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ГЕОЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 
КИТАЮ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Стенограма наукової доповіді на засіданні 
Президії НАН України 22 лютого 2017 року

Доповідь присвячено особливостям геополітичного зростання та сучасно-
го економічного розвитку Китаю. Показано, що сучасні геоекономічні дії 
Китаю (торгівля, інвестиції, санкції, надання допомоги, грошово-кредитна 
політика та інфраструктурні проекти) спрямовані на те, щоб стати гло-
бальним центром широкої економічної та геополітичної системи. На кон-
кретних прикладах досліджено особливості застосування Китаєм геоеко-
номічних інструментів щодо США, ЄС, Євразії, Південно-Східної та 
Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Латинської Америки та Кариб-
ського басейну. Особливу увагу в доповіді приділено стану та перспекти-
вам українсько-китайських відносин.

У результаті успішного здійснення в останні десятиліття По-
літики реформ і відкритості (改革开放, Gǎigé kāifàng) Китай 
став другою економікою світу (з 2010 року), суттєво збільшив 
свій геополітичний та геоекономічний вплив, що навіть за умов 
уповільнення темпів росту економіки цієї країни може привес-
ти до змінення світового порядку. Провідні політологи, еконо-
місти та синологи по-різному оцінюють зміцнення Китаю: одні 
вважають, що піднесення цієї країни сприятиме загальному 
процвітанню і миру, а інші, навпаки, вбачають у цьому серйоз-
ну загрозу від агресивної держави, яка сповідує економічний 
меркантилізм. Дослідження геоекономічного аспекту посилен-
ня Китаю дозволить дати більш об’єктивне визначення цього 
явища і його наслідків для світового порядку взагалі та відно-
син України з Китаєм зокрема. 

Насамперед відзначимо, що термін геоекономіка сьогодні 
широко використовується, але майже завжди без конкретного 
визначення. Деякі автори, як правило, під цим розуміють ви-
користання геополітичної або військової сили для досягнення 
економічних цілей [1]. Інші схильні визначати геоекономіку в 
ширшому сенсі, як хитросплетіння міжнародної економіки, ге-
ополітики і стратегії, що насправді не прояснює, а, скоріше, за-
темнює зміст геоекономіки [2, c. 16–17]. Треті під геоекономікою 

КІКТЕНКО 
Віктор Олексійович — 
доктор філософських наук, 
завідувач відділу Далекого Сходу 
Інституту сходознавства 
ім. А.Ю. Кримського НАН 
України 

doi: https://doi.org/10.15407/visn2017.04.042



ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2017, № 4 43

З КАФЕДРИ  ПРЕЗИДІЇ  НАН УКРАЇНИ

розуміють насамперед торгівлю і захист тих чи 
інших галузей промисловості [3, c. 58–59]. Най-
більш вдале визначення, на нашу думку, було 
дано Робертом Д. Блеквіллом та Дженніфер 
М. Харріс в їх дослідженні «Війна іншими ме-
тодами: геоекономіка і управління державою», 
виданому в 2016 р.: «Використання економіч-
них інструментів з метою заохочення і захисту 
національних інтересів, а також для створення 
вигідних геополітичних результатів; і вплив 
економічними інструментами на геополітичні 
цілі тієї чи іншої країни» [4, с. 20]. Отже, оцін-
ка геоекономічних можливостей тієї чи іншої 
країни, так само, як і її геополітичних можли-
востей, визначається, скоріше, не як аналіз ви-
трат і вигод, а як пошук кращих альтернатив. 
Щодо Китаю, то ціла низка провідних захід-
них експертів-геополітиків використовують 
термін геоекономіка для опису давно існуючої, 
на їхню думку, схильності Китаю до реалізму 
і меркантилізму при вибудовуванні відносин 
між державою і економікою, а також при вибу-
довуванні зовнішньоекономічної політики [5].

Геоекономічна сила Китаю і новий світовий 
порядок. Після приходу до влади Сі Цзінь-
піна наприкінці 2012 р. відбулася відмова від 
зовнішньої політики Ден Сяопіна, висловле-
ної ним фразою «приховувати можливості та 
чекати свого часу; триматися в тіні й не по-
казувати себе» (韬光养晦, tāo guāng yǎng huì). 
Замість цього в листопаді 2014 р. голова КНР 

Сі Цзіньпін дав нове визначення зовнішньої 
політики Китаю — «прагнути до досягнень» 
(奋发有为, fènfā yǒu wéi) [6]. Тобто сьогодні 
Китай намагається зміцнити свою владу та 
вплив у світі, що проявляється у різного роду 
ініціативах щодо встановлення нового світо-
вого порядку. Нинішню наступальну позицію 
Китаю в міжнародних відносинах можна по-
яснити відновленням почуття впевненості в 
собі, усвідомленням своєї нової ролі у світі, а 
також тим фактом, що провідні світові держа-
ви не поспішають визнати зміну балансу сил. 
На думку доктора Джеймса Рейлі, фахівця Ін-
ституту Лоуї, «Китай використовує економічні 
інструменти мистецтва державного управлін-
ня набагато частіше, більш напористо і більш 
різноманітно, ніж будь-коли раніше» [7, с. 93]. 
Ніколи в історії жоден уряд не контролював 
стільки багатств, скільки сьогодні контролює 
Держрада КНР [7, 8]. Закономірно, що зрос-
тання економічної могутності викликало ба-
жання використовувати цю силу для просу-
вання геополітичних цілей. На сьогодні Китай 
є найуспішнішою державою у використанні 
коштів для здійснення геоекономічного тиску 
на глобальному і регіональному рівні. Замість 
військового і політичного протистояння Пекін 
використовує нову економічну гру і вже доміг-
ся такого глобального впливу, який набагато 
перевищує існуючу економічну міць Китаю. 
Країни бояться не військової потужності Ки-

Рис. 1. Торгівельні партнери 
Китаю: для країн, позначених 
червоним кольором, Китай 
є торговельним партнером 
номер один, помаранчевим — 
номер два, жовтим — номер 
три і нижче. Джерело: https://
chineserelations.net
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таю, а того, що вони можуть бути позбавлені 
торгових і інвестиційних можливостей Підне-
бесної [1].

Звернемо увагу на те, що Китай є найбіль-
шим у світі експортером ($2,09 трлн у 2016 р. 
за даними Головного митного управління 
КНР) [9] і найдинамічнішим у світі спожив-
чим ринком. Китай перетворився з джерела 
дешевого імпорту на основне джерело інвести-
цій ($160 млрд у період з січня 2009 по грудень 
2013 р.). Пекін стверджує, що проект Нового 
Шовкового шляху (або Один пояс, один шлях) 
створить додатковий обсяг торгівлі на суму 
$2,5 трлн для 65 країн світу, а бюджет Азіат-
ського банку інфраструктурних інвестицій 
(АБІІ) прирівнюється до плану Маршалла 
для Європи після закінчення Другої світо-
вої війни. Проте новий порядок створюється 
не за західним зразком, коли провідні країни 
формують і керують багатосторонніми інсти-
тутами, що підкріплюється договорами, між-
народним правом та об’єднанням сувереніте-
ту. Пекін застосовує свою економічну міць на 
рівні двосторонніх відносин та регіональних 
зустрічей на вищому рівні, що демонструє не 
лише економічний підйом країни, а й взагалі 
національне відродження або оновлення ки-
тайської нації. На відміну від інших країн Азії, 
в яких була вдало проведена модернізація і на-
віть, як прийнято казати, сталося «економічне 
диво» (Японія, Південна Корея, Сінгапур, Тай-
вань, Гонконг), в Китаї вважають це повернен-
ням свого статусу світового лідера, втраченого 
в першій половині XIX ст. 

