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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Активізація дипломатичних, енергетичних і 

економічних інтересів Китайської Народної Республіки в стратегічно важливому регіоні 

Перської затоки стала однією з найбільш помітних міжнародно-політичних тенденцій 

останніх років. Стрімке економічне зростання, прискорена інтеграція в світову економіку 

призвели до посилення впливу КНР на міжнародні відносини, зміни статусу на 

міжнародній арені, виходу на позиції відповідальної глобальної держави (responsible 

global power). Раніше Китай розглядав себе в якості регіонального лідера, але завдяки 

проведенню багатовекторної політики він поступово перетворюється на глобальний 

центр сили.  

Позиціювання Китаю в якості однієї з провідних світових держав передбачало 

розширення сфери його зовнішньополітичних інтересів, зокрема на регіон Перської 

затоки. Зовнішньополітична стратегія КНР в регіоні Перської затоки виступає в якості 

одного з важливих векторів реалізації нового статусу відповідальної глобальної держави 

і ролі як одночасно регіональної і світової держави. Особливе місце цього регіону в 

міжнародних відносинах визначається факторами геополітичного і геоекономічного 

характеру, перш за все енергетичною, стратегічною, безпековою та культурно-

релігійною цінністю. Перська затока грає найважливішу роль в системі глобальної 

енергетичної безпеки. В сучасній системі міжнародних відносин особлива роль країн 

регіону визначається масштабами і темпами їхнього технологічного розвитку. Регіон 

перетворюється в один з центрів міжнародної політики та економічних відносин, де 

стикаються інтереси провідних держав світу – США, КНР, Індії, Японії, РФ, ЄС. 

Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена наступними чинниками: 

- зростанням значення КНР в сучасній системі міжнародних відносин в контексті 

набуття нею статусу «відповідальної глобальної держави»;  

- зміна статусу КНР на міжнародній арені, вихід на позиції відповідальної 

глобальної держави актуалізує дослідження еволюції її зовнішньополітичної стратегії в 

регіоні Перської затоки як одному з найважливіших векторів реалізації цього статусу;  

- особливим місцем регіону Перської затоки в міжнародних відносинах; 

-  зацікавленістю України у розбудові ефективних відносин як з КНР, так і 

важливістю аналізу стратегії Китаю в регіоні Перської затоки з метою критичного 

використання цього досвіду для розвитку співробітництва України з багатими на нафту 

країнами цього регіону;  

- недостатньою вивченістю цієї проблеми в міжнародно-політичній науці.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконано в межах комплексної програми науково-дослідних робіт Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку світових процесів глобалізації» (затвердженої на 

Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

20 червня 2011 року, протокол № 13) та науково-дослідної теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 0111U007054 

«Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема, її підрозділу 1 «Україна в 

сучасних політичних та безпекових процесах»). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є аналіз та 

оцінка результативності зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки 

відповідно до оголошеного нею статусу відповідальної глобальної держави, визначення 

її динаміки, особливостей, пріоритетів, принципів, цілей, напрямів та засобів реалізації. 

В цьому регіоні Китай проводить багатовекторну політику, крізь призму основних 

моментів якої можна визначити ряд істотних елементів зовнішньополітичної стратегії 

Пекіну загалом. 

Відповідно до мети визначені основні завдання роботи: 

– визначити концептуально-теоретичні засади дослідження зовнішньої політики 

КНР в контексті китайської стратегічної культури, з'ясувати ступінь інтегрованості 

традиційних цивілізаційних цінностей та пріоритетів міжнародної поведінки у сучасну 

зовнішньополітичну стратегію КНР;  

– проаналізувати доктринальні засади зовнішньополітичного курсу КНР в регіоні 

Перської затоки; 

– виявити особливості Перської затоки як геополітичного регіону та встановити їх 

вплив на зовнішньополітичну стратегію КНР;  

– визначити геополітичні та геоекономічні інтереси КНР в регіоні, на основі чого 

з’ясувати основні засоби їхньої реалізації; 

– встановити особливості взаємодії КНР з іншими зовнірегіональними акторами у 

контексті суперництва за вплив в регіоні; 

– виявити особливості та пріоритети двостороннього співробітництва КНР з 

країнами регіону;  

– визначити особливості та етапи формування системи багатостороннього 

співробітництва в межах стратегічного діалогу КНР-РСАДПЗ і надати оцінку 

ефективності багаторівневої системи двостороннього та багатостороннього 

співробітництва Китаю з країнами Затоки; 

Об'єктом дослідження є зовнішня політика КНР в контексті стратегії набуття 

статусу відповідальної глобальної держави.  

Предметом дослідження є еволюція зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 

Перської затоки. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період постбіполярності, що 

пов'язано з переглядом структури світополітичної системи і місця в ній КНР, 

поступовому збільшенні внеску і ступеню участі країни в глобальній та регіональній 

діяльності, що є як наслідком зростаючої могутності КНР, так і результатом взаємодії 

національних інтересів КНР і очікувань від неї світового співтовариства. Це реалізується 

в її практичній діяльності на міжнародній арені, зокрема в регіоні Перської затоки. При 

висвітленні еволюції політики КНР в цьому регіоні авторка виходила за окреслені 

хронологічні межі, що надало змогу здійснити компаративний аналіз стратегій 

зовнішньої політики попередніх поколінь китайського керівництва, з’ясувати 

особливості та ефективність реалізації там геополітичних та геоекономічних інтересів 

КНР. 

Методи дослідження. Методологічна структура роботи передбачає аналіз відносин 

КНР з країнами Перської затоки на трьох рівнях: теоретико-концептуальному (аналіз 

ідейно-теоретичного фундаменту зовнішньої політики в контексті стратегічної культури 
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Китаю); доктринальному (аналіз зовнішньополітичних стратегій та доктрин як офіційно 

сформульованих універсальних керівних принципів зовнішньої та військової політики 

Китаю); на практико-політичному– як аналіз реалізації політико-стратегічного курсу 

країни в регіоні Перської затоки. 

