралія, Нова 
Зеландія та США) Президент США Б. Обама визнав стурбованість 
Вашингтону з приводу зростаючого впливу КНР у регіоні. За його 
словами, він вітає посилення Пекіна, нагадуючи при цьому, що «зі 
збільшенням присутності Китаю, зростає відповідальність. Важливо, щоб 
вони грали за правилами».  

В опублікованому 5 січня 2012 р. документі Міністерства оборони 
США під назвою «Підтримка глобального лідерства США: пріоритети 
для XXI століття», який експерти визначили, як нову військову стратегію 
адміністрації Б. Обами, підкреслюється, що одночасно з продовженням 
діалогу з КНР, США зроблять все необхідне щоб забезпечити собі доступ 
до своєї військової інфраструктури в АТР та зберегти можливості для 
безперешкодного виконання місій у межах військових зобов’язань перед 
союзниками. Цей документ визначає Китай як державу, що здатна 
створити численні загрози військовій безпеці США та їх союзникам. 

Відповіддю Пекіна на посилення військового співробітництва 
Вашингтона з країнами АТР, стала відмова від спроб використовувати 
свій вплив на Північну Корею, щоб переконати її закрити ядерну 
програму. З 2011 р. Пекін значно збільшив продовольчу допомогу 
Пхеньяну, імпортував істотно більше мінеральної сировини з Північної 
Кореї, інвестувавши значні суми в її гірничорудну промисловість, 
інфраструктуру та промислове виробництво. Китай також перестав 
підтримувати шестисторонні переговори щодо ядерної програми КНДР, 
змусивши Вашингтон вести двосторонні переговори з Пхеньяном. 

Крім того Китай кинув виклик інтересам США за межами Східної 
Азії, припинивши співпрацю там, де дві держави зуміли її налагодити у 
роки, що передували оголошенню «азійського повороту» військово-
політичним пріоритетом Вашингтона. Так, якщо у період 2006-2010 рр. 
Китай проголосував за п’ять резолюцій Ради Безпеки ООН, що вводять 
санкції проти Ірану, то у 2012 р. Пекін погрожував накласти вето на 
подібні санкції. Після того, як США, європейські країни та Японія 
домовилися про ембарго на купівлю іранської нафти у січні 2012 р., Пекін 
підписав з Тегераном нові контракти. На додаток Пекін блокував спроби 
Вашингтона зупинити кровопролиття у Сирії, зірвавши його ініціативи в 
ООН і ставши на бік Москви, яка підтримує Дамаск. 

Разом з тим, незважаючи на істотні розбіжності у сфері 
зовнішньополітичної взаємодії, обсяг торгівлі між двома країнами у 2012 р. 
перевищив 536 млрд. дол. і збільшився у 6,6 рази, порівняно з 2001 р. 
(80,5 млрд. дол.). При цьому китайський експорт становив 425,6 млрд. дол., 
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імпорт – 110,5 млрд. дол. Експорт в економіці Китаю становить 36,6%, при 
цьому 20% його йде до США. Частка КНР в обсязі високотехнологічного 
імпорту США зросла майже до 40%, порівняно з 14% 2003 р.  

США – один з найбільших інвесторів КНР, обсяг інвестицій яких у 
59 тис. китайських проектів становить 115 млрд. дол. Економіки двох 
країн стають дедалі більш взаємозалежними. Хоча США висловлюють 
стурбованість окремими аспектами торгової політики Китаю, у тому числі 
використанням ним експортних обмежень на сировинні товари, 
субсидуванням китайських компаній, які діють на американському ринку, 
заниженим приблизно на 40% курсом юаня відносно долара, що штучно 
створює конкурентні переваги для китайських виробників і не дозволяє 
США зменшити від’ємне сальдо торгового балансу, а також 
обмежувальним інвестиційним режимом і необхідністю захисту прав на 
інтелектуальну власність. Американські аналітики відзначають, що 
підвищення курсу юаня відносно долара на 20% сприяло б зменшенню 
американського зовнішньоторгового дефіциту на суму від 50 до 125 млрд. 
дол. і створенню 300-750 тис. нових робочих місць (за оцінками 
китайських експертів, курс юаня відносно долара з 2005 р. зріс на 31%). 

Китайські претензії стосуються зняття обмежень на експорт у КНР 
високотехнологічної продукції, політизації торгово-економічних питань, 
антидемпінгових розслідувань і створення однакових умов для інвестицій 
китайських компаній у США. 

Саміт АТЕС у Пекіні 10-11 листопада 2014 р. визначив активізацію дій 
КНР не лише на регіональному, але й глобальному рівні та відповідно 
прагнення США мінімізувати втрати від посилення впливу Китаю, а 
відповідно, послаблення детермінуючої ролі США у системі регіональних 
і глобальних міжнародних відносин.  

Китайський лідер Сі Цзіньпін напередодні зустрічі визначив основні 
теми порядку денного саміту АТЕС. Головною серед них стала ідея 
розпочати консультації про можливість створення зони вільної торгівлі в 
рамках регіону Тихого океану. Ідею Азійсько-тихоокеанської зони вільної 
торгівлі (АТЗВТ, англ. FTAAP – Free Trade Area of the Asia-Pacific) – 
Пекін, очевидно, розглядає як альтернативу процесу, вже ініційованому 
США та Канадою з ЄС з метою створити зону вільної торгівлі, яка 
покривала б північ Атлантики й об’єднувала б найбільш індустріально 
розвинені країни Заходу. Одночасно Пекін кидає виклик Вашингтону з 
його ідеєю «транстихоокеанського партнерства». Її новизна у тому, що 
наразі Китай уперше заговорив про можливість зони вільної торгівлі з 
індустріально розвиненими країнами. Раніше його партнерами при 
створенні таких зон були найбідніші країни світу, що розвивалися, до 
ринків і ресурсів яких Пекін саме так намагався здобути доступ. Нині КНР 
готова розпочати діалог про нові торговельно-економічні відносини (які 
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не обіцяють бути простими) не тільки із США, а й із Південною Кореєю 
та навіть Японією. Ці країни все ще випереджають його в інноваційному 
розвитку, але у політичному плані це вже переговори на рівних умовах. 

Наступний пункт порядку денного саміту АТЕС перебував фактично у 
фарватері першого. Китай запропонував розширити співробітництво країн 
у розвитку інновацій, реформах і підтримці взаємного зростання для 
забезпечення довгострокового економічного процвітання регіону. У 
цьому контексті Китай вживає заходів спрямованих на забезпечення 
власного розвитку – хоч і помірнішими темпами, але у тих сферах і 
такими методами, які справді можуть дати довгостроковий ефект. 

Останнім на порядку денному значився пункт про погодження 
декларації щодо «всеосяжного взаємозв’язку» країн регіону, тобто 
інтеграції. Хоча свої новітні ініціативи у цьому напрямку Пекін реалізує 
за межами Тихоокеанського басейну. У дні саміту лідер КНР оголосив, 
що ініціює інвестування 40 млрд. дол. у проект Фонду «Шовковий шлях», 
який зв’яже Китай з країнами, що лежать на захід від його кордонів. 
Передусім це Центральна Азія і далі у напрямку Європи. Фактично ідея 
відродження «Шовкового шляху» є інтеграційною стратегією Китаю 
щодо політичного простору Євразії. А заявою щодо інвестицій обсягом у 
40 млрд. дол. Китай робить чітку заявку на те, що «Шовковий шлях» – це 
єдиний інтеграційний проект, що має перспективи бути реалізованим.  

Результатом зустрічі лідерів КНР та США у межах саміту АТЕС стало: 
домовленість про нову угоду з клімату, яка передбачає скорочення 
викидів вуглекислого газу; домовленість уникнення військових зіткнень і 
зниження мита для низки високотехнологічних товарів. Проте, 
авторитетне американське видання «The Fiscal Times» відзначає: «Поїздка 
Президента США Барака Обами на саміт АТЕС до Пекіна принесла 
більше поразок, ніж перемог».  

Аналізуючи сучасний стан і майбутнє відносин між Вашингтоном і 
Пекіном в умовах зростаючої конкуренції за світове лідерство, 
американський державний діяч і дипломат Г. Кіссинджер дійшов 
висновку: «Обидві сторони повинні бути готові сприймати діяльність 
один одного як природну частину міжнародного життя, а не привід для 
занепокоєння. Неминуча тенденція до зіткнення не повинна 
прирівнюватися до свідомого прагнення стримувати або домінувати, поки 
сторони здатні розмежовувати ці поняття та відповідним чином 
співвідносити власні дії. Китаю та США не обов’язково вдасться вийти за 
межі звичайного процесу суперництва великих держав. Але заради самих 
себе та заради миру вони повинні хоча б спробувати це зробити».  

* * * 
7 листопада 2015 р. лідери Тайваню та Китаю провели першу зустріч з 

моменту закінчення громадянської війни у 1949 р. Президент Тайваню Ма 
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Інцзю та лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Сінгапурі.  
На зустрічі лідер КНР Сі Цзіньпін і Президент Тайваню Ма Інцзю 

обговорили ситуацію у протоці, що відокремлює Тайвань від Китаю.  
І хоча результатом зустрічі не стало підписання спільних угод і не було 

оприлюднено спільних заяв, ця подія мала суттєве політико-моральне 
значення, з точки зору поліпшення відносин між Тайбеєм і Пекіном. 

«Обидві сторони повинні поважати цінності та спосіб життя один 
одного», – відзначив Президент Тайваню Ма Інцзю. «Незважаючи на те, 
що це перша зустріч, ми відчуваємо себе старими друзями. За нами 60-
річна історія взаємин і сьогодні ми бачимо плоди співробітництва, а не 
суперництва», – підкреслив лідер Тайваню. 

Продовженням політики «потепління» відносин між двома берегами 
Тайванської протоки стало звільнення Китаєм представників військової 
розвідки Тайваню після того, як вони більше дев’яти років перебували в 
ув’язненні. Тайвань і Китай обмінялися шпигунами в якості 
безпрецедентного жесту доброї волі, який послідував за історичною 
зустріччю лідерів Тайваню та КНР.  

Китай звільнив представників військової розвідки Тайваню 
полковника Жу Гонгсуна та полковника Су Чанггуо. Влада Тайваню, у 
свою чергу, надала китайському шпигуну Чи Жихао попереднє умовно-
дострокове звільнення. 

 
Відносини між КНР та РФ в умовах постбіполярності.  
Відносини стратегічного партнерства, започатковані у відносинах між 

Пекіном і Москвою у 1990-х рр. набули подальшого розвитку на початку 
ХХІ ст.  