Отже, геоекономічні дії Китаю спрямовані 
на те, щоб стати глобальним центром широ-
кої економічної та геополітичної системи. Для 
вирішення цього завдання Пекін активно ви-
користовує такі геоекономічні інструменти, як 
торгівля, інвестиції, санкції, надання допомо-
ги, грошово-кредитна політика та інфраструк-
турні проекти. При цьому слід зазначити, що 
Китай не пропонує щось принципове нове, а 
діє згідно з відомими геоекономічними прак-
тиками, які використовували США та Велика 
Британія в період, коли вони домінували в гло-
бальній економіці. 

Так, навесні 2015 р. китайський уряд виділив 
$62 млрд зі своїх величезних валютних резервів 
(дещо менше $3 трлн) Банку розвитку Китаю 
та Експортно-імпортному банку Китаю, які в 
основному підтримують здійснення політики 
міжнародної допомоги [10]. У 2010 р. два ви-
щезгаданих банки надали країнам Латинської 
Америки кредити на загальну суму, що пере-
вищує загальну суму кредитів від Світового 
банку, Міжамериканського банку розвитку та 
Експортно-імпортного банку США разом узя-
тих [11]. Крім того, Китай нещодавно пообі-
цяв протягом десяти років вкласти $250 млрд 
в країни Латинської Америки і Карибського 
басейну. Китай є найбільшим торговельним 
партнером понад 130 країн світу. 

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) 
Китай є найбільшим торговельним партнером 
Північної Кореї, Республіки Корея, Монголії, 
Сінгапуру, Таїланду, М’янми, Казахстану, Турк-
меністану, Росії, Австралії, Нової Зеландії та 
багатьох інших країн. Крім того, Китай є голо-
вним джерелом імпорту для Японії, Індонезії, 
Малайзії, В’єтнаму, Філіппін, Індії, Пакистану, 
Бангладеш та ін. (рис. 1). Як найбільший у сві-
ті центр з виробництва товарів («фабрика сві-
ту»), Китай визначає регіональну торгівлю як 
частину глобального виробничого ланцюжка і 
забезпечує понад 50 % економічного зростання 
в Азії [12]. З цієї причини китайська економіка 
вже стала барометром не тільки для азіатської, 
а й для світової економіки.

Після фінансової кризи 2008 р. Китай став 
активним постачальником прямих іноземних 

Рис. 2. З 2012 по 2014 рік Китай є третім найбільшим 
інвестором у світі після США і Японії [14]
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інвестицій (ПІІ) [13], а з 2012 р. — третім з 
найбільших інвесторів у світі після США та 
Гонконгу [14]. В АТР Китай є першим поста-
чальником ПІІ для М’янми, Монголії, Камбо-
джі, Лаосу і Північної Кореї, а також основним 
джерелом ПІІ для Казахстану, Пакистану, 
В’єтнаму, Індонезії, Австралії, Малайзії та ін. 
На відміну від американських і японських ін-
весторів, які зосереджені на виробництві, ве-
лику частину китайських інвестицій спрямо-

вано в енергетику, видобування сировини та 
інфраструктуру. Оскільки ПІІ безпосередньо 
створюють можливості для економічного зрос-
тання, зайнятості та збільшення національного 
доходу, то нарощування обсягу ПІІ Китаю до 
того ж сприяє посиленню його геоекономічної 
сили (рис. 2–4).

Новий Шовковий шлях: Сполучені Штати 
чи Китай? 20 липня 2011 р. в індійському місті 
Ченнаї держсекретар США Х. Клінтон заяви-

Рис. 3.  Розподіл прямих іноземних інвестицій КНР у світі [15, с. 4]

Рис. 4. Топ-5 країн, що отримують прямі іноземні інвестиції Китаю [15, с. 4]
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ла про американську ініціативу Новий Шов-
ковий шлях щодо створення мережі торгових 
і транспортних коридорів, які поєднають між 
собою ринки держав Південної та Централь-
ної Азії і до того ж сприятимуть врегулюванню 
конфлікту в Афганістані. 24 листопада 2012 р. 
Х. Клінтон у Сінгапурському університеті 
менеджменту говорила про важливість «еко-
номічної дипломатії» та підтвердила намір 
США створити Новий Шовковий шлях, який 
мав стати ключовим елементом довгостроко-
вої стратегії США в Центральній і Південній 
Азії [16]. Однак у вересні 2013 р. голова КНР 
Сі Цзіньпін перехопив цю ініціативу, заявив-
ши про китайський варіант Нового Шовково-
го шляху — Один пояс, один шлях (一带 一路, 
Yīdài yīlù) [17]. У китайських джерелах є згад-
ки про те, що 2 грудня 2014 р. ЦК КПК і Держ-
рада КНР прийняли «стратегічний план будів-
ництва Економічного поясу Шовкового шляху 
і Морського шовкового шляху ХХI століття» 
(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设
战略规划), але документа й досі немає у від-
критому доступі. 

Спираючись на свої широкі географічні 
зв’язки з євразійськими країнами, Китай іні-
ціював створення інфраструктурного проекту 

Один пояс, один шлях, до якого входять такі 
проекти: 1) Економічний пояс Шовкового 
шляху — створення трьох транс’євразійських 
економічних коридорів: північного (Китай — 
Центральна Азія — Росія — Європа), централь-
ного (Китай — Центральна і Західна Азія — 
Перська затока і Середземне море) і південного 
(Китай — Південно-Східна Азія — Південна 
Азія — Індійський океан); 2) Морський Шовко-
вий шлях XXI століття — створення двох мор-
ських маршрутів: один маршрут веде з узбе-
режжя Китаю через Південно-Китайське море 
в Південно-Тихоокеанський регіон, інший пе-
редбачає з’єднання приморських районів Ки-
таю і Європи через Південно-Китайське море і 
Індійський океан; 3) Китайсько-пакистанський 
економічний коридор [18]; 4) Економічний ко-
ридор Китай — Бангладеш — Індія — М’янма 
[19] (рис. 5). 

Усі ці проекти спрямовані на полегшення 
торгівлі та інвестицій, поліпшення комуні-
кацій та валютного співробітництва. Багато 
країн Європи та Азії зацікавлені в китайських 
інфраструктурних проектах, оскільки нерозви-
нена транспортна система є однією з головних 
перешкод для економічного зростання. Тран-
скордонні інвестиції в інфраструктуру є важ-

Рис. 5. Інфраструктурний проект КНР Один пояс, один шлях [21]
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ливим геоекономічним інструментом, який дає 
величезні можливості для модернізації пост-
колоніальних і пострадянських країн. Крім 
того, це дає Китаю колосальні можливості для 
посилення свого впливу над сусідами і далеко 
за межами своїх кордонів. Інфраструктурні 
альянси знаменують собою важливий перехід 
від застосування військової сили до геоеко-
номічних інструментів у процесі формування 
геополітичного статусу країни. На думку ін-
дійського вченого Брахми Челлані, всі китай-
ські великі проекти, від ініціативи Один пояс, 
один шлях до АБІІ, повільно, але вірно набли-
жають Китай до його стратегічної мети — по-
будови китаєцентричної Азії [20]. Тобто у разі 
успішної реалізації ініціативи Один пояс, один 
шлях Китай не лише розширить свої економіч-
ні зв’язки, а й значно посилить свій вплив у 
Євразії.