В основу дисертаційної роботи було покладено багаторівневу методологію аналізу, 

що передбачає філософський, загальнонауковий і конкретно-науковий рівні. 

Дослідження проведене з використанням сукупності як загальнонаукових, так і 

виключно політологічних методів аналізу. Автором були застосовані загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання, серед яких: історико-порівняльний, проблемно-

хронологічний та ретроспективний. Також активно використовується структурно-

функціональний аналіз, за допомогою якого із загальної структури відносин між КНР та 

країнами Перської затоки були виділені пріоритетні для дослідження сфери та суб’єкти. 

Прагнення автора здійснити систематизацію та поглибити концептуально-

теоретичні підходи до дослідження специфіки, сутності та еволюції зовнішньополітичної 

стратегії КНР в регіоні Перської затоки, визначити базові теорії та концепції, що 

впливають на її формування та реалізацію зумовили вибір системного підходу в якості 

базового. В дисертації використаний діалектичний метод у формі аналізу структури, 

елементів, зв’язків у глобальній міжнародній системі, у регіональній – близькосхідній та 

у субрегіональній системі міжнародних відносин в Перській затоці. Системний підхід 

дав можливість систематизувати основні процеси в міжнародній системі, визначити 

характер і зміст взаємодій між її елементами, закономірності та особливості взаємодії 

елементів системи та їхнього впливу на політику КНР.  

При аналізі як еволюції відносин КНР з країнами регіону, так і еволюції політики 

сторін, використовувався критичний підхід, який надав можливості визначити рівень 

відповідності їхньої реальної політики задекларованим цілям і принципам.  

У теоретичному плані автор застосовує поєднання реалістичного підходу, що 

концентрує увагу на необхідності захисту Китаєм національних інтересів, та 

конструктивістського підходу в рамках дослідження впливу історичних подій на 

формування соціального контексту його зовнішньополітичної стратегії. 

Цивілізаційний підхід надав автору можливості визначити вплив традиційних 

цінностей на особливості зовнішньополітичної стратегії Китаю та проаналізувати 

характер соціокультурної взаємодії в рамках її реалізації. Використання геополітичного 

підходу обумовлюється необхідністю визначення особливостей впливу на 

зовнішньополітичну стратегію Китаю факторів залежності від середовища.  

Історико-порівняльний метод використано у формі аналізу ґенези відносин КНР з 

країнами Перської затоки. Компаративний аналіз був застосований для виявлення 

спільного та відмінного в позиціях держав регіону щодо Китаю в цілях ідентифікації 

впливу наведеної диференціації на відносини з ними КНР. Автором застосовується 

порівняльно-критичний аналіз, за допомогою якого були визначені перспективи 

подальшого розвитку відносин.  

Комплексне використання широкого спектру методологічних підходів забезпечило 

цілісне сприйняття об’єкту дослідження в усій системі його взаємозв’язків і 

взаємозалежностей та відповідний аналіз еволюції зовнішньополітичної стратегії КНР в 

регіоні Перської затоки.  
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у дисертації 

вперше в українській міжнародно-політичній науці комплексно досліджено 

зовнішньополітичну стратегію КНР в регіоні Перської затоки.  

В процесі дослідження одержано результати, що містять наукову новизну і 

характеризують особистий внесок автора в розробку окреслених проблем: 

Вперше: 

–  обґрунтовано й емпірично доведено, що зовнішньополітична стратегія КНР в 

регіоні Перської затоки виступає, з одного боку, як важлива складова її глобальної 

стратегії, близькосхідного напряму її політики, а з іншого – як самостійний напрямок, 

наділений власною специфікою, мотиваційними факторами і практичними засобами 

реалізації; 

–  структуровано систему зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних 

пріоритетів Китаю по відношенню до суб’єктів міжнародних відносин в районі Перської 

затоки, яка визначається як економічним значенням того чи іншого актора, значенням 

торгівельно-економічного співробітництва з ним Пекіну, так і ступенем його політичного 

впливу, на підставі чого аргументовано пріоритетність для політики Пекіну в регіоні 

Перської затоки розвитку відносин з Саудівською Аравією, в той час як ІРІ є одним з 

пріоритетних стратегічних партнерів КНР на глобальному та регіональному рівнях; 

–  запропоновано авторське тлумачення теоретико-методологічних підходів і 

концепцій дослідження, структуровано його джерельно-документальну базу. 

Удосконалено: 

– теоретико-методологічні підходи до аналізу зовнішньополітичної стратегії КНР як 

на основі аналізу специфіки вказаного регіонального напряму, так і з врахуванням 

особливостей китайської стратегічної культури, що сприяло вирішенню пов’язаних з цим 

методологічних питань; 

– визначення основного інструментарію реалізації політики КНР в регіоні Перської 

затоки, на основі аналізу багаторівневої системи двостороннього та багатостороннього 

співробітництва доведено визначальну роль багатостороннього співробітництва в межах 

РСАДПЗ, з’ясовано його етапи і напрями, зроблено висновки щодо його ефективності, 

доведено, що співпраця Китаю з РСАДПЗ та двостороннє співробітництво з державами 

Перської затоки взаємно доповнюють і сприяють один одному; 

– обґрунтування доцільності застосування Україною як двостороннього, так і 

багатостороннього (в межах РСАДПЗ) співробітництва для забезпечення цілей 

зовнішньої політики в регіоні Перської затоки; 

– структурування форм і методів зовнішньополітичного інструментарію реалізації 

політики КНР в регіоні Перської затоки, визначення особливостей, пріоритетів, 

принципів, цілей, напрямів та засобів її реалізації. 