Теоретичним обґрунтуванням стратегічних дій Росії та Китаю служить 
концепція багатополюсного світу, яка передбачає «протидію гегемонізму» 
(фактично США), при цьому не декларується творення військово-
стратегічних союзів, що надає можливість розбудовувати відносини 
партнерства лише у багатополярному світі. Стабільність 
зовнішньополітичних відносин РФ – КНР залежить від збереження їх 
рівноправних відносин і розвитку стратегічного співробітництва, і більшою 
мірою від сукупного комплексного розвитку цих факторів (домінування 
США, економічні та політичні інтереси кожної з країн). Окрім того, 
міждержавні відносини РФ і КНР розвиваються не лише на основі 
національних інтересів двох країн, але і на основі трансформації глобальної 
системи міжнародних відносин і напрямків розвитку глобалізації.  

Існує збіг національних інтересів РФ та КНР насамперед щодо двох 
регіональних векторів: по-перше, забезпечення сприятливої міжнародної 
ситуації з метою розв’язання внутрішніх проблем модернізації та 
прискореного розвитку; по-друге, стримування монопольних зусиль 
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США, «примус» їх до більшого врахування російських і китайських 
інтересів в АТР. 

Концепція багатополярного світу має свій історичний процес 
формування та розвитку. Вперше вона була проголошена керівниками 
двох країн у «Російсько-китайській спільній декларації про 
багатополярний світ і формування нового міжнародного порядку» від 
23 квітня 1997 р. Узгоджена позиція РФ та КНР підтверджувалась потім у 
«Спільних російсько-китайських заявах» від 10 листопада 1997 р., 
23 листопада 1998 р. та 10 грудня 1999 р., у «Пекінській декларації 
Російської Федерації та Китайської Народної Республіки» від 18 липня 
2000 р., у Московській заяві лідерів країн і базовому міждержавному 
договорі, підписаному 16 липня 2001 р., у «Спільній декларації Російської 
Федерації та Китайської Народної Республіки» від 27 травня 2003 р., у 
«Спільній декларації Російської Федерації та Китайської Народної 
Республіки» від 14 жовтня 2004 р., «Спільній декларації Російської 
Федерації та Китайської Народної Республіки» від 22 березня 2006 р.  

Принципова подібність світогляду з питань розбудови глобальної 
системи міжнародних відносин дозволяє Москві та Пекіну займати 
близькі позиції з багатьох міжнародних проблем. У травні 1999 р. РФ та 
КНР засудили дії НАТО проти Сербії, спільно висловились проти 
розширення НАТО на Схід. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні Пекін, 
на відміну від 1980-х рр., зайняв позицію фактичної підтримки Москви в її 
територіальній суперечці з Токіо щодо Південних Курил. Росія зі свого 
боку схвалює підхід Пекіна до тайванського питання. Росія та Китай 
виступають проти ізоляції КНДР й американського тиску на Пхеньян; 
разом з тим, вони виступають проти появи ядерної зброї на Корейському 
півострові. Москва і Пекін підтримують перетворення АСЕАН у 
самостійний центр сили у міжнародних відносинах, подібно до 
Європейського Союзу негативно сприймають посилення військового 
потенціалу Японії, не схвалюють ядерний статус Індії та Пакистану. 

Близькими є підходи Росії та Китаю до близькосхідного врегулювання 
та проблеми визначення політичної долі Іраку. У свою чергу, КНР не 
заперечує щодо розташування російських військ у Таджикистані й інших 
«гарячих точках» СНД. Москва аналогічним чином на боці Пекіна у його 
боротьбі із сепаратизмом у Тибеті та Синьцзяні. Збіг чи близькість 
позицій з цих питань зафіксовані у чисельних офіційних заявах сторін на 
самих різних рівнях протягом 90-х рр. ХХ ст. 

Перспективи подальшого розширення та поглиблення російсько-
китайського стратегічного партнерства були відображені у Договорі про 
добросусідство, дружбу і співробітництво між РФ та КНР, підписаному у 
Москві 16 липня 2001 р. під час державного візиту голови КНР Цзян 
Цземіня. Високий рівень довіри між КНР та РФ відображають статті щодо 
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взаємної підтримки двох країн у питаннях захисту єдності та 
територіальної цілісності держав. У спільній заяві голови КНР Цзян 
Цземіня та Президента РФ В. Путіна підкреслювалось: «Росія та Китай 
рішуче підтримують політику та дії один одного у питаннях захисту 
державної єдності і територіальної цілісності». У договорі відсутні 
ідеологічні орієнтири та військово-політичні союзницькі зобов’язання. 
Стаття 4 визначає: «Сторони взаємно поважають вибір шляху 
політичного, економічного, соціального та культурного розвитку, 
зроблений кожною з них у відповідності зі своїми внутрішніми умовами». 
Підписання договору відкрило новий етап в історії російсько-китайських 
відносин, створило інституційні умови для подальшого розвитку, 
політичних, економічних, військових і військово-технічних зв’язків на 
близьку перспективу тощо. 

У спільній декларації РФ та КНР, яка була укладена під час візиту 
новообраного голови Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао до 
Російської Федерації (26-28 травня 2003 р.) відзначалось: «Росія та Китай 
виступають за багатополярний, справедливий і демократичний світовий 
устрій на основі загальновизнаних принципів міжнародного права, за 
гармонійні та раціональні взаємовідносини та співіснування різних 
держав». Підтвердивши таким чином близькість позицій держав щодо 
принципів розбудови моделі постбіполярного світу. 

Показовим відносно того, що міждержавні контакти між Росією та 
Китаєм набули характеру, якщо не стратегічного партнерства, то 
стратегічної взаємодії, став візит Президента РФ В. Путіна до КНР, який 
відбувся 14-16 жовтня 2004 р. Сторони урегулювали питання, яке 40 років 
було каменем спотикання у двосторонніх відносинах, а саме – питання 
юридичного оформлення й остаточного встановлення державного 
кордону між КНР та РФ. Результатом зустрічі на найвищому рівні стало 
підписання Спільної декларації та затвердження Плану дій з реалізації 
Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво, який 
передбачає розвиток взаємовідносин з усіх життєво важливим 
економічних галузей і сфер політичної діяльності. Характерною є 
домовленість між керівництвом РФ та КНР оголосити 2006 р. «Роком 
Росії у Китаї», а 2007 – «Роком Китаю у Росії». Оцінюючи й аналізуючи 
результати переговорів, голова КНР Ху Цзіньтао зазначив: «Поглиблення 
стратегічної взаємодії між двома країнами є стратегічним вибором наших 
двох країн». У свою чергу, Президент Росії В. Путін вказав, що головний 
результат цієї зустрічі можна оцінити, як: «Саміт проривних рішень… Це 
повною мірою відображає стратегічний характер наших відносин». 

У серпні 2005 р. відбулися перші спільні військові навчання Збройних 
Сил Російської Федерації та Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) 
«Мирна місія – 2005», які пройшли на території Росії (м. Владивосток) і 
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КНР (Шаньдунський півострів). 
21-22 березня 2006 року відбувся офіційний візит Президента Росії 

В. Путіна до КНР. Центральним заходом візиту стала офіційна церемонія 
запланованого відкриття «Року Росії у Китаї», в якій взяли участь глави 
Росії та Китаю. За підсумками переговорів В. Путін і Ху Цзіньтао 
підписали Спільну декларацію, в якій сторони підвели підсумки першого 
десятиліття російсько-китайських відносин стратегічного партнерства.  

У травні 2006 р. були проведені перші засідання спільних 
міжпарламентських комісій створених Державною Думою та Радою 
Федерації РФ з Всекитайським зборами народних представників (ВЗНП).  

У березні 2007 р. відбувся візит голови КНР Ху Цзіньтао до Росії, з 
метою офіційного відкриття «Року Китаю у Росії. У спільній декларації, 
яка підводила підсумки візиту, відзначалося прагнення сторін щодо 
подальшої розбудови відносин стратегічного партнерства.  

23-24 травня 2008 р. відбувся державний візит Президента РФ 
Д. Медведєва до КНР. Показовим є те, що це був перший державний візит 
новообраного Президента Росії, який задекларував важливість 
взаємовідносин з Китаєм для Росії. Результатом зустрічі глав двох держав 
стало підписання спільної декларації з міжнародних питань. Зокрема, 
глави російської та китайської держав висловили загальне занепокоєння у 
зв’язку з американським проектом розміщення елементів своєї 
протиракетної оборони на європейській території. Росія також 
підтвердила, що розглядає Тайвань і Тибет як невід’ємні частини Китаю. 
Про це йшлося у спільному російсько-китайському комюніке про 
підсумки зустрічі на вищому рівні у Пекіні. Всього у ході візиту між 
російською та китайською сторонами було укладено 8 угод, які поглибили 
різні галузі співробітництва Росії та Китаю.  

9 липня 2008 р. на саміті «G 8» на о. Хоккайдо, у ході саміту ШОС у 
Душанбе 27-28 серпня, саміту «G 20» у Вашингтоні 15 листопада, а також 
саміту АТЕС у Лімі 23 листопада, отримали продовження контакти 
Президента Росії Д. Медведєва та глави КНР Ху Цзіньтао. 

Прихід «п’ятого» покоління керівників КНР був легітимізований на 
ХVIII з’їзді КПК, який відбувався 8-15 листопада 2012 р. З’їзд обрав нове 
керівництво КПК, яке буде правити до 2022 р.: Ху Цзіньтао на посаді 
Генерального секретаря ЦК КПК змінив Сі Цзіньпін, також змінив його 
на посту голови військової ради (а вже у березні 2013 року – на посаді 
голови КНР), тоді ж на посту Прем’єра Держради КНР Вень Цзябао 
змінив Лі Кецян. 

Показовим є той факт, що РФ стала першою країною, яку Сі Цзіньпін 
відвідав в якості нового голови Китайської Народної Республіки 22-
23 березня 2013 р. У Москві він провів переговори з Президентом РФ 
В. Путіним, зустрівся з Прем’єр-міністром Д. Медведєвим і спікером 
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Держдуми С. Наришкіним. У межах програми візиту В. Путін і Сі 
Цзіньпін у Державному Кремлівському палаці відкрили Рік китайського 
туризму у Росії. 5 вересня 2013 р. В. Путін і Сі Цзіньпін на полях саміту 
G 20 провели переговори у м. Стрельні (Ленінградська область). 

З 1996 р. діє механізм регулярних (щорічних) зустрічей глав урядів РФ 
та КНР. З метою забезпечення його роботи була утворена комісія з 
підготовки регулярних зустрічей глав урядів, а також низка галузевих 
підкомісій, сфера діяльності яких охоплює широкий спектр напрямків 
співпраці. У рамках цього напрямку співпраці відбулася зустріч глав 
урядів РФ та КНР Д. Медведєва і Вень Цзябао 6 грудня 2012 р. у Москві, 
наступна урядова зустріч відбулася у ході офіційного візиту Д. Медведєва 
до КНР 21-23 жовтня 2013 р. 