Багатосторонні фінансові інститути як ін-
струмент геоекономічного впливу Китаю. 
Спроби нав’язати новий світовий економічний 
порядок — це явище не нове. Так, у 1960–1970-
ті роки країни, що розвиваються, намагалися 
домогтися цього в рамках Конференції ООН 
з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), але відсут-
ність авторитетного лідера не дозволила досяг-
ти великого успіху. Нову спробу змінити сві-
товий порядок зробив Китай, запропонувавши 
Пекінський консенсус (Китайська економічна 
модель) замість Вашингтонського. Міжнарод-
ні економічні та інфраструктурні проекти Ки-
таю здійснюються за підтримки Нового банку 
розвитку БРІКС, Фонду сприяння співпраці 
Південь–Південь, АБІІ та Фонду Шовкового 
шляху, що дає можливість обійти наявні ме-
ханізми управління глобальною економікою, 
в якій досі домінують провідні західні держа-
ви. Те саме стосується і зусиль Пекіна зроби-
ти юань міжнародною резервною валютою. Ці 
проекти є частиною стратегії, яка одночасно є і 
реформістською, і ревізіоністською. Проте такі 
ініціативи можуть також відображати бажання 
Китаю не лише збільшити свій економічний 
вплив, а й змінити існуючий глобальний еко-
номічний порядок. Як заявив міністр фінансів 
КНР Лоу Цзівей, «Китай повинен продемон-

струвати своє бажання і взяти на себе більшу 
міжнародну відповідальність у сприянні еко-
номічному розвитку в Азії і за її межами, а та-
кож у всьому світі» [22]. 

Проекти АБІІ і Один пояс, один шлях були за-
пущені одночасно і, незважаючи на те, що офі-
ційно ніколи не відзначався зв’язок між ними, 
зрозуміло, що перший з них є фінансовим 
інструментом здійснення другого. А зв’язок 
проекту Один пояс, один шлях з Фондом Шов-
кового шляху є абсолютно очевидним. Голо-
вна мета АБІІ полягає у фінансуванні інфра-
структурних інвестицій в АТР, але крім цього 
Китай як основний вкладник цього банку має 
також намір розширити свій вплив і посісти 
центральне місце в регіоні. Тому АБІІ стає по 
суті конкурентом Азіатського банку розвитку, 
контрольним пакетом якого володіє Японія. 
Крім очевидного геополітичного аспекту про-
ект АБІІ спрямовано на відновлення балансу 
китайської економіки [23].

Геоекономіка Китаю і США: Chimerica. Гео-
економічний вплив Китаю на США здійсню-
ється в самому Китаї та безпосередньо в Спо-
лучених Штатах на міжурядовому рівні, а та-
кож у третіх країнах. У Китаї це проявляється 
в особливостях ведення бізнесу для іноземних 
компаній і акценті на національній безпеці, що 
суттєво впливає на політику прийняття рішень 
у бізнесі. Ці тенденції найгостріше відображені 
в законах, які регулюють сферу інформаційних 
технологій (національна безпека, боротьба з 
тероризмом, кібербезпека, банківські правила 
тощо). Однак колосальний внутрішній ринок 

Рис. 6. Торговельні відносини ЄС та КНР [27]
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Китаю з 1,3 млрд споживачів все одно приваб-
лює іноземні компанії, які погоджуються з 
умовами політичного регулювання економіки. 
Офіційний Пекін у свою чергу розуміє, що в 
умовах уповільнення економіки Китай матиме 
масову потребу в прямих іноземних інвестиці-
ях, що насамперед стосується США. 

Основним геоекономічним інструментом 
тиску Китаю на США є те, що Пекін — осно-
вний іноземний власник казначейських облі-
гацій США і один з найбільших торгових парт-
нерів Вашингтона. На думку деяких західних 
учених, ступінь проникнення економік двох 
країн настільки великий, що впору говорити 
про єдину американо-китайську економіку, а 
не про дві окремі. Наприкінці 2006 р. історик 
Н. Фергюсон і економіст М. Шулярік ввели 
новий термін — Chimerica, який визначає на-
самперед економічну, а потім політичну вза-
ємодію двох країн [24]. 

Ймовірно, що як мінімум у середньостроко-
вій перспективі Китай і США перебуватимуть 
у такому стані взаємозалежності, який багато в 
чому було визначено геоекономічним впливом 
Пекіна на Вашингтон. Китай прагне посилити 
свій вплив у таких міжнародних організаці-

ях, як МВФ і Світовий банк (реформа квот, 
управління та міжнародної фінансової сис-
теми в цілому), для того, щоб становити кон-
куренцію США на глобальному політичному 
та економічному рівні [25]. Крім того, Пекін 
створює свої альтернативні структури, в які 
входять і союзники США (наприклад, Австра-
лія, Велика Британія, Республіка Корея, Сау-
дівська Аравія приєдналися до АБІІ). Це мож-
на вважати переломним моментом, оскільки 
тепер глобальний порядок визначають не тіль-
ки США, а й Китай. Причому для співпраці з 
США необхідно приймати ліберальні та демо-
кратичні цінності, тоді як Китай взагалі не ви-
суває жодних вимог щодо ціннісних орієнтирів 
і шукає прагматичну основу для двосторонніх 
відносин. Найбільш наочно успішність цього 
китайського підходу проявляється у країнах 
Африки на південь від Сахари і в Латинській 
Америці.

Геоекономіка Китаю в Європі. Китайський 
геоекономічний вплив безпосередньо стосу-
ється Європи, оскільки, по-перше, європейські 
компанії становлять особливий інтерес для ки-
тайських інвесторів з огляду на їх високотех-
нологічний рівень, інноваційний потенціал, 
ноу-хау і навички концентрації; по-друге, це 
доступ на європейський ринок; а по-третє, Єв-
ропа — це кінцевий пункт китайського Нового 
Шовкового шляху, що пов’язано з вкладанням 
інвестицій у ті сектори, де Китай має певну 
перевагу, але й Європа також має свої важливі 
економічні та стратегічні інтереси. Після еко-
номічної кризи 2008 р. багато європейських 
країн мають потребу у фінансах і тому вітають 
китайські інвестиції (наприклад, 13 країн — 
членів ЄС приєдналися до АБІІ і до того ж 
створено особливий формат відносин Китаю 
з країнами Центральної та Східної Європи 
(16+1)) [26] (рис. 6, 7). 