Дістало подальший розвиток: 

– визначення особливостей китайської «політики балансування та вибіркової 

підтримки сторін», що на практиці передбачало «неприєднання» до різних угрупувань 

країн в межах регіону і недопущення військового «переділу сфер впливу»; 

–  обґрунтування того, що оскільки Китай, на відміну від Сполучених Штатів, не 

визначає загальний напрям геополітичних процесів в регіоні Перської затоки, політика 

США виступає в якості головного зовнішнього чинника формування і реалізації 
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зовнішньополітичної стратегії КНР в цьому регіоні, а енергетична безпека Китаю багато 

в чому буде залежати від рівня співробітництва і взаєморозуміння між КНР та 

Сполученими Штатами; 

–  аргументація того, що засобом забезпечення зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних інтересів КНР в регіоні Перської затоки є створення альтернативи 

впливу інших зовнірегіональних акторів на основі використання можливостей китайської 

економіки.  

Практичне значення одержаних результатів. Наукове та практичне значення 

дослідження полягає в тому, що теоретичні та практичні висновки дисертаційної праці 

можуть бути використані для подальших досліджень в галузі міжнародних відносин, 

зокрема для розгляду зовнішньої політики КНР в умовах постбіполярності. Прикладний 

аспект роботи полягає в тому, що її результати можуть бути корисними для органів 

державної влади України, насамперед Міністерства закордонних справ, для вироблення 

стратегій та концепцій зовнішньополітичної діяльності України на міжнародній арені. 

Теоретичні узагальнення, матеріали, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

також можуть бути використані в навчальному процесі при підготовці нормативних і 

спеціальних курсів з міжнародних відносин та світової політики, зовнішньої політики 

країн Азії, країнознавства, прогнозування зовнішньої політики, геополітики, теорії 

цивілізацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою 

роботою, у ній викладено авторський підхід до визначення особливостей трансформації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки та її впливу на розвиток 

глобальних і регіональних міжнародних відносин. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, у тому числі і ті, що характеризують наукову новизну, отримані автором 

особисто. Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві, 

відображений окремо у списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукового дослідження було 

апробовано на міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських наукових і науково-

практичних конференціях. Серед них, зокрема, ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-Захід» (7 червня 2014 р., 

Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський), Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Світове співтовариство: 

глобальні та регіональні виклики), присвячена 70-літтю Інституту міжнародних відносин 

(Київ, 16 жовтня 2014 року), Науково-практична конференція «Трансатлантична безпека 

та роль України» (Київ, 19 березня 2015 року), Міжнародні науково-практичні 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна», 

Міжвідомча наукова конференція «США у сучасних міжнародних трансформаціях: 

концептуальний і прикладний виміри» (Київ, 20 березня 2015 року). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових праць 

загальним обсягом 6,5 д.а., з яких 7 наукових праць у фахових виданнях ( 3,5 д. а.), 3 – в 

іноземних наукових виданнях та 4 - праці апробаційного характеру. 

Структура роботи. Структурно дослідження складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 239 

сторінок, з них 193 сторінки основного тексту, список використаних джерел налічує 434 
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найменування на 46 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито ступінь її вивчення у 

вітчизняній та зарубіжній науці, визначено мету та завдання дослідження, його об’єкт та 

предмет, висвітлено методологічні засади та зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, сформульована наукова новизна роботи, практичне значення вміщених 

в ній положень і висновків, представлено відомості про апробацію та публікації 

результатів дослідження. 

В першому розділі - «Концептуально-теоретичні засади і джерельна база 

дослідження» розкриваються методологічні засади дослідження, систематизовано та 

класифіковано джерельну базу та проаналізовано ступінь розробки об'єкту та предмету 

дослідження в міжнародно-політичній науковій думці.  

В підрозділі 1.1 «Концептуально-теоретичні засади дослідження 

зовнішньополітичної стратегії КНР в контексті китайської стратегічної культури» 

здійснено аналіз концептуально-теоретичних засад зовнішньої політики КНР в умовах її 

становлення як глобальної відповідальної держави в контексті традиційної геополітики та 

хронополітики, що зумовлено посиленням позицій КНР в сучасній структурі міжнародних 

відносин зі збереженням країною традиційних підходів до методів формування і шляхів 

реалізації зовнішньополітичної стратегії. Визначено ступень інтегрованності традиційних 

китайських пріоритетів міжнародної поведінки у сучасну зовнішню політику держави. 

Поглиблено концептуально-теоретичні засади дослідження зовнішньополітичної стратегії 

КНР в контексті китайської стратегічної культури.  

В підрозділі 1.2 «Етапи та чинники становлення КНР як відповідальної глобальної 

держави» доведено, що еволюція зовнішньої політики Китаю свідчить про те, що її 

консервативні складові поєднуються з новими елементами, орієнтованими на його 

перетворення на один з економічних та політичних центрів світу. В сучасних умовах 

традиції китаєцентризму являють собою ідеологічне підґрунтя для становлення 

концепції відповідальної глобальної держави, але сучасний китаєцентризм базується на 

використанні більш економічного, ніж політичного впливу. Китай переслідує лідерські 

цілі у міжнародних відносинах, як в регіоні, так і на глобальному рівні. КНР подолала 

рамки геополітичного мислення держави, що розвивається, і починає позиціонувати себе 

як держава, що має глобальні національні інтереси і претендує на лідерські позиції у 

світі, надаючи перевагу політико-дипломатичним методам міжнародного врегулювання, 

«м’якій силі» та економічній дипломатії.  

З метою з’ясування основних форм, методів, напрямів і пріоритетів реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР піддано науковому аналізу розуміння її правлячими 

колами мети та загальних принципів зовнішньої політики країни, що надало змогу їх 

подальшої екстраполяції на політику в Перській затоці.  

В підрозділі 1.3 «Джерельно-документальна база та ступінь наукової розробки 

проблеми» систематизовано та класифіковано джерельну базу дослідження.  