Також був налагоджений контакт на рівні міністерств закордонних 
справ. Так 1 липня 2013 р. відбулися переговори глав МЗС РФ і КНР 
С. Лаврова і Ван І на міністерській зустрічі Росія-АСЕАН у Брунеї. А 
13 липня того ж року у м. Чолпон-Ата (Киргизстан) на нараді міністрів 
закордонних справ держав-членів Шанхайської організації співпраці 
глави зовнішньополітичних відомств Росії та КНР обговорили питання 
російсько-китайської взаємодії у рамках ШОС. У подальшому подібні 
зустрічі були регулярними (6 вересня 2013 р. у с. Стрельні, 7 жовтня 
2013 р. на форумі АТЕС (Індонезія, о. Балі) та інші). 

20-21 травня 2014 р. у Шанхаї (КНР) відбулися китайсько-російські 
переговори найвищого рівня – Президент РФ В. Путін та Голова КНР Сі 
Цзіньпін. «Відносини між Росією та Китаєм у результаті спільних 
цілеспрямованих зусиль вийшли на новий етап всеосяжного партнерства 
та стратегічної взаємодії», – йдеться у «Спільній заяві Російської 
Федерації та Китайської Народної Республіки про новий етап відносин 
всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії», прийнятій за 
підсумками зустрічі на найвищому рівні. Результатом візиту стало також 
підписання масштабного пакету документів – 51 документ про 
співробітництво. Зміст документів охоплює такі практичні галузі 
двосторонньої економічної взаємодії як фінанси, енергетика, цивільне 
авіабудування, будівництво великих інфраструктурних об’єктів, 
розширення взаємних інвестицій, співробітництво у галузі розвитку 
інформаційних і телекомунікаційних технологій і багато інших.  

На зустрічі Москва та Пекін уклали один з найбільш очікуваних 
контрактів: про постачання до Китаю російського природного газу. 
Поставки газу розраховані на 30 років при щорічних обсягах у 38 млрд. 
кубометрів природного газу (у подальшому планувалося довести загальні 
поставки до 60 млрд. кубометрів газу на рік). 

13 жовтня 2014 р. понад 30 міжурядових, міжвідомчих і 
корпоративних угод були підписані у Москві за підсумками зустрічі глав 
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урядів Росії та Китаю Д. Медведєва і Лі Кецяна. 
Подальше поглиблення співпраці між Пекіном і Москвою було 

задекларовано протягом саміту АТЕС у Пекіні 10-11 листопада 2014 р. 
Під час саміту сторони оголосили про другу газову угоду, що дозволила б 
Росії до 2020 р. поставляти до Китаю більше газу, ніж до Європи. 

Разом з тим, події пов’язані з кризою на сході України, а саме заява 
Президента РФ В. Путіна про відвід військ від східного кордону України 
напередодні візиту до КНР, була не для Європи або США, а для Пекіну. 
Цю заяву можна розглядати як елемент переговорів з Китаєм, який має 
власні проблеми із сепаратизмом – Тибетом, Уйгурами та багатьма 
іншими менш відомими етнічними та релігійними групами. Окрім того, 
«газові» угоди між КНР та РФ спрямовані фактично на мінімізацію втрат 
Росії у разі, якщо Європа диверсифікує поставки на користь скрапленого 
газу з Північної Африки, Північної Америки та Катару. 

Таким чином, зміна системи геополітичних координат модернізувала 
геополітичне значення китайсько-російського співробітництва з 
підтримання регіональної стабільності, яка на сучасному етапі базується 
вже не стільки на ролі держав, скільки на регіонах, внаслідок зростання 
інтенсивності процесів глобальної взаємозалежності. В умовах розвитку 
регіональної інтеграції нова модель співробітництва, що спирається на 
взаємодоповнюваність економік і не відкидає конкуренції між ними, 
може позитивно впливати на стабільність та економічну інтеграцію в 
АТР за умови відсутності істотного розриву у внутрішніх потенціалах 
країн, а відповідно і їх ролі та місця у регіональних і глобальних 
міжнародних процесах.  

 
Відносини «стратегічного партнерства» між КНР та ЄС.  
Початок «стратегічного партнерства» між ЄС і Китаєм відбулося 

30 жовтня 2003 р. у момент збігання пріоритетів між двома міжнародними 
акторами. Він також збігся з однією з найгостріших криз у 
трансатлантичних відносинах, переважно через розбіжності з приводу 
війни США в Іраку та зовнішньополітичної позиції першої адміністрації 
Президента США Дж. Буша-мол.  

Унаслідок партнерства ЄС у складі 15 держав і КНР ухвалили три 
ініціативи: 

По-перше, декларація інавгурації стратегічного партнерства містила 
Угоду про спільний розвиток проекту Galileo, керованої ЄС глобальної 
навігаційної супутникової системи та потенційної альтернативи досі 
домінуючої американської Глобальної системи позиціонування (GPS). 
Тоді ж запропонований обсяг інвестицій і кількість проектів, що їх 
планувалося запустити, перетворювало Китай на найважливішого 
партнера, не члена ЄС, у проекті. 
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По-друге, держави-члени ЄС, які були зацікавлені в участі Китаю у 
проекті Galileo, також запропонували почати обговорення скасування 
ембарго ЄС на китайську зброю, уведеного після розгону Народно-
Визвольною армією Китаю студентів на площі Тяньаньмень у червні 
1989 р. Крім відправки потужного політичного месседжу, скасування 
ембарго полегшило б для обох партнерів розвиток співпраці у космічній 
галузі, завдяки подвійному використанню космічної техніки. 

По-третє, оскільки двостороння торгівля перебувала на підйомі, 
Народний банк КНР взяв на себе неофіційне зобов’язання щодо подальшої 
диверсифікації своїх резервів іноземної валюти – від долара до євро.  

Розширення ЄС 1 січня 2007 р., пов’язане зі вступом Румунії та Болгарії, 
вплинуло на економічні відносини ЄС та Китаю. Загальний номінальний 
ВВП КНР перевищив аналогічний показник Німеччини 2007 р., 
обігнавши Італію 2000 р., Францію – 2002 р. та Великобританію – 2006 р.  

Тоді як китайсько-європейські відносини зростали у глибину та 
ширину, одночасно почали з’являтися серйозні відмінності у підходах до 
таких питань як торгівля, технології трансферів і права людини. 
Європейці почали звинувачувати Пекін у недобросовісній торговій 
практиці, штучній підтримці слабкої валюти та введення політичних 
перешкод, тоді ж як китайська влада критикувала ЄС за відмову у наданні 
статусу ринкової економіки Китаю у межах СОТ. Для з’ясування цих та 
інших спірних питань ЄС і Китай запустили на високому рівні 
економічний і торговий діалог у Пекіні у квітні 2008 р. 

У липні 2008 р. відбувся ще один удар по відносинах, що виник разом 
із рішенням Європейської комісії виключити китайських підрядників з 
другої стадії Галілео. Це рішення було прийняте після підрахунків 
Єврокомісії і виявлення недобросовісної конкуренції з боку Китаю, 
відсутності належного захисту прав власності та взаємності у сфері 
державних закупівель Китаєм. Це призвело до найпомітнішої зупинки у 
відносинах ЄС – Китай у межах «стратегічного партнерства» 
започаткованого у 2003 р. 

Проблема прав людини та тібетське питання також затьмарили 
відносини. У березні 2008 р. після жорсткого придушення китайською 
владою заворушень, що вибухнули у Лхасі, Президент Європарламенту 
Ханс-Герт Поттерінг закликав ЄС розглянути можливість бойкоту 
церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні у серпні 2008 р. на знак 
протесту проти тривалого порушення прав людини й основних свобод з 
боку китайського режиму. Багато провідних європейських лідерів того 
часу (серед них Ангела Меркель, Гордон Браун, Сільвіо Берлусконі та 
Дональд Туск) не були присутніми на церемонії відкриття. Як китайський 
уряд, так і китайське населення у цілому сприйняло це як зневагу до всіх 
реформ, здійснених у КНР від кінця 1970-х рр. Щорічний саміт ЄС –
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 Китай, запланований на листопад 2008 р., було відкладено на прохання 
китайського уряду. Тоді китайсько-європейське стратегічне партнерство 
сягнуло найнижчої точки. 

Проте, початок кризи єврозони надав нового імпульсу, а також вказав 
на нові пріоритети двостороннього партнерства ЄС – Китай. Останній 
підтримав євро, що було продиктоване як економічними, так і 
політичними міркуваннями з боку китайського керівництва, зацікавленого 
у подоланні кризи єврозони крізь призму їхнього давнього бажання мати 
за партнера сильніший та єдиний Євросоюз, який міг би працювати 
спільно з КНР на противагу американській гегемонії та кинути виклик 
пануванню долара у світі. 

У березні 2009 р., у розпал кризи євро, керівник Народного банку 
Китаю недвозначно закликав до створення нової міжнародної резервної 
валюти, знову заявляючи про підтримку євро з боку Китаю. З літа 2011 р. 
Китай прискорив диверсифікацію наявних у нього валютних резервів до 
такого ступеня, що нині, номіновані в євро активи ставлять близько 30% 
від загального обсягу іноземних валютних резервів Пекіна (а це близько 
$3500 трильйонів, що є найбільшими у світі). Оскільки цей процес не був 
одностороннім, деякі уряди єврозони й інститути ЄС, у зв’язку з 
посиленням спекуляцій, спостерігали і вітали китайську взаємодію, 
застосовуючи активну грошову дипломатію. Від моменту свого створення 
у травні 2010 р. Європейський фонд фінансової стабільності (EFSF), який 
у жовтні 2012 р. було замінено на Європейський механізм стабільності 
(ESM), активно прагне китайської підтримки, отримання конкретних 
обіцянок на купівлю облігацій проданих з аукціону EFSF/ESM на 
440 млрд. євро у фонд порятунку Португалії, Ірландії та Греції. Крім того, 
Китай уже виявив інтерес до інвестування достатньо гарантованих і 
безпечних (тобто з рейтингом ААА) єврооблігацій. 

Нині два партнери тісно пов’язані між собою. У період 2002-2012 рр., 
загальний обсяг торгівлі між ЄС і Китаєм збільшився від 125 млрд. євро 
до 434 млрд. євро. Однак таке різке зростання в комерційних відносинах 
ЄС і Китаю також призвело до значних диспропорцій. Дефіцит торгового 
балансу ЄС з Китаєм, наприклад, є найбільшим двостороннім дефіцитом 
Євросоюзу з будь-якою однією країною і за той же період часу 
збільшився від 55 млрд. євро у 2002 р. до 146 млрд. євро. 