Однак європейці розуміють, що китайські 
бізнесмени і компанії мотивовані не лише еко-
номічно, а й політично через специфіку дер-
жавного устрою. Тому китайські інвестиції в 
ЄС сприймають не тільки як допомогу, а й як 
серйозні ризики. Наприклад, під час візиту 
голови КНР Сі Цзіньпіна в Лондон у жовтні 

Рис. 7. У 2012 р. Китай ухвалив спільне з країнами 
Центрально-Східної Європи рішення про започатку-
вання формату співробітництва 16+1 [28]
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2015 р. було досягнуто домовленості про ки-
тайські інвестиції в атомну енергетику Вели-
кої Британії, що спричинило напружену дис-
кусію щодо національної безпеки. У зв’язку з 
цим обговорювалася потенційна можливість 
крадіжки промислових секретів, розширен-
ня доступу Китаю до закритої інформації та 
вплив на деякі стратегічні інфраструктурні 
об’єкти Великої Британії. Франція також від-
крита для китайських інвестицій у стратегічні 
галузі, що, наприклад, проявилося в продажу 
49,9 % акцій аеропорту Тулуза китайському 
консорціуму в грудні 2014 р. Купівля китайця-
ми грецького порту Пірей викликала тривогу 
в ЄС щодо можливої китайської монополії на 
один із головних середземноморських портів 
(китайське державне підприємство планує ви-
купити 67 % у грецької держави) [27].

Китайський варіант інтеграційного проекту 
для Євразії. Ключове значення для здійснення 
ініціативи Один пояс, один шлях мають Росія і 
країни Центральної Азії, через які проходить 
шлях, що з’єднує Китай з ринками Європи, 
Близького Сходу і Північної Африки. Москва 
завжди насторожено ставилася до «підйому 
Китаю» і посилення його впливу на Далеко-
му Сході і в Центральній Азії. До недавнього 
часу існувала заборона на інвестування ки-
тайськими компаніями російської економіки, 
що пов’язано зі спробами Москви розшири-
ти Митний союз і Євразійський економічний 
простір за рахунок сусідніх країн і в такий спо-
сіб протистояти китайському економічному 
впливу. По суті можна говорити про конкурен-
цію двох інтеграційних євразійських проек-
тів — російського і китайського. Однак після 
російської анексії Криму та підтримки Росією 
сепаратистського руху на сході України ситуа-
ція різко змінилася. Західні санкції і відповідні 
санкції Росії призвели до того, що Росія спро-
бувала компенсувати свій відхід від Заходу 
«поворотом на Схід». Хоча це не дало відчут-
них результатів, Росія заявила про свою заці-
кавленість у співпраці з АБІІ і Новим банком 
розвитку БРІКС, що дозволило китайським 
компаніям купувати частки в російських ком-
паніях, що займаються видобутком природних 

ресурсів, а також орендувати великі ділянки 
землі на російському Далекому Сході. До того 
ж після початку «української кризи» в Казах-
стані побачили загрозу власному суверенітету 
з боку Росії, яка намагається відновити свою 
геополітичну могутність. Тому Казахстан заці-
кавився створенням сильної економічної про-
тиваги в особі Китаю домінуванню Росії, яка 
сьогодні не має фінансових можливостей для 
здійснення свого євразійського інтеграційно-
го проекту (рис. 8). У цих умовах Китай може 
стати найважливішим джерелом капіталу не 
лише для Казахстану, а й для всіх країн Цен-
тральної Азії [29].

Геоекономічне розширення сфери впли-
ву Китаю в Південно-Східній Азії. Серйоз-
ним тестом для китайської геоекономіки є 
Пів денно-Східна Азія, де Пекін переслідує 
ціль порушити систему альянсів США в Азії, 
зберігаючи старих друзів (Камбоджа, Лаос, 
М’янма). Пекін має не менше 8 територіаль-
них суперечок у Південно-Китайському морі з 
Брунеєм, Малайзією, Філіппінами і В’єтнамом 
[31]. Пекін зробив ставку в своїх претензіях на 
рифові острови, в тому числі Парасель і остро-

Рис. 8. Проекти Економічного поясу Шовкового шляху в 
Центральній Азії [30, c. 24]
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ви Спратлі, а також Скарборо і Джеймс Шоалс. 
Ці претензії Китаю набагато ширші, оскіль-
ки передбачають видобуток енергоресурсів і 
створення стратегічних військових форпостів. 
Китай також заперечує ряд морських кордонів 
уздовж в’єтнамського узбережжя, біля остро-
ва Борнео та у водах на північ від архіпелагу 
Бунгуран, а також неподалік від Філіппін-
ських островів Палаван і Лусон. Крім власне 
відновлення території, задоволення цих пре-
тензій дозволить Китаю встановити суворий 
контроль за торговими шляхами і, що більш 
важливо, розширити свій військовий контроль 
над більшою частиною Південно-Східної Азії і 
в кінцевому підсумку дасть змогу протистояти 
зміні балансу збройних сил США в Азії і під-
йому проекції сили Індії в цьому регіоні. 

Найчастіше геоекономічний примус Китаю 
в Південно-Східній Азії відбувається дуже 
тонким способом. Іноземні фірми зазвичай 
відчувають тиск на ведення бізнесу в умовах 
залякування з боку Китаю: будь-яке поси-
лення напруженості перешкоджає поставкам 
продукції між Китаєм і країнами Південно-
Східної Азії (особливо це стосується В’єтнаму 
і Філіппін) і має наслідки для всієї світової 
економіки [32]. Китай інтенсивно діє в напрямі 
поглиблення торгівлі та зростання інвестицій 
з країнами Південно-Східної Азії, виявляючи 
щедрість стосовно своїх стратегічних партне-
рів у цьому регіоні. Офіційний Пекін формує 
програми взаємодії в рамках Угоди 2002 р. 
Китай–АСЕАН про вільну торгівлю (ACFTA), 
здійснює відкриття ринків Китаю для імпорту 
сільськогосподарської продукції АСЕАН. За-
мість того, щоб отримувати максимальну для 
себе вигоду, Китай по суті віддає частку свого 
економічного успіху країнам Південно-Східної 
Азії («доброзичливий гегемон»). ACFTA та-
кож зміцнила позиції Пекіна в процесі надання 
Світовою організацією торгівлі Китаю статусу 
країни з ринковою економікою, що сталося у 
вересні 2004 р. Ці стратегічні пропозиції Пекі-
на експерт щодо Китаю Джеймс Рейлі називає 
класичною «безпрограшною» можливістю: су-
сідні країни, що перебувають в економічній ор-
біті Китаю, одночасно підтримують диплома-

тичні зусилля Китаю і створюють комерційні 
можливості для китайських фірм [7]. 

Геоекономіка Китаю в Південній Азії. Від-
носини в трикутнику Китай — Пакистан — Ін-
дія за останні півстоліття наповнилися зміс-
том і сьогодні характеризуються складністю 
взаємодій, зіткненням інтересів і зростаючою 
роллю геоекономіки Китаю. Протягом усьо-
го цього часу Китай і Пакистан успішно вза-
ємодіють у стратегічному протистоянні Індії, 
посилення якого, безумовно, було пов’язане 
з остаточним формуванням прагнення Нью-
Делі до глобального впливу [33]. Китай є най-
більшим торговельним партнером Пакистану 
і Індії, що дає Пекіну можливість ефективно 
використовувати у відносинах з цими країна-
ми потужні геоекономічні важелі. Найчастіше 
Пекін застосовує економічні стимули у відно-
синах з Ісламабадом. 