До першої групи джерел відносяться офіційні державні та політико-партійні 

документи КНР. Перш за все, це документи, які складають нормативно-правову базу 

зовнішньополітичного курсу Китаю - Конституція КНР, матеріали з’їздів КПК та 
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пленумів ЦК КПК, військова доктрина та Білі книги національної оборони, нормативні 

правові акти КНР, що регламентують діяльність федеральних органів державної влади в 

сфері зовнішньої політики та законодавчі акти, які регламентують зовнішню торгівлю та 

інвестиції. Важливу групу джерел становлять офіційні політичні документи КНР – 

виступи і заяви керівників та членів уряду КНР, представників МЗС КНР, послів в 

окремих країнах Затоки. До цієї групи джерел віднесено й інтернет-ресурси офіційних 

державних та міжнародних установ Китаю, а також інформагентств: інформаційний 

портал МЗС КНР; офіційні сайти уряду та МЗС КНР; сайти посольств КНР в країнах 

Затоки; Діалогу КНР-РСАДПЗ; Китайсько-арабського форуму співробітництва; Форуму 

Діалог Азії і Близького Сходу. До важливих джерел віднесено тексти міжнародних 

договорів, міждержавних угод, меморандумів та спільних декларацій і заяв КНР. Автор 

критично використовував офіційні статистичні щоденники Статистичного управління 

КНР «China Statistical Yearbook» та статистичні звіти департаменту країн Західної Азії і 

Північної Африки Міністерства комерції КНР.  

До другої групи джерел автором віднесено офіційні державні документи країн 

регіону Перської затоки, Близького Сходу, та, враховуючи значення регіону в світовій 

політиці та економіці, державні документи інших країн: документи зовнішньополітичних 

відомств країн Перської затоки, договори, угоди, декларації, комюніке, офіційні заяви 

представників правлячих кіл цих країн; документи зовнішньополітичних відомств інших 

країн Близького Сходу, країн Азії; урядові документи США. 

До третьої групи джерел віднесено документи міжнародних організацій – ООН, 

НАТО, ЄС, ШОС, неформальних інститутів глобального управління – Групи семи, Групи 

двадцяти та ін.; документи міжрегіональних, регіональних та субрегіональних 

організацій – організації Ісламська Конференція (ОІК), Ліги арабських держав (ЛАД), 

Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ). 

Четверту групу джерел становлять збірники виступів, мемуари, заяви, інтерв’ю 

офіційних осіб КНР, країн Перської затоки, інших країн.  

До п’ятої групи джерел автором віднесено дослідження та публікації науково-

дослідних центрів, що мають не стільки академічний, скільки рекомендаційно-

прикладний характер і справляють значний вплив на розробку та здійснення політики в 

цьому регіоні; матеріали конференцій науково-дослідних інститутів Китаю. 

Зовнішньополітичні потреби викликали необхідність відновлення в КНР країнознавчих 

та регіонознавчих досліджень, зокрема арабістики. В 1980-х роках почала 

відновлюватись діяльність китайських науково-дослідних установ, багатьох інститутів, 

що займались дослідженнями в галузі міжнародних відносин, створювались нові 

науково-дослідні центри, зокрема Інститут сучасних міжнародних досліджень при 

Державній Раді КНР, Інститут міжнародних проблем МЗС КНР в Пекіні, Інститут 

міжнародних проблем в Шанхаї, Пекінський інститут міжнародних стратегічних 

досліджень, Китайська Академія сучасних міжнародних відносин, Шанхайська академія 

суспільних наук. Проблемами формування і реалізації політики КНР щодо держав 

Близького Сходу займаються декілька науково-дослідних центрів, зокрема Центр 

дослідження Близького Сходу Китайського Інституту міжнародних відносин, Центр 

китайсько-арабських досліджень Шанхайського інституту іноземних мов, Інститут країн 

Близького Сходу при Шанхайському університеті міжнародних відносин та ін.  
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Наукове дослідження потребувало достовірності статистичних даних, тому 

джерелом дослідження виступили інформаційні довідкові видання та ресурси, зокрема 

офіційні статистичні довідники Національного Статистичного бюро КНР, данні 

Китайського фонду арабського економічного розвитку, Кувейтського фонду арабського 

економічного розвитку, статистичні дані ООН, опубліковані на офіційному порталі цієї 

організації. Авторка зверталася і до офіційних джерел на веб-сторінках Міжнародного 

енергетичного агентства (МЕА), МВФ, СОТ, ОПЕК. 

Автором використовувалися матеріали китайських інформаційних агентств і засобів 

масової інформації, зокрема «Beiging review», «China Today», China.org.en., матеріали 

провідних засобів масової інформації країн Перської затоки, публікації у провідних ЗМІ 

України та західних держав.  

При аналізі використаної автором наукової літератури виокремлено наступні 

систематизовані блоки: наукові праці, які сформували теоретичну базу дослідження; 

дослідження зовнішньої політики КНР, в яких висвітлюється концептуальні засади та 

еволюція китайської зовнішньої політики, зокрема на Близькому Сході та в регіоні 

Перської затоки, тобто включно з вузькоспрямованими джерелами за темою; 

дослідження міжнародних відносин в регіоні Перської затоки і на Близькому Сході в 

цілому. В межах кожного з систематизованих блоків автором пропонується класифікація 

використаної наукової літератури за основними проблемами та національними 

науковими школами. 

Особливе значення для розробки методологічної концепції нашого дослідження 

мали роботи загальнотеоретичного характеру як українських, так і закордонних авторів - 

З.Бжезинського, Д.Іккенберрі, Ф. Закарії, Г.Кіссінджера, В. Майбороди, В. Манжоли, Л. 

Месснера. Дж.Найя, Б.Парахонського, І.Погорської , Г.Перепелиці , Дж. Розенау, Р. 