Політичні відносини ЄС-Китай підтримуються останніми роками та 
нині включають взаємодію у сферах зовнішньої політики, питань безпеки 
та глобальних проблем, таких як зміна клімату та міжнародно-економічне 
управління. Роль КНР у межах G 20 зростає, так само, як і в МВФ (де ЄС 
у цілому, навпаки, щосили намагається здійснювати внутрішні реформи, 
які допомогли б збалансувати представництво між Заходом і «рештою»).  

Тим часом, «стратегічне партнерство», започатковане у 2003 р., також 



Шевчук О.В., Вовчук Л.А., Погорєлова І.С. 

  137 

стало високо інституціоналізованим: одночасно із щорічними самітами 
ЄС – Китай нині працює Стратегічний діалог високого рівня ЄС – Китай. 
Проблеми, які обговорюють партнери під час їх регулярних зустрічей, 
організовані навколо таких питань: політичний діалог, економічний і 
галузевий діалоги (їх нині понад 80) та діалог люди-до-людей. 

На думку експертів з Інституту Європейського Союзу з вивчення 
безпеки економічні чинники будуть продовжувати формувати кістяк 
відносин ЄС – Китай. Двостороння угода про вільну торгівлю (FTA) може 
стати реальністю у найближчі кілька років, що призведе до подальшого 
економічного зростання та створення робочих місць. І все ж у військово-
політичній сфері є найбільший потенціал для зміцнення довіри між двома 
сторонами. Хоча цей вимір, як і раніше, перебуває у зародковому стані, 
він вартий серйозної уваги як потенційний елемент стратегічного 
партнерства у майбутньому, передусім з урахуванням тієї різниці, що така 
співпраця могла б сприяти глобальній безпеці у цілому. 

Європейський Союз і досі значною мірою сприймається, переважно, 
як цивільна влада, й існують сумніви щодо потенціалу ЄС як 
повноцінного гравця у військово-політичних справах. І все ж, за даними 
Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (СІПРІ), об’єднані 
витрати на оборону ЄС у 2012 р. становили 287 млрд. дол. (1,7% ВВП 
ЄС), поступаючись тільки США. За даними СІПРІ, оборонний бюджет 
Китаю у 2012 р. становив близько 158 млрд. доларів, тоді як китайська 
влада стверджує, що він становить близько 106 млрд. дол. – 2% від ВВП. 

Після набуття чинності Лісабонського договору та створення 
Європейської дипломатичної служби, розпочався безпековий діалог з 
Пекіном. З 2011 р. міністр закордонних справ ЄС К. Ештон також 
регулярно зустрічається з китайським міністром оборони, тоді як голова 
Військового комітету ЄС бере участь у паралельному діалозі зі своїм 
колегою у НВАК. 

Між ЄС і Китаєм діалог відображає ініціативи деяких окремих держав-
членів ЄС. Франція, Великобританія та Німеччина, наприклад, мають так 
званий «стратегічний діалог» з Пекіном, доповнений підготовкою 
китайських військових офіцерів і взаємними візитами на високому рівні. 
Китайсько-французьке та китайсько-британське співробітництво також 
включають об’єднані військово-морські пошуково-рятувальні навчання. 

ЄС і Китай уже працюють разом у сфері запобігання конфліктів, 
регулювання криз і постконфліктної стабілізації. EUNAVFOR поблизу 
берегів Сомалі вже випробував практику співпраці між військово-
морськими силами деяких країн-членів ЄС і Китаєм. Миротворці з двох 
сторін працювали під прапором ООН у Лівані, а також в інших поточних 
операціях ООН – ЄС (ДРК, Південному Судані, Малі). 

Нині не існує таких суперечливих питань між Китаєм та ЄС, які могли 
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б призвести обидві сторони до військової конфронтації. ЄС може 
безперешкодно укладати альянси в Азії та залучати Китай до політичних і 
військових справ, залишаючись вірними союзниками США та 
конструктивними партнерами АСЕАН. На думку політичних аналітиків, 
якби ЄС міг розвивати відносини як з його традиційним американським 
союзником, так і з новим китайським партнером, це б створило більші 
можливості для сприяння забезпечення глобальної безпеки, а ЄС 
відігравав би конструктивнішу роль (як посередник у налагодженні 
діалогу та побудові можливостей) для зниження глобальної і регіональної 
напруженості, зокрема, між Вашингтоном і Пекіном. Це зробило б 
партнерство ЄС та Китаю дійсно «стратегічним», а також підготувало б 
ґрунт для такого необхідного тристороннього механізму діалогу США –
 ЄС – Китай. 

 
Відносини КНР з країнами регіону, країнами СНД та країнами, що 

розвиваються. 
Починаючи з 2009 р., Китай є найбільшим інвестором і торгівельним 

партнером країн Африканського регіону. Як і в інших регіонах з 
перехідними економіками, головні інтереси КНР в Африці полягають в 
отриманні доступу до енергетичних та інших природних ресурсів, а також 
до сільськогосподарських угідь. Загалом, у 2012 р. загальний торгівельний 
обіг КНР з африканськими країнами становив близько 300 млрд. дол. 
США. Основними партнерами Китаю стали Південноафриканська 
республіка (посідає перше місце у торгівельному балансі з КНР серед 
інших країн Африки; у 2012 р. китайський експорт до ПАР становив 
112 млрд. дол. США, а імпорт – 90 млрд. дол. США), Судан (забезпечує 
5% імпорту нафти до КНР), Нігерія, Демократична Республіка Конго, 
Ангола, Танзанія й Ефіопія. 

Розвиваються відносини КНР з африканськими країнами як на 
двосторонній основі, так і в рамках Форуму Китай – Африка, який 
охоплює у регіоні китайських партнерів. Протягом 2013-2014 рр. Китай 
мав намір інвестувати у розвиток економіки регіону понад 20 млрд. дол. 

Такі плани Китайської Народної Республіки підтвердив Сі Цзінпінь 
під час візиту до Африки 25-28 березня 2013 р. Наприклад, за підсумками 
переговорів лідера КНР з керівництвом Танзанії було укладено 17 
договорів та угод у торгівлі, інвестиціях, інфраструктурному будівництві, 
сільському господарстві, зв’язку та переробній промисловості. Основним 
підсумком візиту Сі Цзіньпіна до Республіки Конго стали домовленості 
щодо участі КНР в енергетичних проектах на території РК та постачання 
конголезьких енергоносіїв до Китаю. 

Значна кількість двосторонніх угод і домовленостей у торгівельно-
економічній сфері була підписана також між Китаєм і 
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Південноафриканською республікою. Лідери двох раїн навіть ухвалили 
рішення щодо проведення у 2015 році «Року Китаю» у ПАР. 

КНР активно зміцнює свої позиції у Латинській Америці, яка все 
більше перетворюється на арену боротьби за вплив між Китаєм і США та 
ЄС. При цьому більш динамічний розвиток КНР поступово змінює баланс 
сил саме на її користь. Так, експерти дотримуються думки, що до кінця 
другого десятиліття ХХІ ст. Китай може випередити ЄС і стати другим за 
потужністю інвестором у регіоні після США. 

Сьогодні КНР є найбільшим торгівельно-економічним партнером 
Бразилії, Чилі та Перу, а також посідає друге місце за обсягами торгівлі з 
Аргентиною, Кубою, Коста-Рікою та Венесуелою. За даними 
Міністерства торгівлі КНР, загальні обсяги китайських інвестицій в 
економіку Латиноамериканського регіону становлять понад 245 млрд. 
дол. США. Це стало однією з основних причин відносно легкого 
подолання Латинською Америкою негативних наслідків світової 
фінансово-економічної кризи, яка призвела до зниження обсягів торгівлі 
США та ЄС з країнами регіону приблизно на 30%. А ось торгівля Китаю з 
регіоном, навпаки, активізувалася. 

Зрозуміло, що авторитет Китаю у Латинській Америції зростає. За 
результатами соціологічних досліджень, близько 70% населення регіону 
позитивно сприймає КНР, а 20% вважає Китай найбільш впливовою 
країною у світі. 

Головні зусилля КНР у Латинській Америці сьогодні спрямовуються 
на подальше проникнення китайського бізнесу в економіку регіону, а 
також подолання опору зростанню китайського впливу з боку Бразилії, 
Мексики й Аргентини. Тут Китай протиставляє своїм конкурентам широкі 
можливості насичення ринків більш дешевими товарами та надання 
фактично необмежених кредитів та інвестицій на пільгових умовах. 

Має свої пріоритети КНР також і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, 
Південно-Східній і Центральній Азії та Близькому Сході. Наприклад, 
Китай є найбільшим інвестором для тамтешніх країн. Головними 
китайськими партнерами є Південна Корея, Індія, Таїланд, Індонезія, 
Лаос, М’янма, Камбоджа та В’єтнам. 

Так, у 2012 р. обсяги торгівельного обороту між Китаєм і Південною 
Кореєю становили понад 200 млрд. дол. США. У найближчі роки цей 
показник планується збільшити до 300 млрд. дол. США. 

Динамічний і позитивний характер мають торгівельно-економічні 
відносини між Китаєм та Індією, незважаючи на те, що спостерігаються 
суттєві проблеми у відносинах між двома країнами. Якщо китайський 
експорт до Індії буде стійким, то до кінця другого десятиріччя ХХІ ст. 
передбачається зростання обсягу товарообігу між двома країнами до 
100 млрд. дол. США. 
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Принципово важливе значення для КНР має Центральна Азія, що як і 
Росія, безпосередньо межує з Китаєм. Інтереси КНР у регіоні охоплюють 
енергетику, видобувну промисловість (у першу чергу радіоактивні та 
рідкоземельні метали), сільське господарство й інфраструктуру. 

Головним партнером КНР у регіоні Центральної Азії є Казахстан. 
Загальний обсяг китайських інвестицій у казахстанську економіку 
становить понад 15 млрд. дол. США, що перевищує інвестиції всіх інших 
країн, включаючи Росію. Найбільш масштабними спільними проектами є 
освоєння нафтових родовищ в Актюбінській, Атирауській, 
Мангистауській, Кизилординській і Карагандинській областях Казахстану 
та на казахстанському шельфі Каспійського моря, а також спорудження 
нафтопровідної інфраструктури з Казахстану до Китаю. 

У Киргизстані Китай фінансує будівництво ліній електропередач, які 
мають замкнути енергетичне кільце країни (загальна сума інвестицій 
становить близько 500 млн. дол. США), спорудження нафтопереробного 
заводу у районі м. Бішкек (250 млн. дол. США) і залізниці Китай –
 Киргизстан – Узбекистан (до 2 млрд. дол. США), а також розробку 
золоторудного родовища у Чон-Алайському районі країни (понад 20 млн. 
дол. США). 