Так, Китайсько-пакистанський економічний 
коридор вважається одним з найбільш амбіт-
них проектів Пекіна в процесі утримання Па-
кистану в сфері впливу Китаю. Загальний об-
сяг інвестицій у $46 млрд є наріжним каменем 
китайської ініціативи Один пояс, один шлях, 
яку позитивно оцінили в Пакистані [34, 35]. 
За планом китайського уряду після завершен-
ня будівництва більш як чверть зовнішньої 
торгівлі КНР здійснюватиметься по цьому 
коридору [36]. Порт Гвадар має стати сполуч-
ною ланкою між Пакистаном, Іраном, Китаєм 
і країнами Центральної Азії, при цьому порт 
перебуватиме під контролем Китаю, що є га-
рантією контролю за економічним коридором. 
Співробітники індійської служби безпеки зі 
свого боку не без підстав вважають цей проект 
намаганням Китаю збільшити свій економіч-
ний вплив у Південній Азії [37]. 

Зі зрозумілих причин більш потужний гео-
економічний тиск Китаю спрямовано на Ін-
дію, а не на Пакистан. Передусім це стосуєть-
ся територіальних суперечок на китайсько-
індійському кордоні [38]. Крім того, останнім 
часом помітно посилився інтерес Китаю до 
Афганістану, про що, зокрема, свідчить той 
факт, що Пекін став головним інвестором цієї 
країни. Відбулися зміни і в зовнішній полі-
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тиці Китаю: на зміну стриманості прийшла 
більш активна позиція щодо міжафганського 
діалогу [39]. 

У цілому в країнах Південної Азії, за винят-
ком Індії, Китай вважають надійним партне-
ром, який завжди вкладає гроші в проекти, що 
мають безпосередню економічну віддачу. За-
хідні країни в свою чергу вкладають мільярди 
доларів майже виключно в соціальний сектор, 
що є малоефективним для забезпечення довго-
строкових потреб країни. Зростаючі інвестиції 
Китаю в Південну Азію неминуче зумовлю-
ють посилення політичного впливу Пекіна на 
країни цього регіону і послаблення тут пози-
цій США та інших західних країн. Надалі Ін-
дія буде, як і раніше, сприймати зростаючий 
вплив Китаю як пряму загрозу її становленню 
як регіональної держави, а Китай продовжить 
надавати фінансування Пакистану, Бангладеш, 
Шрі-Ланці та Непалу для здійснення насампе-
ред великомасштабних інфраструктурних та 
регіональних проектів (рис. 9).

Геоекономіка Китаю на Близькому Сході. 
Багато арабських країн намагалися використо-
вувати відносини з Китаєм для диверсифікації 
своєї зовнішньої політики і створення в такий 
спосіб противаги домінуванню США на Близь-
кому Сході. Однак Китай поставив перед собою 
мету не протистояти американським інтересам 
у цьому регіоні і намагається посилити свій 
імідж як відповідальної глобальної держави, 
повністю інтегрованої в сучасну міжнародну 
систему. Крім того, Китай має досить обмежені 
можливості для культурного, військового і по-
літичного впливу на Близькому Сході. Пекін 
обмежується імпортом нафти і деякими аспек-
тами двосторонніх відносин, не дозволяючи 
втягувати себе в складну гру в цьому регіоні. 

Зазначимо, що Іран є найскладнішою близь-
косхідною проблемою для Китаю, оскільки 
40 % торгівлі Китаю здійснюється через мор-
ські коридори, а половина китайського імпорту 
нафти транзитом доставляється через Перську 
затоку. Тому Пекін приділяє особливу увагу 
питанню безпеки морських транспортних ко-
ридорів і виступає за запобігання конфліктам 
як у Перській затоці, так і в регіоні в цілому. 

У 1992 р. Китай визнав Ізраїль, з яким 
успішно розвиває торгівлю і співпрацю у сфері 
інформаційних технологій. Пекін використо-
вував своє право вето в Раді Безпеки ООН з 
питання Сирії, що більше вказує не на його під-
тримку позиції Москви, а на посилення м’якої 
сили Китаю у вигляді збільшення фінансової 
підтримки і надання гуманітарної допомоги. 
Загалом Китай не може розвивати стратегічні 
відносини з будь-якою країною на Близькому 
Сході і водночас проводити політику невтру-
чання в конфлікти в регіоні, обмежуючись ім-
портом енергоносіїв і торгівлею [7].

Геоекономіка Китаю в Африці (Чорний 
Китай). Відносини Китаю з африканськи-

Рис. 9. Проекти Економічного поясу Шовкового шляху в 
Центральній Азії [30, c. 34]
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ми країнами є найуспішнішим проявом його 
геоекономіки. Пекін використовує зростання 
впливу Африки в багатополярному світі для 
створення противаги домінуванню країн За-
ходу. В економічному відношенні Африка як 
регіон, що має найбільший потенціал розви-
тку у світі, є важливим напрямом для китай-
ського експорту, який за останні роки досяг 
кількох сотень мільярдів доларів США. Китай 
став найбільшим торговим партнером Афри-
ки, а обсяг прямих китайських інвестицій в 
економіку африканських країн становив понад 
$25 млрд [40]. 

Китай зміцнює свої відносини з африкан-
ськими країнами як на двосторонньому, так і 
на багатосторонньому рівнях через такі органі-
зації, як Африканський союз і Африканський 
банк розвитку. Китайсько-африканське спів-
робітництво не обмежується енергетикою, ре-
сурсами та інфраструктурою, а включає в себе 
індустріалізацію, урбанізацію та модернізацію 
сільського господарства, сприяння розвитку 
трудомістких галузей промисловості, транс-
формацію і модернізацію енергетики. Китай 
активно розвиває інфраструктури Африки 
(будівництво шосе, залізниць, телекомуніка-
цій тощо), оскільки це має важливе значення 
для розвитку промисловості. До високопріо-
ритетних проектів належить створення мережі 
високошвидкісних залізниць в Африці. Важли-

вим напрямом співпраці є фінансування таких 
проектів, як Китайсько-африканський фонд 
розвитку [41] і Африканський банк розвитку, 
а також сприяння розвитку транскордонного 
регулювання місцевої валюти, валютні свопи 
та створення філій фінансових установ. Крім 
того, Китай також активно розвиває співпра-
цю з африканськими країнами в галузі науки 
і техніки, освіти і підвищення професійної під-
готовки.