Робертсона, А-М. Слоттер, М. Фесенка, Ф. Фукуями, Е.Хааса , С.Хантінгтона, С.Шергіна та 

ін.. Важливість і значущість політики «м’якої сили» провідних міжнародних акторів, 

зокрема КНР зумовлює підвищений інтерес до неї з боку багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців. Особливий внесок в осмислення «м’якої сили» як політичної 

категорії належить таким науковцям, як Дж.Най, Зб.Бжезинський, Р.Кейган, Р.Кеохейн, 

Г. Кіссінджер, А.Коен, М.Кокс, М.Лібіцкі, М.Рубін, М.Фрейзер, Ф.Фукуяма, П. ван Хем, 

К.Хілл та ін. Прикладні аспекти наукової проблеми «м’якої сили» висвітлено в працях 

вітчизняних фахівців – Н.Белоусової, В.Головченка, Є.Камінського, Б.Канцелярука, 

В.Ліпкана, О.Литвиненка, Є.Макаренко, М.Ожевана, Г.Перепелиці, І.Погорської, 

О.Потєхіна, Г.Почепцова, М.Рижкова, С.Федуняка, С.Шергіна, Л.Чекаленко, С.Юрченка 

та ін. Ці та інші роботи мали важливе значення для розробки методологічної концепції 

дослідження.  

Наступний блок – це наукові розвідки, в яких висвітлюється концептуальні засади 

та еволюція зовнішньої політики КНР, зокрема на Близькому Сході та в регіоні Перської 

затоки. Методологічні аспекти дослідження зовнішньої політики КНР розглядаються у 

працях китайських політологів Жень Чженде, Куані Яо, Вань Гуана Лі Юаньчао, Гуанкай 

Сюна, Лі Веньчжуя, Лі Гофу, Мей Занга, Пань Чженцяня, Чжао Кезціня, Лю Ічана, Хуа 

Юфана та ін.  

Підйом КНР викликав появу значної кількості публікацій, в яких досліджуються 

проблеми зростання Китаю, так звана «китайська загроза» та американо-китайські 
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відносини, які мають, хоча й опосередковане. відношення до теми нашого дослідження. 

Китайська загроза аналізується в роботах М.Барра, П.Ботильера, Хьюго Дебурга, 

Г.Гелбера, Б.Гілла, А.Голдстейна, Р.Каплана , А.Фрідберга, З.Халілзада та ін.  

В західній міжнародно-політичній науці існує значна кількість досліджень, 

присвячених політиці КНР на Близькому Сході. Однією з перших робіт, яка побачила світ 

в 1961 році, стала праця Уолтера Зандера «Китай і Близький Схід». Реакцією на 

активізацію політики КНР на Близькому Сході стала монографія Ліллін Крейг Харріс 

«Погляд Китаю на Близький Схід», яка побачила світ в 1993 році і мала на меті 

висвітлення динаміки цих відносин, починаючи з китайської імперії. Серед інших робіт 

на особливу увагу заслуговують роботи Д. Стейнхілберта «Китай: новий актор на 

Близькому Сході та в Північній Африці». Політику КНР в регіоні Перської затоки піддано 

аналізу в роботі «Китай та Перська Затока: наслідки для США» під редакцією 

Б.Вейкфілда і С.Левенстайн. Геополітичні аспекти активізації політики КНР в регіоні 

розглядаються в роботі К.Лін. Особливо важливими для автора стали роботи 

Д.Альтермана та Г.Карвера, в яких піддано науковому аналізу політику КНР в Перській 

затоці, зокрема в контексті «балансування та вибіркової підтримки сторін» та відносини в 

трикутнику «Китай-країни Затоки-США». Не залишився поза увагою західних 

дослідників, зокрема Д.Дугласа. Р.Ебела, Е.Даунс, роль енергетичного чинника в 

формуванні та реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки. 

Причини активізації політики КНР в регіоні Перської затоки в контексті посилення 

залежності від експорту енергоносіїв розглядаються С.Джонсоном, Дж.Альтерманом та 

Д.Стейнхілбергом. Особливу групу досліджень становить аналіз відносин КНР з країнами 

Перської затоки, зокрема з Саудівською Аравією (праці Р.Вагнера, К.Замбеліса ) та з 

Іраном( роботи А.Бекера, Д.Гарвера). 

 Активізація політики КНР в регіоні Перської затоки не залишилась поза увагою 

арабських дослідників. Одним з перших наукових досліджень, присвячених політиці КНР 

в Перській затоці, стала робота Мухаммада бін-Хувайдіна «Зовнішня політика Пекіну 

щодо Затоки та регіону Аравійського півострова 1949-1999 рр.». В роботі аль-Тамімі 

«Чому Китай продовжує співпрацювати з Іраном» піддано науковому аналізу одне з 

найбільш болючих для арабських країн Затоки питання – співробітництво КНР з ІРІ, яке 

викликає їх значну занепокоєність і негативно впливає на відносини з Пекіном, 

незважаючи на його політику «балансування і вибіркової підтримки сторін». Арабо-

китайські відносини побічно розглядаються в роботах арабських авторів, присвячених 

розвитку міжнародних відносин в регіоні Перської затоки. Вони в цілому позитивно 

оцінюють роль КНР в якості сили, альтернативної Сполученим Штатам, акцентуючи увагу 

на тому, що якщо США ведуть мову про зменшення залежності від нафти Затоки і 

енергетичну незалежність, Пекін ставить питання щодо «енергетичної взаємозалежності», на 

позитивних рисах «пекінського консенсусу» на відміну від «вашингтонського консенсусу».  

В російській міжнародно-політичній науці існує значна кількість досліджень теорії 

та історії зовнішньої політики Китаю, зокрема колективна монографія МГІМО МЗС РФ 

«Китай в світовій політиці» під редакцією А.В.Торкунова, роботи Е.Бажанова, Я.Бергера, 

А.Д.Вознесенського , Г.Дробота, М.Мамонова, В.Я. Портякова, М.Титаренка та ін. Для 

аналізу впливу цивілізаційної специфіки Китаю на формування та реалізацію його 

зовнішньополітичного курсу автор критично використовував дослідження А. Ачлея. 
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Ю.Галєновича, В.Гельбраса, Ю.Горяіна, В.Ганшина. 