Китай є основним фінансовим донором Таджикистану. Протягом 
останніх років Китайська Народна Республіка виділила понад 1 млрд. дол. 
США пільгових позик і кредитів на будівництво автошляхів, мостів і ліній 
електропередач. За допомогою КНР будується перший у республіці 
комбінат чорної металургії (сума китайських інвестицій – 120 млн. дол. 
США), споруджується ГЕС «Нурабад-1» потужністю 350 МВт на річці 
Хінгоб (вартість – 650 млн. дол. США), вугільна ТЕЦ у м. Душанбе 
(400 млн. дол. США), а також модернізується ЛЕП «Північ-Південь» і 
«Лозазор-Хатлон» (61 млн. дол. США). На частку КНР припадає близько 
40% зовнішнього боргу Таджикистану. В обмін на інвестиції таджицька 
влада надала Китаю права на видобуток золота, урану й інших рідкісних 
металів, а також поступилася близько 1 тис. км2 спірних територій. 

Важливим партнером КНР у Центральній Азіє є Туркменістан, який 
докладає зусиль з диверсифікації своїх торгівельно-економічних відносин 
між Росією й іншими країнами. Протягом останніх років основним 
спільним проектом Туркменістану та Китаю стало спорудження 
газопроводу Туркменістан – Китай. У рамках проекту Китай отримав 
право на розробку нафтогазових родовищ у Туркменістані. Загальна сума 
інвестицій КНР в економіку Туркменістану становить понад 8 млрд. дол. 
США, що незрівнянно перевищує відповідні інвестиційні показники з 
боку Російської Федерації. 

Аналогічним чином розвиваються відносини між Китаєм та 
Узбекистаном. Загальні китайські інвестиції в узбецьку економіку 
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становлять близько 6 млрд. дол. США, які в основному спрямовуються на 
реалізацію спільних економічних проектів в енергетичній сфері. 
Споруджується узбецька гілка газопроводу до КНР (вартість до 2,2 млрд. 
дол. США), а також реалізуються спільні програми у сферах транспорту, 
хімічної промисловості та геологічної розвідки уранових покладів. 

Враховуючи цілеспрямованість зовнішньої політики КНР, слід також 
сподіватися й активізації Китаю в інших регіонах з перехідними 
економіками, зокрема, Центрально-Східній і Південно-Східній Європі, у 
т.ч. в Україні. 

Разом з тим, КНР також розвиває співпрацю з провідними розвиненими 
країнами, які є головними споживачами китайської продукції. У першу 
чергу, це стосується США, ЄС та Японії, які посідають провідні місця у 
зовнішньоторговельному обороті Китаю. У 2012 р. обсяги торгівлі КНР із 
США склали 490 млрд. дол., з ЄС – 550 дол. та з Японією – 330 млрд. дол. 

Хоча, на відміну від країн, що розвиваються, і які поступово постають (в 
явній чи прихованій формах) сателітами КНР, провідні держави світу поки 
що мають однакові позиції з Китаєм у сучасному багатополярному світі. 

 
5. Китайсько-українські взаємовідносини 
КНР визнала незалежність України 27 грудня 1991 р. Дипломатичні 

відносини між двома країнами було встановлено 4 січня 1992 р. У березні 
1993 р. було відкрито посольство України у КНР. 

Договірно-правова база українсько-китайських відносин нараховує 
понад 140 документів. Основними міждержавними документами, що 
регулюють політичні відносини між Україною та КНР є Спільне 
комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та 
КНР (4 січня 1992 р.), спільні українсько-китайські комюніке (31 жовтня 
1992 р. та 24 червня 1995 р.), Спільна (Київська) Декларація між Україною 
та КНР (6 вересня 1994 р.), Спільна (Пекінська) Декларація про розвиток і 
поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною та КНР 
(4 грудня 1995 р.), Спільна (Київська) Декларація про зміцнення дружби і 
всебічного співробітництва у ХХІ ст. (21 липня 2001 р.), а також Спільна 
(Пекінська) декларація України та КНР (18 листопада 2002 р.). 

Торговельно-економічну співпрацю між двома країнами 
регламентують понад 20 документів, основними з яких є угоди: про 
торговельно-економічне співробітництво (1992 р.); про заохочення та 
взаємний захист інвестицій (1992 р.); про співробітництво між ТПП 
України та Китайським комітетом сприяння розвитку міжнародної 
торгівлі (1993 р.); про уникнення подвійного оподаткування (1995 р.); про 
співробітництво між НБУ та Народним банком Китаю (1995 р.); про 
співробітництво у галузі статистики (1995 р.); про співробітництво у 
галузі митних питань (1997 р.); про співробітництво між УСПП та 
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Китайським комітетом сприяння розвитку міжнародної торгівлі (2001 р.); 
про співробітництво у галузі сільського господарства між Міністерством 
аграрної політики України та Міністерством сільського господарства КНР 
(2007 р.). У 2009 р. було підписано 9 двосторонніх угод. 

Досить активним є політичний діалог між КНР й Україною на 
найвищому рівні. У жовтні 1992 р. відбувся державний візит до КНР 
Президента України Л. Кравчука, який започаткував китайсько-
український діалог як у сфері політичного, так і економічного 
співробітництва. У вересні 1994 р. та липні 2001 р. з державними візитами 
в Україні перебував глава КНР Цзян Цземінь. У грудні 1995 р., листопаді 
2002 р. та квітні 2003 р відбулися візити до КНР Президента України 
Л. Кучми.  

Позитивно сприяють розвиткові двосторонніх відносин візити глав 
урядів, їх заступників, керівників зовнішньополітичних відомств і 
міжпарламентські контакти. Так, у жовтні 2008 р. з робочим візитом у 
КНР перебував Віце-прем’єр-міністр України І. Васюник для проведення 
десятого засідання Міжурядової українсько-китайської комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва. У вересні 2009 р. відбувся 
робочий візит до КНР Віце-прем’єр-міністра України Г. Немирі для участі 
у роботі Саміту «Літній Давос». А у жовтні 2009 р. до України з офіційним 
візитом прибув Віце-прем’єр Державної Ради КНР Чжан Децзян.  

З моменту встановлення дипломатичних відносин між КНР та 
Україною у січні 1992 р., Китай одразу посів провідне місце серед 
найбільших торговельних партнерів України, а також одне з перших за 
обсягами споживання українських товарів. 

З 2006 р. в Одесі функціонує Генеральне консульство КНР. 
Консульський округ установи включає територію Автономної Республіки 
Крим, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, 
Херсонської областей, а також м. Севастополь. 

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. 

5 грудня 2013 р. укладено Договір про дружбу і співробітництво між 
Україною та Китайською Народною Республікою. У Договорі 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. 

Україна та КНР вважають, що перетворення досягнень високого рівня 
політичних відносин у практичні результати багатопланової співпраці є 
важливим завданням на шляху поглиблення українсько-китайських 
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відносин стратегічного партнерства. З цією метою 5 грудня 2013 р. була 
ухвалена до виконання Програма розвитку відносин стратегічного 
партнерства між КНР та Україною на 2014-2018 роки. 

Торгівельно-економічна співпраця між Україною та КНР регулюється 
Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки 
про торговельно-економічне співробітництво (1992 р.), згідно з якою 
встановлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на 
експортні й імпортні товари двох країн, податків та інших внутрішніх 
зборів. 

Загальний стан торгівлі України та КНР характеризується 
відновленням докризових показників зовнішньоторговельного обігу, його 
сталим зростанням при збереженні тенденції до суттєвого превалювання 
імпорту з КНР над поставками української продукції до Китаю. 

У 2013 р. загальний товарообіг між Україною та КНР збільшився у 
порівнянні з 2012 р. на 8,4% і склав 10,63 млрд. дол. США. Український 
експорт становив 2,73 млрд. дол. (збільшення на 53,4%), імпорт з КНР – 
7,90 млрд. дол. (залишився на рівні 2012 р.). Від’ємне сальдо України у 
торгівлі з КНР за 2013 р. склало 5,17 млрд. дол. США. 

Головними товарними позиціями українського експорту у 2013 році 
були: мінеральні продукти (залізні, титанові, цирконієві руди), питома 
вага яких становила близько 67%; жири та масла тваринного або 
рослинного походження, частка яких збільшилася майже до 14%; 
машини, устаткування та механізми (в основному, газові турбіни), частка 
яких склала практично 10%. 

У структурі китайського імпорту у 2013 році основними товарними 
групами були: машини, устаткування та механізми – 36%, неблагородні 
метали та вироби з них – 12%, текстиль і текстильні вироби – 10%, взуття, 
головні убори, парасольки – 9%, пластмаси та каучук – 7%. 

Згідно з даними Генеральної митної адміністрації КНР, за підсумками 
2013 року товарообіг між Україною та КНР склав 11,1 млрд. дол. США, 
що більше показника 2012 р. на 7,3%. При цьому, експорт товарів з 
України становив 3,3 млрд. дол. США (зростання на 7,9%), імпорт – 
7,8 млрд. дол. США (зростання на 7,1%). Сальдо двосторонньої торгівлі 
було на користь КНР і склало 4,5 млрд. дол. США. 

У 2013 р. основу українського імпорту з КНР складали: механічне 
обладнання, машини, устаткування та механізми – 31,7% (2 млрд. 
486,4 млн. дол. США), текстиль і текстильні вироби – 16,8% (1 млрд. 
318,6 млн. дол.), недорогоцінні метали та вироби з них – 10,2% (803,4 млн. 
дол.), полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 7,2% (563,4 млн. дол.), 
взуття, головні убори, парасольки – 6,3% (490,6 млн. дол.). 

Основні позиції українського експорту до КНР у 2013 р. продовжували 
займати мінеральні продукти (переважно руди залізні, шлаки та зола, 
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енергетичні матеріали й ін.), питома вага яких становила 73,2% від 
загального обсягу експорту до КНР, а загальний обсяг склав 2 млрд. 
395 млн. дол. США; жири та масла тваринного або рослинного 
походження – 14,7% (480 млн. дол. США); деревина та вироби з неї – 
5,8% (189,7 млн. дол. США), машини, устаткування та механізми – 1,8% 
(57,8 млн. дол. США), недорогоцінні метали та вироби з них (в основному 
чорні метали, мідь і вироби з міді) – 1,0% (32,7 млн. дол. США). Інші 
товарні позиції українського експорту до КНР не перевищували 1% у 
загальній структурі експорту. 

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства 
м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Запорізької, 
Луганської й Одеської областей. 