Геоекономічна роль Китаю в Латинській 
Америці та Карибському басейні. У Латин-
ській Америці Китай діє більш стримано, ніж 
у ближчих до нього географічно регіонах. Хоча 
можна констатувати наявність дипломатич-
них і військових ініціатив Пекіна в цьому ре-
гіоні, але основним є геоекономічний вплив, 
що проявляється у збільшенні впливу китай-
ських компаній (нафтові, гірничодобувні, те-
лекомунікаційні, будівельні), зростанні дво-
сторонньої торгівлі (в 20 разів — з $15 млрд в 
2001 р. до $289 млрд у 2014 р.) [42] і отриманні 
понад $120 млрд китайських кредитів у період 
з 2005 р. [43]. Усе це вплинуло і на політичний 
порядок у відносинах Китаю з країнами цього 
регіону. Крім того, Китай отримав доступ до 
ринків NAFTA і Mercosur. Загалом геоеконо-
мічний вплив Китаю трансформує структуру 
економік країн Латинської Америки (збіль-
шення ролі експорту сировинних товарів, по-
ліпшення інфраструктури регіону (порти, 
дороги, розширення Панамського каналу), 
фінансова сфера (угоди за свопами і укладан-
ня контрактів в юанях)) (рис. 10). Однак упо-
вільнення темпів зростання економіки Китаю 
призвело до скасування цілого ряду проектів 
у цьому регіоні, серед яких і будівництво Ніка-
рагуанського каналу [44–46]. У цьому випадку 
проявляється використання Китаєм геоеконо-
мічних інструментів для досягнення політич-
них і економічних цілей у відносинах з США, 
для яких регіон Латинської Америки має осо-
бливе значення.

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження зроблено такі висновки: 

1) сьогодні геоекономіка Китаю трансфор-
мує світову політику, оскільки китайська еко-

Рис. 10. Проект залізниць та тунелю у Південній Аме-
риці, що мають з’єднати узбережжя Атлантичного та 
Тихого океанів [15, c. 34]
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номічна міць конвертується в міжнародний 
політичний вплив; 

2) шляхом купівлі компаній, експлуатації 
природних ресурсів, створення інфраструкту-
ри і надання кредитів по всьому світу Китай 
посилює своє економічне панування; 

3) усі інфраструктурні проекти Пекіна спря-
мовано на залучення тієї чи іншої країни до 
сфери геополітичного впливу Китаю;

4) зовнішньополітична стратегія Китаю в 
будь-якому регіоні світу керується переважно 
економічною вигодою; 

5) економічна взаємозалежність з Китаєм 
формує нові моделі економічного і політично-
го впливу; 

6) геоекономічна стратегія Пекіна може не 
тільки істотно посилити домінуючу позицію 
Китаю в регіоні і в значній частині третього 
світу, а й становити конкуренцію економічно-
му, політичному і стратегічному домінуванню 
США та їх західних союзників; 

7) розвиток відносин між Україною та КНР 
необхідно вибудовувати на основі насамперед 
економічних інтересів, а у разі досягнення ре-
альних торговельно-економічних результатів 
можна сподіватися на отримання і політичної 
підтримки з боку Китаю. 

Виступ завідувача відділу 
інформаційної безпеки та розвитку 
інформаційного суспільства 
Національного інституту стратегічних 
досліджень, доктора політичних наук 
Д.В. Дубова

Можна з упевненістю констатувати, що сьогод-
нішня стратегічна парадигма поведінки КНР 
істотно корегується. Стрімкий та ефективний 
поліаспектний розвиток останніх десятиліть 
привів до того, що Китай відчув себе впевнені-
ше. Відчув, що він може не «чекати свого часу» 
(що було стратегічним імперативом десятиліт-
тя до того), а прагнути більшої участі у світо-
вих справах уже сьогодні. Така впевненість зу-
мовлена передусім фактором його економічної 
могутності, яка постала за історично короткий 
проміжок у 20–25 років. 

Водночас, говорячи про економіку Китаю, 
ми маємо відзначити, що це ні в якому разі не 
сировинна економіка слаборозвиненої держа-
ви. Це високотехнологічна економічна міць, 
це економіка держави, яка вкладає 2 % свого 
ВВП у наукові розробки, у свій високотехно-
логічний розвиток. За період з кінця 90-х років 
по теперішній час Китаю вдалося здійснити 
не просто якісний економічний інноваційний 
стрибок — він зміг перетворитися з імпортера 
на експортера інноваційних розробок. Це при-
вело до макрозмін і в безпековій сфері: за цей 
час Китай, крім класичного суверенітету, впри-
тул наблизився до нового виміру цього яви-
ща — цифрового суверенітету. Китайські ком-
панії, які ще 10–15 років тому більшою мірою 
копіювали та механічно відтворювали інозем-
ні взірці сучасної техніки, сьогодні перейшли 
на розроблення принципово нових, власних 
продуктів. І цей високотехнологічний сектор 
став такою самою невід’ємною складовою еко-
номічної експансії КНР, як і всі інші сектори. 
Зараз такі компанії, як ZTE та Huawei — одні з 
лідерів на світовому ринку, входять до десятки 
найпотужніших телекомунікаційних гігантів 
світу. AliExpress, хоч і в іншій сфері, але так 
само досяг прогресу завдяки розвитку сучас-
них технологій. 

Економічні здобутки Китаю, масштаби його 
цифрової експансії певною мірою повертають 

Виступ доктора політичних наук Дмитра Володими-
ровича Дубова
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нас до ідеї, яку в 1982 р. повністю у руслі пара-
дигми політичного реалізму виголосив Вільям 
Кларк, тодішній помічник президента США 
з національної безпеки: «Успішна стратегія 
повинна мати дипломатичні, політичні, еко-
номічні та інформаційні складові, що ґрунту-
ються на військовій силі». Проте особливість 
сьогоднішнього моменту полягає в тому, що ін-
формаційна та суто військова складова почи-
нають поєднуватися, і Китай перебуває чи не 
на вістрі цих процесів. Сьогодні потенціал кі-
берзахисту та кібернападу КНР — один з най-
більших у світі, що забезпечується технологіч-
ними, економічними, освітніми і багато в чому 
політико-культурними можливостями Китаю. 
Крім офіційних кіберпідрозділів у збройних 
силах КНР, у «цифрових» інтересах Китаю ді-
ють численні приватні об’єднання. Весь цей 
потенціал використовується в межах стратегії 
просування насамперед економічних інтересів 
Китаю, отримання ним переваг (інформацій-
них, технологічних, наукових) у глобальній 
економічній конкуренції та недопущення реа-
лізації таких загроз щодо самого Китаю. У сво-
їй відомій книзі «Уразлива Америка» (America 
the Vulnerable: Inside the New Threat Matrix of 
Digital Espionage, Crime and Warfare) Джоель 
Бренер (Joel Brenner) цілу главу присвятив 
гіпотетичній кризі у відносинах США — КНР, 
яка, не переростаючи в жорстке воєнне проти-
стояння, відбувається в кіберпросторі. Згідно 
з його гіпотетичним сценарієм, Китай у тако-
му протистоянні виграє, не доводячи конфлікт 
до власне військового. Це станеться внаслідок 
стирання значних масивів даних у військо-
вих мережах, внесення інформаційних шумів 
у системи керування ракетами та навігаційне 
обладнання літаків тощо — все задля того, щоб 
змусити керівництво США та розвідувальні 
органи зрозуміти, що вони не володіють ситу-
ацією і не можуть з упевненістю передбачити, 
де буде завдано наступний удар та чи не ста-
неться так, що він буде більш жорстким. І це та 
реальність, в якій сьогодні існує формальний 
світовий гегемон.

Отже, розуміння стратегій КНР на зовніш-
ніх аренах, розуміння логіки розвитку та вну-

трішньої політики Китаю, розуміння того, яке 
місце може зайняти в цих процесах і стратегіях 
Україна — це дійсно надважливе завдання, яке 
потребує масштабного дослідження заради за-
безпечення національних інтересів української 
держави.