 Політика КНР на Близькому Сході розглядається в колективній монографії 

«Великий Близький Схід» під редакцією В.А.Гусейнова. Певна увага приділяється 

відносинам Китаю з окремими державами Затоки, перш за все Іраном і Саудівською 

Аравією. Особливо корисними для автора стали дослідження М.А.Пахомової та 

Г.Л.Гукасян. 

В міжнародно-політичній науці в Україні теж існують давні традиції китаєзнавства, 

зокрема в Інституті сходознавства, Інституті світової економіки і міжнародних відносин, 

Інституті всесвітньої історії, Інституті міжнародних відносин КНУ. Український 

дослідник М. В. Фесенко в праці «Геополітичне та геоекономічне протистояння США і 

Китаю: стан і перспективи» досліджує боротьбу за владу і вплив між Китаєм і США, 

зокрема проблеми визнання лідерства КНР світовим співтовариством. Серед 

використаних у роботі джерел варто виділити доробки українських науковців В. І. 

Головченка, І.Вишневської-Черкас, В.Кіхтенка, С.Шергіна, О.Шевчука.  

Чимало наукових розвідок, критично використаних автором, присвячено 

міжнародним відносинам на Близькому Сході. Вони розглядаються в роботах 

З. Бжезінського, П. Гелбрейта, І. Коена, Е. Кордесмена, К. Поллака, Р. Сетлора, 

О. Родрігеса, М. Мазарра, Ш. Зухура, Р. Хааса, М. Індика, Є. Прімакова, Б. 

Парахонського, Ю.Скорохода, О. Ігнатенко, О. Малащенка, та інших. Міжнародні 

відносини в регіоні Перської затоки аналізуються в працях О.А.Коппель, Д.І.Кушніра . 

Значна увага приділялась політиці зовнірегіональних держав на Близькому Сході – США 

(А.Захарченко, П.О.Міщенко, Д.Лакішик, Р.Рукомеда, Ю.С.Скороход, Л.І.Скороход, 

К.Сербіна, В.Швед), Франції – (В.В.Копійка), проблемам міжнародних відносин та 

регіональної безпеки (Д. Лакішик, А. Захарченко, С. Авдєєва, Т. Жовтенко, С. Зінько, 

М.Субх ). Стратегічні пріоритети, концептуальні засади та політика України в регіоні 

Перської затоки досліджується в роботах А.Голікова, С.Гасіма, О.Волошина, С.Зінько. 

Ж.Ігошиної, В.Макуха, А.Поспєлова, Р.Петюра, М.Рубцової. 

В західній міжнародно-політичній науці дослідження міжнародних відносин в 

районі Перської затоки було започатковано такими вченими, як А. Кордесмен, 

Д.Болдуін, Е.Накле, Г.Ноннеман, Дж.Нойєс, Р.Рамазані. Ф.Холлідей. Ці проблеми 

аналізуються в працях Г.Гауза, Т.Ісмаіла, Ж.Ісмаіл, Л.Канторі, Барда О`Нейла, Р.Фалька, 

Р.О.Фрідмана, Р.Хантера та інших.  

Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході, зокрема в субрегіоні 

Перської затоки розглядаються і в роботах російських сходознавців. Це перш за все праці 

«класиків» російського сходознавства – Г.М.Бондаревського. А.М. Васильєва, Р.Ланди, 

Г.Мірського, Є.М.Прімакова, В.В.Наумкіна. Важливе наукове значення мали монографії 

Л.В.Вальковой, Б.Малікова, О.С.Мелкумян, У.З. Шаріпова та ін.  

Віддаючи належне теоретичній та практичній значущості наукових напрацювань, 

присвячених зовнішній політиці КНР, та наявності робіт, присвячених близькосхідному 

напряму зовнішньополітичної стратегії Китаю, можемо констатувати відсутність праць 

узагальнюючого характеру, в яких досліджується політика КНР в регіоні Перської 

затоки. Поза увагою дослідників залишились питання співробітництва КНР з арабськими 

монархіями Затоки, діалогу КНР-РСАДПЗ.  

В другому розділі – «Реалізація зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 
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Перської затоки» досліджується доктринальний рівень зовнішньополітичної стратегії 

КНР в регіоні Перської затоки, тобто офіційно сформульовані керівні принципи зовнішньої 

політики Китаю в регіоні, його зовнішньополітичні цілі та основні засоби їх реалізації.  

В підрозділі 2.1 «Геополітичні та геоекономічні інтереси КНР в регіоні» визначені 

інтереси КНР, які обумовлені перш за все знаходженням там джерел енергоресурсів та 

маршрутів їх транспортування, важливих для стабільного розвитку Китаю. Але Китай, як 

високорозвинута країна, не є виключно імпортером енергоресурсів з країн цього регіону. 

Він активно розширює свій вплив на економічному ринку країн Затоки для реалізації 

економічних, торгових інтересів, зокрема експорту китайських товарів та послуг, робочої 

сили. Події так званої «Арабської весни» призвели до зростання значення регіону 

Перської затоки в зовнішньополітичній стратегії КНР і безсумнівно вплинули на 

подальшу активізацію співробітництва з країнами Затоки, їх значення в глобальній 

стратегії КНР посилилось, що було пов’язане з тимчасовою втратою важливих союзників 

на Близькому Сході. 

В підрозділі 2.2 «Основні принципі, цілі, напрями та засоби реалізації 

зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні» узагальнюються особливості, характерні 

риси, основні принципи, цілі та засоби її реалізації, визначено її динаміку, з’ясовано 

основні напрямки її подальшої еволюції. Зовнішньополітичні цілі КНР в регіоні 

узагальнюються наступним чином: забезпечення поставок енергоносіїв, безпеки шляхів 

їх транспортування; економічні, торгові інтереси, зокрема експорт товарів та послуг, 

робочої сили; забезпечення політичної стабільності, недопущення політичної 

дестабілізації регіону Для реалізації своїх інтересів Пекін використовує відповідний 

інструментарій, який включає до себе економічні, політичні, військово-політичні, 

культурні та інші методи впливу. Доведено, що якщо раніше пріоритетними формами 

співробітництва були економічна, перш за все енергетична, торгівельна, а також 

військова сфера, поступово більше уваги починає приділятись політичному і 

соціокультурному напрямам. 