На даному етапі у структурі двостороннього обігу торгівлі товарами 
наявний значний дисбаланс: імпорт китайських товарів практично втричі 
перевищує український експорт до Китаю. При цьому, якщо китайський 
імпорт до України є збалансованим (практично всі товарні групи 
представлені рівно), то український експорт до КНР є, у принципі, 
монокультурним і сировинним (руди, шлаки, сировина для металургії). 

Головним чинником, що суттєво впливає на обсяг і структуру 
експортно-імпортних операцій, є географічна віддаленість країн і, як 
наслідок, тривалий час доставки товарів. 

Крім того, протягом 2005-2012 рр. Китай налагодив власне 
виробництво продукції, яка традиційно складає основу українського 
експорту до країн світу: продукція чорної та хімічної металургії, яка свого 
часу і забезпечувала позитивне сальдо у торгівлі з КНР. 

За оцінками китайських експертів, головним чинником, що обмежує 
зростання обсягів українського експорту до КНР, є досить велика вартість 
української технологічної продукції (обладнання й устаткування) та її 
якісне відставання від аналогічної продукції основних світових виробників. 

Двостороннє інвестиційне співробітництво поки що не відповідає 
можливостям Китаю та потребам України. Нарощування обсягів імпорту 
з КНР не супроводжується активізацією інвестиційного співробітництва 
(0,48% у загальному обсязі залучених прямих іноземних інвестицій), 
українські інвестиції у КНР також практично відсутні. 

Станом на 1 січня 2014 р. загальний обсяг залучених в економіку 
України китайських інвестицій становив 20,3 млн. дол. США, приріст 
інвестицій за 2013 рік склав 1,6 млн. дол. США (останні наявні дані). 

Найбільший обсяг інвестицій з Китаю, який надійшов до української 
промисловості, становив 8,7 млн. дол. США, що складає 42,7% від 
загального обсягу китайських інвестицій. У сферу оптової та роздрібної 
торгівлі інвестовано 3,85 млн. дол. США (19,0%); до сільського, лісового 
та рибного господарств залучено 1,99 млн. дол. США (9,8%). 
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Станом на 1 січня 2014 р. загальний обсяг інвестицій з України до 
Китаю склав 916 тис. дол. США; за 2013 рік українські інвестицій в 
китайську економіку не залучалися. 

Аналіз наявних даних свідчить про тенденцію уповільнення у 2014 р. 
темпів зростання українсько-китайської двосторонньої торгівлі, 
здебільшого за рахунок зменшення поставок китайських товарів до 
України. Водночас, відбувається зменшення показника від’ємного сальдо, 
що відбувається за рахунок збільшення українського експорту до КНР. 

Згідно з даними Генеральної митної адміністрації КНР, за 6 місяців 
2014 року товарообіг між Україною та КНР склав 4,440 млрд. дол. США, 
що менше аналогічного показника 2013 р. на 21%. При цьому, експорт 
товарів з України становив 1,879 млрд. дол. США (зростання на 11,7%), 
імпорт – 2,561 млрд. дол. США (зменшення на 35%). Сальдо 
двосторонньої торгівлі на користь КНР склало 0,637 млрд. дол. США. 

За 6 місяців 2014 року основу українського імпорту з КНР складали: 
механічне обладнання, машини, устаткування та механізми – 30% (767,2 
млн. дол. США), текстиль і текстильні вироби – 14,7% (376,7 млн. дол.), 
недорогоцінні метали та вироби з них – 9,6% (246,6 млн. дол.), полімерні 
матеріали, пластмаси та каучук – 9% (231,7 млн. дол.), різні товари та 
вироби (переважно меблі, освітлення, іграшки й ін.) – 6,5% (167 млн. 
дол.), продукція хімічної промисловості – 5,9% (151,5 млн. дол.). 

Основні позиції українського експорту у КНР за 6 місяців 2014 року 
продовжували займати мінеральні продукти (в основному руди залізні, 
шлаки та зола, енергетичні матеріали й ін.), питома вага яких становила 
66,9% від загального обсягу експорту до КНР, а загальний обсяг склав 
1 млрд. 257,1 млн. дол. США; жири та масла тваринного або рослинного 
походження – 16,6% (311,2 млн. дол.); деревина та вироби з неї – 7,5% 
(140,1 млн. дол.), продукти рослинного походження (переважно 
кукурудза) – 3,8% (71,4 млн. дол.), механічне обладнання, машини, 
устаткування та механізми – 1,6% (29,5 млн. дол.), недорогоцінні метали 
та вироби з них – 1,3% (24,1 млн. дол.). Інші товарні позиції українського 
експорту до КНР не перевищували 1% у загальній структурі експорту. 

Серед проблемних питань в українсько-китайській двосторонній 
торгівлі, що негативно впливають на від’ємне сальдо торговельного 
балансу є географічна віддаленість країн і, як наслідок, тривалий час 
доставки товарів, а також налагодження Китаєм власного виробництво 
продукції чорної та хімічної металургії. Крім того, на сьогоднішній день 
вартість української технологічної продукції (обладнання й устаткування), 
є досить високою, при цьому вона поступається за якістю аналогічній 
продукції основних світових виробників. Водночас збільшуються обсяги 
експорту до КНР української сільськогосподарської продукції (олія 
рослинна, зернові). 
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Темпи змін зовнішньоторговельного обігу (зростання українського 
експорту на тлі практичного такого ж падіння обсягів імпорту товарів з 
КНР) поки що не дозволяє говорити про сталу тенденцію вирівнювання 
торговельного дисбалансу. Падіння обсягів китайського імпорту і, як 
наслідок, певне покращення балансу двосторонньої торгівлі, більш 
пов’язане з нестабільністю ситуації у країні та зниженням активності 
товарних поставок до України, ніж дієвістю заходів із нарощування 
українського експорту, тим більше – продукції з високою долею доданої 
вартості. 

Співпраця України з КНР у галузі освіти, науки та техніки є одним з 
пріоритетних напрямів двосторонніх відносин. Головним механізмом її 
реалізації є Комісія зі співробітництва між Урядом України й Урядом 
КНР, яка створена у 2011 р., а також низка профільних підкомісій.  

Між Україною та Китаєм реалізуються такі перспективні форми 
науково-технічної співпраці як українсько-китайські центри та 
технопарки: у м. Цзінань (провінція Шаньдун), у м. Харбін (провінція 
Хейлунцзян) та у м. Шанхай. 

Перший Українсько-китайський парк високотехнологічного 
співробітництва було відкрито у м. Цзінань у листопаді 2002 р. Основною 
метою діяльності цієї структури є формування ефективного механізму для 
налагодження взаємовигідного трансферу високих технологій, спільної 
розробки науково-технічних проектів та їх впровадження у виробництво; 
створення спільних підприємств з реалізації наукоємної та 
високотехнологічної продукції. 

У січні 2003 р. у м. Харбін (провінція Хейлунцзян) відкрито 
українсько-китайський Центр зварювання та споріднених технологій, 
Угоду про створення якого було підписано між Інститутом 
електрозварювання імені Є. Патона НАН України та Харбінським 
інститутом зварювання, і Хейлунцзянський центр науково-технічного 
співробітництва України та КНР. 

У лютому 2011 р. у м. Шанхай відкрито новий Українсько-китайський 
технопарк, який займається співпрацею у галузі морських наук і 
технологій, біомедицини, нових матеріалів, аерокосмонавтики, нових 
джерел енергії й інші. 

У червні 2011 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між 
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації 
України та Міністерством науки і техніки Китайської Народної 
Республіки щодо надання підтримки у створенні українсько-китайського 
інституту зварювання імені Є. Патона. Згідно з Меморандумом сторони 
мають надати підтримку Інституту електрозварювання імені Є. Патона 
НАН України та Промисловому науково-дослідному Інституту провінції 
Гуандун КНР у створенні зазначеного Інституту зварювання, одним із 
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напрямів якого є застосування технологій зварювання у медицині. 
У листопаді 2012 р. у м. Чженьцзян (провінція Цзяньсу) відкрито 

українсько-китайський Центр з трансферу технологій суднобудування й 
океанічного проектування створеного на базі Університету науки і 
технологій провінції Цзяньсу спільно з Національним університетом 
кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв). 

У березні 2014 р. у Тяньзцінському університеті іноземних мов 
створено Шевченківський центр українсько-китайських культурних 
зв’язків. 

У квітні 2014 р. у Далянському університеті іноземних мов (провінція 
Ляонін) у рамках Угоди з Київським національним лінгвістичним 
університетом створено Центр вивчення України імені Т. Шевченка. У 
вказаному Центрі з 2014/2015 навчального року почали вивчати 
українську мову понад 60 китайських студентів, а також низка молодих 
фахівців Університету. 

Культурно-гуманітарне співробітництво спрямоване на ініціювання та 
реалізацію культурних проектів, культурно-просвітницьких акцій та 
інших форм обмінів між Україною і Китаєм. 

Сторонами ухвалені Протоколи засідань Українсько-китайської комісії 
з питань співробітництва у галузі культури, а також підписані двосторонні 
Плани культурного співробітництва на 2002-2006 та 2009-2012 рр. 

З метою реалізації Планів проводилися Дні культури України у КНР та 
Дні культури КНР в Україні (2002 та 2004 рр. та у 2010-2011 рр. 
відповідно). 

 
 Запам’ятайте ці дати 

 
1945 р. 

14 серпня – підписання радянсько-китайського Договору про дружбу 
та союз 

25 жовтня – Акт уряду Гоміндану про включення звільненого від 
японської окупації острову Тайвань до складу Китаю 

 
1949 р. 

1 жовтня – проголошення Китайської Народної Республіки 
2 жовтня – визнання СРСР Китайської Народної Республіки та 

встановлення дипломатичних відносин між СРСР та КНР. Заява уряду 
СРСР про припинення дипломатичних відносин з урядом Чан Кайши 

 
1950 р. 

5 січня – визнання Великою Британією Китайської Народної 
Республіки 
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19 січня – визнання КНР Демократичної Республіки В’єтнам 
14 лютого – підписання Договору про дружбу, союз і взаємодопомогу 

між Радянським Союзом і Китайською Народною Республікою 
1 березня – проголошення Китайської Республіки на острові Тайвань. 