Виступ доцента кафедри міжнародних 
відносин і зовнішньої політики 
Інституту міжнародних відносин 
КНУ імені Тараса Шевченка доктора 
політичних наук О.А. Борділовської 

Однією з провідних тенденцій сучасного гло-
бального розвитку вчені небезпідставно вва-
жають орієнталізацію світової політики, інак-
ше кажучи — повернення ери Азії. Саме країни 
азійського континенту сьогодні посідають про-
відні місця серед так званих держав на підйо-
мі — завдяки їх швидким темпам розвитку, ве-
ликим ресурсам, успішній інтеграції в глобаль-
ну економіку. Форпостами такого азійського 
сторіччя є передусім два велетні — Китай і Ін-
дія, дві найстаріші цивілізації Сходу, з власни-
ми традиційними поглядами на світ, які не пе-
редбачають жодного пріоритету Західних кра-
їн. Звичайно, КНР випереджає Індію майже за 
всіма показниками, але остання залишається 
вагомим регіональним а́ктором з претензіями 
на більш активну глобальну роль і постійно ві-
діграє роль стримувача Китаю. 

У контексті азійського сторіччя ці держави 
є державами-партнерами і водночас суперни-
ками, їх відносини залишатимуться такими і в 
найближчому майбутньому. Успіх ери Азії за-
лежить від того, як ці два потужні а́ктори буду-
ватимуть свою взаємодію і якими будуть їхні 
змагання. 

Слід зазначити, що ці держави, пройшовши 
через відкритий збройний конфлікт 1962 р. і 
значне охолодження у двосторонніх стосун-
ках, протягом останніх 25 років мають успішну 
траєкторію розвитку відносин. Вони активно 
співпрацюють у різних багатосторонніх фор-
матах — G-20, БРІКС, а віднедавна і в ШОС 
(Індія долучилася у 2016 р.), і майже одностай-
ні у демонстрації своїх прагнень розбудувати 
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більш справедливий міжнародний порядок, 
який позбавить світ від безальтернативного 
домінування Заходу.

Республіка Індія має в своєму арсеналі ці-
лий ряд факторів, на який КНР не може не 
зважати:

1. Геополітична позиція — Індія знаходиться 
на перетині багатьох шляхів у «серці Азії», має 
значні матеріальні ресурси, захищені природні 
кордони, вихід до океану.

2. Потужний ресурс робочої сили — 60 % ін-
дійського населення молодші за 30 років, біль-
шість з них англомовна.

3. Індія надзвичайно вдало використала 
нові можливості, надані глобалізацією, ре-
форми з лібералізації економіки збіглися в 
часі з розвитком глобалізаційних процесів і 
забезпечили стрімке зростання прямих іно-
земних інвестицій.

4. Вражаючі темпи економічного зростання 
на рівні 7–8 % щороку протягом останнього де-
сятиліття, стратегічне бачення розвитку краї-
ни (Програма «Індія-2020», запущена напри-
кінці ХХ ст.).

5. Завдяки дешевій англомовній робочій 
силі і успіхам у галузі комп’ютерних техноло-
гій Індія стала лідером у впровадженні аутсор-
сингу, має найбільший у світі ресурс інженерів-
програмістів, особливу увагу приділяє розви-
тку нанотехнологій.

6. Фактор «твердої сили»: третя армія у сві-
ті, шостий у світі флот, власна космічна про-
грама (місії на Місяць і Марс, створення ракет-
носіїв, запуск супутників; де-факто — ядерна 
країна з широким спектром засобів доставки 
ядерної зброї (ракетна програма).

7. Перше місце (за деякими даними – 2-ге) 
серед імпортерів зброї, постійне збільшення 
витрат на оборону (до 2,5 % ВВП).

8. Нові ініціативи економічного розвитку: 
програми «Виробляй в Індії» і «Розумні міс-
та», націлені на збільшення інвестицій і пере-
творення Індії на світову фабрику, а також на 
забезпечення успішної урбанізації.

9. Фактор «м’якої сили»: загалом Індія має 
набагато привабливіший, ніж у Китаю, імідж 
завдяки своїм цивілізаційним особливостям — 

толерантності і дотриманню принципів мир-
ного вирішення спірних питань, «позитивного 
нейтралізму» в реаліях, а не лише на словах.

10. Індія має усі ознаки «вестмінстерської 
демократії» — багатопартійну систему, вільні 
засоби масової інформації тощо, і є найбіль-
шою демократією світу за кількістю вибор-
ців — 815 млн чоловік.

11. Надійним містком між Індією та світом 
є велика діаспора: загалом 26 млн — 2 млн в 
країнах Перської затоки, понад 3 млн в США. 
І хоча «індійські американці» становлять лише 
1,5  % населення США, вони посідають першу 
позицію серед емігрантських груп за рівнем 
освіти і статків (38 % лікарів і майже третина 
працівників НАСА).

Маючи такі значні ресурси, Індія відчай-
душно змагається за підвищення свого стату-
су, зокрема від середини 1990-х років виборює 
місце постійного представника в РБ ООН. Та-
кож країна докладає багато зусиль для набуття 
членства в АТЕС, і слід зазначити, що КНР не 
надає їй підтримки ані там, ані там, хоча офі-
ційно і не висуває заперечень.

Індія значно відстає від КНР за багатьма по-
казниками, за рівнем ВВП на душу населення 
($3315 і $1016 відповідно) і соціальними по-
казниками: частка критично бідного населен-
ня в Індії — приблизно 2/5, тоді як у КНР — 
1/10. Китай витрачає на охорону здоров’я 

Виступ доктора політичних наук Олени Анатоліївни 
Борділовської
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2,7 % ВВП, Індія — 1,2 %, освіту мають 74 % ін-
дійських жінок і 99 % китайських (віком від 15 
до 24 років). Китай за рівнем життя населення 
52-та, Індія — 106-та країна світу.

Індія вже має звичку сперечатися з Китаєм, 
як в регіоні, так і у світі: передусім це стосуєть-
ся «боротьби за сусідів» — держави Централь-
ної, Південно-Східної і навіть Південної Азії 
(Непал, Бангладеш, Шрі-Ланка), однак Китай 
успішніший у віддалених регіонах — Африці 
та Латинській Америці, де Індія змушена реа-
гувати на посилення китайського впливу, про-
понуючи власні програми співробітництва.

Зона Індійського океану стала одним з тих 
регіонів, де індійсько-китайське сперечан-
ня має особливо яскравий вимір, тут КНР з 
початку нового століття успішно реалізовує 
свою стратегію низки перлів — розбудови пор-
тів у країнах — сусідах Індії (Бангладеш, Шрі-
Ланка, М’янма), фактично оточуючи її по пе-
риметру. Лише у 2015 р. індійський уряд пре-
зентував у відповідь програму Морський віно-
чок з розбудови 12 потужних індійських портів 
по всьому узбережжю і на островах.