Основними політичними засобами для реалізації вказаних зовнішньополітичних 

цілей стало співробітництво з країнами Затоки, що передбачало встановлення системи 

«дружніх відносин» та «стратегічного партнерства» з державами регіону та РСАДПЗ; 

диверсифікацію системи партнерства з країнами регіону; розробку механізмів 

багатосторонньої та двосторонньої взаємодії, «неприєднання» до різних групувань країн 

в межах регіону; недопущення військового «переділу сфер впливу». 

В підрозділі 2.3 «Зовнішній фактор формування та реалізації зовнішньополітичної 

стратегії КНР в регіоні Перської затоки» доведено, що в період постбіполярності чітко 

простежується тенденція до посилення там як економічних, так і політичних позицій 

Китаю. В подальшому це може призвести до більш активної ролі Пекіну в забезпеченні 

регіональної безпеки. Оскільки, на відміну від США, Китай не визначає загальний 

напрям геополітичних процесів в регіоні, його енергетична безпека багато в чому буде 

залежати від рівня співробітництва і взаєморозуміння з ними.  

В третьому розділі «Формування багаторівневої системи двостороннього та 

багатостороннього співробітництва КНР з державами Перської затоки як 

інструмент реалізації її зовнішньополітичної стратегії» проаналізовано механізми 

реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР на двосторонньому та багатосторонньому 
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рівнях. 

В підрозділі 3.1 «Встановлення КНР системи «дружніх відносин» та 

«стратегічного партнерства» з державами Перської затоки на двосторонньому рівні» 

визначено основні чинники зацікавленості Китаю в розбудові відносин з країнами 

Перської затоки. Серед них слід назвати, по-перше, зростаючу потребу КНР в 

енергоносіях. По друге, це прагнення КНР до активного залучення цих країн до кола 

китайських торгових, економічних і геополітичних інтересів. Нарешті, це спільна 

зацікавленість в розв’язанні питань, пов’язаних зі створенням системи регіональної 

безпеки, нерозповсюдженням ядерної зброї і таке інше.  

Система зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів Китаю по 

відношенню до суб’єктів міжнародних відносин в районі Перської затоки визначалася як 

економічним значенням того чи іншого актора та значенням торгівельно-економічного 

співробітництва з ним Пекіну, так і ступенем його політичного впливу. Тому 

пріоритетним для Пекіну був розвиток відносин з Саудівською Аравією та Іраном. 

В підрозділі 3.2 «Активізація взаємовигідного співробітництва і формування 

системи «дружніх відносин» та «стратегічного партнерства» з країнами РСАДПЗ на 

багатосторонньому рівні» визначено етапи формування багаторівневої системи 

двостороннього та багатостороннього співробітництва. На першому етапі (1970-1980-ті 

рр.) відбувається вставлення дипломатичних відносин КНР з країнами Затоки. На 

другому етапі (1990-ті рр.) створюється система партнерських відносин з державами 

Перської затоки. На третьому етапі система двостороннього співробітництва 

доповнюється багатостороннім співробітництвом КНР з РСАДПЗ. Рада співробітництва 

грала важливу роль в поглибленні та диверсифікації форм стратегічного партнерства між 

Китаєм та країнами Перської затоки.  

Китай встановлює відносини з РСАДПЗ в 1981 р., одразу після створення 

організації. 1990-ті рр. стали періодом офіційного запуску двостороннього 

консультаційного механізму і створенням спільної торгово-економічної комісії по 

співпраці. До 1996 року Китай і РСАДПЗ розробляли механізм політичних та 

економічних консультацій. Надалі розширюється співробітництво в галузі політики, 

економіки, торгівлі, енергетики та охорони навколишнього середовища і зміни клімату, 

культури, освіти, охорони здоров'я, спорту і т.д.  

В підрозділі 3.3 «Перехід до стратегічного діалогу в форматі КНР-РСАДПЗ» 

досліджується налагодження стратегічного діалогу і координації в міжнародних і 

регіональних справах. В 2010 році сторони встановили «відносини стратегічного і 

всебічного співробітництва і спільного розвитку» і перейшли до стратегічного діалогу в 

форматі КНР-РСАДПЗ, чому сприяло як ефективне співробітництво в рамках РСАДПЗ – 

Китай і активізація політики Пеіну в регіоні, так і поглиблення інтеграційних процесів в 

самій організації, зокрема створення спільного ринку (2007р.) і монетарного союзу 

(2008р.), ухвалення единої оборонної стратегії (2009 р.). В ході першого раунду 

стратегічного діалогу (2010р.) було підписано «Меморандум про взаєморозуміння з 

питань стратегічного діалогу між двома сторонами», і «Рамкову конвенцію з питань 

економічного співробітництва, інвестицій та технічного співробітництва між КНР і 

РСАДПЗ». Пізніше сторони затвердили План спільних дій у сфері економіки, торгівлі та 

інвестицій і технічного співробітництва на період 2012 - 2015 рр., до якого увійшли цілі, 
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механізми та програми співробітництва в галузі торгівлі, інвестицій, промисловості, 

фінансової сфери і т.д. Третій раунд стратегічного діалогу було проведено в Пекіні 17 

січня 2014 року. Сторони ухвалили «План дій зі стратегічного діалогу між РСАДПЗ і 

КНР на 2014 – 2017 рр.», в якому було визначено цілі співпраці між двома сторонами в 

галузі політики, економіки, торгівлі, енергетики та охорони навколишнього середовища і 

зміни клімату, культури, освіти, охорони здоров'я, спорту і т.д. Важливий напрям 

співробітництва КНР з РСАДПЗ пов`язаний з реалізацією проекту відновлення так 

званого «Економічного поясу шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху XXI 

століття». 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і подано політологічне 

бачення основних принципів, цілей, напрямів та засобів реалізації зовнішньополітичної 

стратегії КНР в регіоні Перської затоки відповідно до оголошеного нею статусу 

відповідальної глобальної держави. Китай позиціонує себе в якості одного з 

найважливіших центрів сучасного світоустрою, а одним з напрямів реалізації цієї мети 

стали відносини з країнами Перської затоки.  