Обрання Чан Кайши її Президентом 
25 жовтня – вступ у війну в Кореї «китайських народних 

добровольців» на боці Північної Кореї 
 

1951 р. 
23 травня – підписання китайсько-тибетського договору 
10 липня – за негласної підтримки СРСР розпочалися переговори 

КНДР, КНР і США щодо перемир’я у Кореї 
 

1952 р. 
28 квітня – підписання Японією мирного договору з Тайванем 
 

1954 р. 
11 серпня – обстріл силами КНР островів у Тайванській протоці 
2 грудня – укладення у Вашингтоні договору про взаємну оборону між 

урядом Чан Кайши на Тайвані і США 
 

1958 р. 
23 серпня – криза у Тайванській протоці. Війська КНР розпочали 

обстріл прибережних островів, контрольованих Гомінданом 
 

1959 р. 
10-19 березня – заворушення та повстання у Тибеті. Далай-лама 

емігрував до Індії 
25-26 серпня – збройні зіткнення на індійсько-китайському кордоні 
1-4 жовтня – візит радянської партійно-урядової делегації на чолі з 

М.С. Хрущови до КНР 
 

1960 р. 
Липень – відкликання радянських радників з економічних питань з КНР 
 

1961 р. 
11 липня – підписання Договору про дружбу, співробітництво та 

взаємодопомогу між КНР і КНДР 
 

1962 р. 
20 жовтня – 21 листопада – китайсько-індійський прикордонний 

конфлікт 
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1963 р. 
14 червня – 14 липня – обмін листами між ЦК КПК і ЦК КПРС. 

Ідеологічний розрив між двома компартіями 
 

1964 р. 
27 січня – визнання Францією КНР 
16 жовтня – КНР провела перше випробування атомної бомби 
 

1966 р. 
13 серпня – ЦК КПК на своєму першому після 1962 р. пленумі 

оголосив про початок «великої пролетарської культурної революції» 
 

1969 р. 
2 березня – збройні зіткнення на радянсько-китайському кордоні у 

районі острова Даманський, на р. Уссурі 
29 березня – заява радянського уряду у зв’язку зі збройним інцидентом 

на радянсько-китайському кордоні у районі острова Даманський, на 
р. Уссурі 

1-24 квітня – ІХ з’їзд КПК. Проголошення закінчення «культурної 
революції» 

11 вересня – зустріч глав урядів СРСР (О.М. Косигіна) і КНР (Чжоу 
Еньлая) у Пекінському аеропорту 

20 жовтня – початок радянсько-китайських переговорів у Пекіні 
 

1971 р. 
25 жовтня – відновлення КНР у правах члена ООН 
 

1972 р. 
27 лютого – підписання у Шанхаї американсько-китайського 

комюніке за результатами візиту Президента США Р. Ніксона до КНР 
29 вересня – підписання японсько-китайської заяви про нормалізацію 

відносин між КНР та Японією 
 

1976 р. 
9 вересня – смерть Голови ЦК КПК Мао Цзедуна 
 

1978 р. 
12 серпня – підписання у Пекіні японсько-китайського Договору про 

мир і дружбу 
 

1979 р. 
1 січня – встановлення дипломатичних відносин між КНР та США 
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17 лютого – 5 березня – китайсько-в’єтнамський збройних конфлікт. 
Вторгнення військ КНР до В’єтнаму 

2 березня – заява радянського уряду з приводу агресії Китаю проти 
СРВ і концентрації китайських військ на кордоні з Лаосом 

 
1982 р. 

15 квітня – виступ Генерального секретаря ЦК КПРС Л.І. Брежнєва у 
Ташкенті. Пропозиції з врегулювання проблем радянсько-китайських 
відносин 

17 серпня – КНР і США підписали комюніке щодо поставок 
американського озброєння Тайваню 

 
1984 р. 

19 грудня – підписання угоди про Гонконг між КНР і Великою 
Британією 

 
1985 р. 

10 липня – підписання у Москві угод між СРСР та КНР про товарообіг 
і платежі на 1986-1990 рр. і про економічне та технічне співробітництво з 
реконструкції промислових об’єктів КНР 

 
1986 р. 

24 квітня – заява радянського уряду про забезпечення миру, безпеки 
та співробітництва в Азії 

28 липня – виступ Генерального Секретаря ЦК КПРС М.С. Горбачова 
у Владивостоці. Пропозиції СРСР щодо нормалізації відносин між 
Москвою та Пекіном 

 
1989 р. 

15-18 травня – візит Генерального Секретаря ЦК КПРС 
М.С. Горбачова до КНР. Нормалізація радянсько-китайських відносин 

3-4 червня – збройне придушення на площі Тяньаньмень масових 
демонстрацій китайської молоді, яка вимагала лібералізації політичного 
життя КНР. Протести країн Заходу 

 
1991 р. 

9 листопада – нормалізація відносин між КНР і СРВ 
 

1992 р. 
4 січня – встановлення дипломатичних відносин між КНР та Україною 
жовтень – державний візит до КНР Президента України Л. Кравчука 
17-19 грудня – візит до КНР Президента РФ Б.М. Єльцина. Підписані 
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Спільна Декларація про основи взаємовідносин між РФ і КНР, 
Меморандум про взаєморозуміння між урядами РФ і КНР з питань 
взаємного скорочення збройних сил і зміцнення довіри у військовій галузі 
у районі кордону, Міжурядову угоду про співробітництво у галузі 
дослідження та використання космічного простору у мирних цілях 

 
1993 р. 

березень – відкрито посольство України у КНР 
 

1994 р. 
2-6 вересня – візит Голови КНР Цзян Цземіня до РФ 
вересень – державний візит до України Голови КНР Цзян Цземіня 
 

1995 р. 
6 травня – держдепартамент США надав Президенту Тайваню 

Лі Денхуею візу для приватного візиту до Корнельського університету у 
червні 1995 року 

7-9 травня – офіційний візит Голови КНР Цзян Цземінь до РФ на 
святкуванні 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

червень – частини НВАК провели військові навчання та запуски ракет 
у Тайванській протоці 

червень – офіційний візит до України Прем’єра Державної Ради КНР 
Лі Пена 

жовтень – у рамках урочистостей до 50-річчя утворення ООН Голова 
КНР Цзян Цземінь і Президент США Б. Клінтон провели офіційну зустріч 
у Нью-Йорку 

грудень – державний візит до КНР Президента України Л. Кучми 
 

1996 р. 
8 березня – КНР розпочала тижневі ракетні стрільби поблизу портів 

Цзілун на півночі та Гаосюн на півдні о. Тайвань (Тайванська криза 
1996 р.) 

23 березня – перші в історії Тайваню прямі президентські вибори 
24-26 квітня – державний візит до КНР Президента РФ Б. Єльцина 
 

1997 р. 
19 лютого – смерть фактичного керівника КНР Ден Сяопіна 
23 квітня – у Москві Президентом РФ Б. Єльциним і Головою КНР 

Цзян Цземінем підписана Спільна декларація «Про багатополюсний світ і 
формування нового світового порядку» 

квітень – офіційний візит до України Віце-прем’єра Державної Ради 
КНР У Банго 
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1 липня – повернення під юрисдикцію КНР Сянгана (Гонконга) 
12-18 вересня – XV з’їзд КПК 
3 листопада – голова КНР Цзян Цземінь здійснив державний візит до 

США – першу офіційну поїздку глави КНР до США за останні 12 років 
9-11 листопада – візит Президента РФ Б.М. Єльцина до Китаю 
грудень – офіційний візит до КНР Прем’єр-міністра України  

В. Пустовойтенка 
 

1998 р. 
17 лютого – зустріч Президента РФ Б. Єльцина з Прем’єром 

Держради КНР Лі Пеном, який прибув до Москви з офіційним візитом  
25 червня – 3 липня – Президент США Б. Клінтон відвідав КНР. Під 

час візиту Б. Клінтон вперше відкрито висловився за політику «трьох ні» 
щодо Тайваню 

23-25 листопада – робочий візит до Росії Голови КНР Цзян Цземіня. 
Перша в історії двосторонніх відносин неформальна зустріч глав держав 
РФ і КНР. Прийнята Спільна декларація «Росія та Китай напередодні ХХI 
століття», а також Спільна заява про завершення робіт на західній ділянці 
російсько-китайського кордону 

 
1999 р. 

24-27 лютого – перший офіційний візит до Росії Прем’єра Держради 
КНР Чжу Жунцзі. 

12-13 вересня – голова КНР Цзян Цземінь взяв участь у 7-й 
неформальній зустрічі лідерів АТЕС у м. Окленді (Нова Зеландія). 12 
вересня відбулася зустріч Цзян Цземіня з Прем’єр-міністром РФ В. Путіним 

9-10 грудня – Президент РФ Б. Єльцин перебував з візитом у КНР 
20 грудня – повернення під юрисдикцію КНР Аоменю (Макао) 
 

2000 р. 
18 липня – спільна Московська заява лідерів РФ та КНР 
 

2001 р. 
15 червня – у Шанхаї відбулася зустріч на найвищому рівні керівників 

п’яти країн «Шанхайського форуму». Прийняття декларації про 
перетворення «форуму» в організацію – Шанхайську організацію 
співробітництва (ШОС) 

16 липня – підписання у Москві російсько-китайського Договору про 
добросусідство, дружбу та співробітництво 

21 липня – підписана Декларація про зміцнення дружби та всебічного 
співробітництва у ХХІ ст. між Україною та КНР 

11 грудня – КНР набула повноправного членства у СОТ 
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2002 р. 
21-22 лютого – візит Президента США Дж. Буша-мол. до КНР 
7 червня – у Санкт-Петербурзі на саміті ШОС був прийнятий її статут. 

Досягнута домовленість про створення на основі колективних зусиль 
міжнародного антитерористичного центру у м. Бішкек (Киргизстан) 

27 квітня – 3 травня – візит заступника голови КНР Ху Цзіньтао до 
США  

22-25 жовтня – візит лідера КНР Цзян Цземіня до США 
8-14 листопада – XVI з’їздах КПК 
листопад – державний візит до КНР Президента України Л.Кучми. 
18 листопада – підписана Спільна (Пекінська) декларація України та 

КНР 
листопад – у м. Цзінань відкритий перший Українсько-китайський 

парк високотехнологічного співробітництва 
 

2003 р. 
15 березня – зміна керівництва КНР. Обрання Ху Цзіньтао головою 

КНР 
квітень – офіційний візит до КНР Президента України Л. Кучми 
26-28 травня – візит Голови Китайської Народної Республіки Ху 

Цзіньтао до Російської Федерації 
27 травня – підписання Спільної декларації Російської Федерації та 

Китайської Народної Республіки 
30 жовтня – заснування «стратегічного партнерства» між ЄС і Китаєм  
грудень – візит Прем’єра Держради КНР Вень Цзябао до США 
 

2004 р. 
8-9 липня – візит до КНР Радника президента США з питань 

національної безпеки К. Райс 
14-16 жовтня – візит Президента РФ В. Путіна до КНР. Сторони 

урегулювали питання, яке 40 років було каменем спотикання у 
двосторонніх відносинах, а саме – питання юридичного оформлення й 
остаточного встановлення державного кордону між КНР та РФ 

 
2005 р. 