Індія надзвичайно критично ставиться до 
сучасних амбітних ініціатив КНР, зокрема вона 
не в захваті від проекту Один пояс, один шлях, 
особливе занепокоєння викликає взірцева ді-
лянка Шовкового шляху — економічний ко-

ридор Китай — Пакистан. Хоч і з запізненням, 
але Індія вже запропонувала кілька альтерна-
тивних транспортних коридорів: Бутан — Ін-
дія — Бангладеш, Непал — Індія — Бангладеш, 
Індія — В’єтнам, коридор Ганг — Меконг у ре-
гіоні Бенгальської затоки і Південно-Східної 
Азії. Окрема увага приділяється співпраці з 
«морськими» партнерами — Індонезією і Сін-
гапуром.

Так само, як і Китай, Індія у своїй стратегії 
робить ставку на економічну дипломатію, на-
магається дистанціюватися від політичних 
проблем партнерів, дотримуючись принципу 
«спочатку бізнес, потім політика».

Сила Індії — в її стратегічних партнерах, до 
яких офіційно належать США, Європейський 
Союз, Російська Федерація і той самий Китай, 
а ще Японія і Австралія — надзвичайно важли-
ві країни для безпекової співпраці в АТР (так 
званий діамант безпеки США — Індія — Япо-
нія — Австралія).

Отже, в тандемі Чіндія Китай, очевидно, ви-
глядає амбітнішим, але Індія як союзник йому 
потрібна для втілення азійської мрії в життя. 
З іншого боку, Індія не допустить одноосібно-
го панування Китаю на азійському просторі і 
продовжить змагання з ним.

Виступ першого секретаря 
Посольства України в КНР (1994–1997), 
члена правління Української асоціації 
китаєзнавців А.З. Гончарука

За чверть століття відносини між Україною та 
Китаєм пройшли значний шлях становлення 
та зростання, мали визначні піднесення та здо-
бутки, але й стикалися з певними проблемами. 
На першому етапі ці взаємини часто супро-
воджувалися китайським висловом «Нам ще 
треба багато чого у вас навчатися», як це було 
під час візиту до КНР делегації НАН України 
на чолі з президентом НАН України  академі-
ком Б.Є. Патоном у грудні 1994 р. Через рік 
під час Державного візиту до Китаю Прези-
дента України Л.Д. Кучми з вуст голови КНР 
Цзян Цземіня пролунало: «Ми як ракетники 
завжди порозуміємося», тим самим фактично 

Виступ старшого наукового співробітника Національ-
ного інституту стратегічних досліджень України Ан-
дрія Захаровича Гончарука
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започатковано відносини стратегічного парт-
нерства, які були закріплені відповідною між-
державною Угодою лише у червні 2011 р. під 
час візиту до України наступного голови КНР 
Ху Цзіньтао. А перед тим була восьмирічна па-
уза в діалозі на найвищому рівні, спричинена 
відмовою президента В.А. Ющенка завітати на 
запрошення китайської сторони на відкриття 
Пекінської олімпіади у 2008 р. У грудні 2013 р. 
вже під час Революції гідності в Пекіні підпи-
сано Договір про дружбу та співробітництво 
між Україною та КНР, а навесні 2014 р. знову 
настав період невизначеності у двосторонніх 
взаєминах.

Пауза, що виникла у стосунках Києва та 
Пекіна на тлі російської анексії українського 
Криму, гібридної війни проти України та фак-
тичної окупації частини Донбасу, мала при-
чини різного характеру. Проте головною пере-
шкодою на шляху порозуміння з китайського 
боку стало те, що попри багаторічні деклара-
ції китайського керівництва та експертного 
співтовариства щодо того, що Китай вважає 
Україну «важливою країною у Європі», Пе-
кін фактично розглядав Україну як частину 
пост радянського простору, на якому Росія має 
певні преференції. З українського боку дали-
ся взнаки низький рівень політичної культури 
нового українського політичного класу та від-
верта упередженість частини українського іс-
теблішменту щодо буцімто «комуністичного 
Китаю». Неспроможність української дипло-
матії роз’яснити китайському експертному 
середовищу реальний зміст Закону про деко-
мунізацію, його спрямованість проти тоталі-
тарного спадку СРСР, а не проти комунізму як 
ідеології також ускладнила ситуацію.

Власне кажучи, піднесення Китаю тривало 
всі останні 25 років. Успішне вирішення низки 
складних макроекономічних питань та стрім-
ке зростання китайської економіки зумовили 
вихід Китаю на перші позиції у світі. У грудні 
2011 р. високопоставлений китайський експерт 
відверто зізнавався, що керівництво КНР і на-
віть інтелектуальна еліта країни були не готові 
до такого швидкого просування Китаю на сві-
товій арені. Проте ця країна швидко опанува-

ла свою нову роль у світі. Виступ голови КНР 
Сі Цзіньпіна на ювілейній 70-й Генеральній 
Асамблеї ООН (2015) уперше продемонстру-
вав світу нове обличчя сучасного Китаю. Втім, 
тоді міжнародна спільнота просто схвально по-
ставилася до виступу китайського керманича.

Цьогорічна доповідь Сі Цзіньпіна на Еконо-
мічному форумі в Давосі привернула увагу сві-
ту до Китаю як нової глобальної держави, яка 
готова взяти на себе роль «локомотива» світо-
вої економіки та бути відповідальним учасни-
ком і навіть лідером процесів глобалізації. Та-
кого від «комуністичного Китаю» не очікували 
ані світові лідери, ані провідні експерти світу. 
На тлі розчарування та розгубленості, що па-
нували у Давосі в січні 2017 р., тверда та по-
слідовна позиція голови КНР, його заклик до 
усього світу єднатися задля вирішення нагаль-
них питань світового розвитку дали приклад 
розумного, відповідального та збалансованого 
підходу до сучасних світових викликів. Отже, 
можемо констатувати: світ має нову філософію 
подальшого розвитку.

Стосовно «протистояння» Сі Цзіньпіна і 
Дональда Трампа слід зазначити, що варто зва-
жати на конкретні дії, а не на декларації про на-
міри. Останніми роками усталеною практикою 
американо-китайських відносин стали двосто-
ронні консультації, які почергово щороку про-
водилися у Вашингтоні або Пекіні за участю 
майже повного складу адміністрації США та 
держради КНР. Якщо цього року такі консуль-
тації продовжаться, можна впевнено говорити 
про збереження високого рівня цих відносин 
та подальше формування G-2 («великої двій-
ки»), яка матиме відчутний вплив на усі без 
винятку глобальні процеси у світі.

Повертаючись до українсько-китайських 
взаємин, слід наголосити, що Китай весь час 
подавав Україні відповідні сигнали щодо своєї 
готовності до відновлення активного політич-
ного діалогу. Україна, яка має частку у 0,18 % 
у зовнішньоторговельному обороті КНР, отри-
мала значну увагу з боку китайського уряду та 
постійно запрошується до участі у стратегіч-
ній ініціативі відбудови Економічного поясу 
Нового Шовкового шляху (Один пояс, один 
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шлях). Нині настав час українцям повчитися у 
Піднебесної, як слід відстоювати національні 
інтереси та завойовувати друзів на міжнарод-
ній арені. В особі Китаю українська держава 

має надійного торгово-економічного партнера, 
джерело інвестицій та технологій, одного з га-
рантів ядерного роззброєння. Навчитися цим 
користуватися — наше нагальне завдання.
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The article describes the geo-economic aspect of China’s rise and the likely impact of this phenomenon on the world 
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