серпень – перші спільні військові навчання Збройних сил Російської 
Федерації та Народно-визвольної армії Китаю «Мирна місія – 2005», які 
пройшли на території Росії (м. Владивосток) і КНР (Шаньдунський 
півострів) 

 
2006 р. 

21-22 березня – відбувся офіційний візит Президента Росії В. Путіна до 
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КНР 
18-21 квітня – державний візит до США Голови КНР Ху Цзіньтао 
травень – проведені перші засідання спільних міжпарламентських 

комісій, створених Державною Думою та Радою Федерації РФ з 
Всекитайським зборами народних представників 

 
2007 р. 

березень – візит Голови КНР Ху Цзіньтао до РФ 
квітень – офіційний візит до України Віце-прем’єра Державної Ради 

КНР Хуей Лян’юя 
15-21 жовтня – XVII з’їзд КПК 
 

2008 р. 
23-24 травня – державний візит Президента РФ Д. Медведєва до КНР 
березень – після жорсткого придушення китайською владою 

заворушень, що вибухнули у Лхасі (Тибет), Президент Європейського 
парламенту Ханс-Герт Поттерінг закликав ЄС розглянути можливість 
бойкоту церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні у серпні 2008 р. 

жовтень – робочий візит до КНР Віце-прем’єр-міністр України 
І. Васюника для проведення Десятого засідання Міжурядової українсько-
китайської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва 

 
2009 р. 

лютий – візит Державного секретаря США Х. Клінтон до країн Азії 
12 березня – зустріч Президента США Б. Обама з міністром 

закордонних справ КНР Яном Цзечи у Вашингтоні 
1 квітня – перша зустріч Президента США Б. Обами з лідером КНР 

Ху Цзіньтао на саміті «G20» у Лондоні 
вересень – робочий візит до КНР Віце-прем’єр-міністра України 

Г. Немирі для участі у роботі Саміту «Літній Давос» 
жовтень – офіційний візит до України Віце-прем’єра Державної Ради 

КНР Чжан Децзяна 
16-18 листопада – у рамках поїздки країнами Азії Президент США 

Б. Обама відвідав КНР, де провів переговори з головою КНР Ху Цзіньтао 
та Прем’єром Держради КНР Вень Цзябао 

 
2010 р. 

січень – початок лютого – криза в американсько-китайських 
відносинах пов’язана зі схваленням Пентагоном 6,4-мільярдної угоди 
щодо постачання озброєння Тайваню 

18 лютого – зустріч Президента США Б. Обами та Далай-лами XIV 
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2011 р. 
січень – візит китайського лідера Ху Цзіньтао до США 
20 червня – підписання Спільної декларації про встановлення та 

розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР. 
Схвалена за підсумками державного візиту Голови КНР Ху Цзіньтао до 
України 

листопад – Президент США Б. Обама проголосив «стратегічний 
поворот» до Азії, який засвідчив, що США не мають намірів відмовлятися 
від лідерства в АТР 

лютий – у м. Шанхай відкрито новий Українсько-китайський 
технопарк, який займається співпрацею у галузі морських наук і 
технологій, біомедицини, нових матеріалів, аерокосмонавтики, нових 
джерел енергії тощо 

 
2012 р. 

5 січня – оприлюднення документу Міністерства оборони США під 
назвою «Підтримка глобального лідерства США: пріоритети для XXI 
століття» 

8-15 листопада – ХVIII з’їзді КПК. З’їзд обрав нове керівництво КПК: 
Ху Цзіньтао на посаді Генерального секретаря ЦК КПК змінив Сі 
Цзіньпін, також змінив його на посту голови військової ради (а вже у 
березні 2013 року – на посаді голови КНР, тоді ж на посту Прем’єра 
Держради КНР Вень Цзябао змінив Лі Кецян) 

листопад – у м. Чженьцзян (провінція Цзяньсу) відкрито українсько-
китайський Центр з трансферу технологій суднобудування й океанічного 
проектування створеного на базі Університету науки та технологій 
провінції Цзяньсу спільно з Національним університетом 
кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) 

6 грудня – зустріч глав урядів РФ і КНР Д. Медведєва та Вень Цзябао у 
Москві 

 
2013 р. 

22-23 березня – візит новобраного лідера КНР Сі Цзіньпіна до РФ 
25-28 березня – візит лідера КНР Сі Цзінпіня до країн Африки 
1 липня – переговори глав МЗС РФ і КНР С. Лаврова та Ван І на 

міністерській зустрічі Росія-АСЕАН у Брунеї 
5 вересня – Президент РФ В. Путін і Голова КНР Сі Цзіньпін на полях 

саміту G20 провели переговори у м. Стрельна (Ленінградська область) 
21-23 жовтня – офіційний візит до КНР голови уряду РФ 

Д. Мєдвєдєва 
5 грудня – укладено Договір про дружбу і співробітництво між 

Україною та Китайською Народною Республікою, а також ухвалена до 
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виконання Програма розвитку відносин стратегічного партнерства між 
КНР і Україною на 2014-2018 роки. Документи були підписані у межах 
Державного візиту до КНР Президента України В. Януковича 3-6 грудня 

 
2014 р. 

березень – у Тяньзцінському університеті іноземних мов створено 
Шевченківський центр українсько-китайських культурних зв’язків 

квітень – у Далянському університеті іноземних мов (провінція 
Ляонін) у рамках Угоди з Київським національним лінгвістичним 
університетом створено Центр вивчення України імені Т.Г. Шевченка 

20-21 травня – у м. Шанхай відбулися китайсько-російські переговори 
Президента РФ В. Путіна та Голови КНР Сі Цзіньпіна 

13 жовтня – підписання понад 30 міжурядових, міжвідомчих і 
корпоративних угод у Москві за підсумками зустрічі глав урядів Росії та 
Китаю Д. Медведєва і Лі Кецяна. 

10-11 листопада – саміт АТЕС у Пекіні 
 

2015 р. 
7 листопада – зустріч у Сінгапурі лідерів Тайваню та КНР 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Дайте характеристику міжнародної та внутрішньополітичної 

ситуації у Китаї після закінчення Другої світової війни. 
2. В яких міжнародних умовах відбувалась громадянська війна у 

Китаї? 
3. Які міжнародні наслідки мала перемога комуністів у Китаї? 
4. Визначте наслідки для міжнародної ситуації переходу радянсько-

китайських суперечностей у гостре протистояння. 
5. Як загострення внутрішньокитайських відносин у 1969 р. вплинуло 

на радянсько-китайський конфлікт? 
6. В якій ситуації радянсько-китайське протистояння досягло своєї 

кульмінації? 
7. Охарактеризуйте модель нормалізації американсько-китайських 

відносин у 1970-х рр. 
8. Які фактори сприяли нормалізації відносин КНР з Японією? 
9. Як і чому виникла проблема Камбоджі та китайсько-в’єтнамський 

конфлікт? 
10. Проаналізуйте основні міжнародні наслідки японсько-китайського 

Договору про мир і дружбу 1978 р. 
11. Визначте детермінанти формування «трикутникової» дипломатії у 

форматі СРСР – США – КНР. 
12. Як змінились принципи зовнішньої політики СРСР у Східній Азії у 
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другій половині 1980-х рр.? 
13. Завдяки чому були нормалізовані відносини СРСР і КНР? 
14. Визначте зміст російсько-китайської взаємодії наприкінці 1990-х – 

початку 2000-х рр. 
15. Дайте характеристику основним положенням російсько-

китайського Договору про дружбу і співробітництво 2001 р.  
16. Охарактеризуйте місце КНР у зовнішньополітичній стратегії США 

за президенства Дж. Буша-мол. та Б. Обами. 
17. Вкажіть здобутки і проблеми в українсько-китайських відносинах.  
 

Ключові поняття 
Військовий конфлікт – форма міждержавного конфлікту, що 

характеризується таким зіткненням інтересів протиборчих сторін, в якому 
останні для досягнення своїх цілей використовують різного роду 
обмеженні військові засоби без мобілізації усієї своєї військової сили. 

Держава-буфер – країна, територія якої перешкоджає прямому 
зіткненню збройних сил конкуруючих між собою третіх країн, оберігаючи 
їх від конфлікту. 

Інцидент – перший відкритий етап у динаміці конфлікту, що 
виражається у зовнішній протидії, зіткненні сторін. 

Мандат – імперативне доручення, повноваження на здійснення 
операції. 

Ультиматум – нота протесту, яка містить набір вимог, задоволення 
яких країна, яка пред’явила ультиматум, очікує протягом чітко 
визначеного в ультиматумі терміну. Мається на увазі, що неприйняття 
вимог у зазначений термін може викликати застосування санкцій аж до 
початку бойових дій. 

Конфронтація – протиборство, протиставлення, зіткнення сторін, 
їхніх інтересів і цілей. 

Культурна революція – період гострої боротьби за владу всередині 
компартії КНР (1966-1976 рр.), який супроводжувався масовими 
політичними репресіями проти супротивників Мао Цзедуна та різким 
загостренням відносин КНР з більшістю держав світу. 

Посередник – третя сторона у конфлікті, яка забезпечує конструктивне 
обговорення проблеми, однак остаточне рішення приймається учасниками 
самостійно. 

Стратегічне партнерство – співробітництво між державами, яке 
передбачає спільну реалізацію ними своїх ключових національних 
інтересів. Таке партнерство повинно бути довготривалим, максимально 
ефективним і взаємовигідним. Воно відкидає будь-які несправедливі 
(дискримінаційні) дії однієї держави по відношенню до іншої. Ухвалені 
спільно рішення підлягають послідовному виконанню незалежно від 



Зовнішня політика країн АТР (1945-2000-і рр.) 

  158  

зміни керівництва країн-партнерів. Якщо сьогоденні інтереси однієї з 
держав протирічать духу стратегічного співробітництва між ними, то не 
виключається можливість поступитися такими інтересами на користь 
партнера (задля досягнення компромісу). У будь-якому разі подібні дії 
мусять бути продиктовані умовами, що склалися, та спільним курсом, 
якого держави дотримуються на міжнародній арені. 

Човникова дипломатія – спосіб організації діяльності посередника з 
налагодження каналу комунікації між опонентами; полягає в організації 
посередником зустрічей послідовно з кожною зі сторін. «Човникову 
дипломатію» ще називають «швидкісною дипломатією», «Конкорд-
дипломатією». Застосування «човникової дипломатії» пов’язують з 
діяльністю у 70-х рр. ХХ ст. радника президента США з питань 
національної безпеки Г. Кіссинджера. 
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