Основні наукові і практичні результати дослідження полягають у наступному: 

1. Теоретико-методологічні підходи до аналізу зовнішньополітичної стратегії КНР 

визначались автором як на основі аналізу специфіки вказаного регіонального напряму, 

так і з врахуванням особливостей китайської стратегічної культури, що сприяло 

вирішенню пов’язаних з цим методологічних питань. Еволюція зовнішньої політики 

Китаю свідчить про те, що її консервативні складові поєднуються з новими елементами, 

орієнтованими на його перетворення на один з економічних та політичних центрів світу. 

Регіон Перської затоки стає одним з найважливіших напрямів реалізації КНР статусу 

відповідальної глобальної держави.  

Після розпаду СРСР перед Китаєм постає необхідність пошуку нової системи 

зовнішньополітичних координат. Такий підхід відбувається в межах поступового 

позиціювання Китаю в якості «відповідальної глобальної держави». Починає 

формуватись нова зовнішньополітична доктрина Китаю, теоретичні засади якої 

базувались на засадах економічного прагматизму, оптимізації його місця в структурі 

світових економічних і науково-технічних контактів. Важливим аспектом став 

принципово новий курс КНР на розвиток економічного співробітництва – «політика 

відкритості». Це закладає підвалини як для подальшого прискореного економічного 

розвитку країни, так і для активизації зовнішньополітичної діяльності. Більш важливого 

значення набувала економічна взаємодія і створення нових зовнішньополітичних 

концепцій, які надавали б змогу проводити китайську експансію невійськовими 

засобами: концепції «мирного піднесення», «глобальної відповідальності», «концепції 

наукового розвитку» , «гармонійного світу».  

2. Базуючись на універсальному характері вказаних доктрин, КНР адаптує їх 

елементи під специфіку окремих регіонів, зокрема Перської затоки, де політика 

підпорядковується перш за все інтересам економічного характеру, а також глобальній 

геополітичній стратегії. Потреба в диверсифікації джерел ресурсів, перш за все 

енергоносіїв, здійснювала вплив на географію інтересів китайської дипломатії і 
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виступала найважливішою детермінантою зовнішньої політики КНР, що призвело до 

посилення значення регіону Перської затоки в системі її зовнішньополітичних 

пріоритетів.  

Зовнішньополітична стратегія КНР в регіоні Перської затоки формувалась і 

еволюціонувала протягом періоду, що досліджується. Її характерними рисами є 

створення багаторівневої системи двостороннього та багатостороннього діалогу з 

державами Перської затоки на різних державних рівнях, а також у сфері бізнесу при 

відсутності чітко сформульованої регіональної політики в Перській затоці, як у США, де 

вже з 1970-х рр. виокремлюється вказаний регіональний напрямок.  

3. Формування і реалізація зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської 

затоки базується на врахуванні місця цього регіону в світовій політиці та економіці, яке 

зазнало значної трансформації в межах періоду, що досліджується. Традиційно особливе 

місце регіону Перської затоки в світовій політиці та економіці визначалося з 

врахуванням факторів як геополітичного, так і геоекономічного характеру, перш за все 

великої енергетичної, стратегічної, безпекової та культурно-релігійної цінності. 

Встановлення контролю над регіоном Перської затоки розглядалось в якості фактора 

впливу на глобальні політичні процеси.  

Складний комбінований характер близькосхідної регіональної системи визначається 

її неоднорідністю та наявністю субрегіонів із власною специфікою. Специфічні риси 

субрегіональної системи в Перській затоці викликають потребу у врахуванні цієї 

специфіки при формуванні зовнішньополітичної стратегії Китаю в регіоні, яка має свої 

особливості, характерні риси та специфіку. По-перше, держави Затоки є ключовими 

експортерами нафти та газу на світовому ринку. По-друге, арабські монархії Перської 

затоки, об’єднані в РСАДПЗ, реалізують стратегію максимально можливої модернізації 

національних економік з пріоритетом на ненафтові сектори господарства при збереженні 

соціальної підтримки корінного населення; ці держави мають найкращі показники 

економічного зростання серед усіх країн Близького Сходу, являють собою лідируючу в 

економічному відношенні частину арабського світу за такими показниками, як 

абсолютний обсяг ВВП, за рівнем доходів на душу населення. Це має особливе значення 

для Китаю, який претендує на роль лідера країн, що розвиваються.  

По-третє, в цих державах діє достатньо ефективна система отримання і розподілу 

прибутків від нафти та газу. Вони проводять курс на максимально можливий 

перерозподіл нафтових прибутків в нові сфери економічної діяльності і матеріальні 

активи. В основі стійкого розвитку економіки цих держав лежить не тільки постійне 

надходження прибутків від експорту нафти та газу, але й накопичені фінансові резерви, 

за рахунок яких здійснюються масштабні економічні проекти. Вони володіють значними 

фінансовими резервами, частина яких інвестується в соціальну сферу, що в свою чергу 

забезпечує більш високий рівень економічної та політичної стабільності. Фактор 

політичної стабільності не може не враховуватись КНР, економічним інтересам якої було 

завдано значні збитки під час подій Арабської весни, зокрема в країнах Північної 

Африки. 

4. Активізація геополітичних і геоекономічних інтересів КНР в регіоні Перської 

затоки стає одним з найбільш помітних геополітичних трендів останніх років. На 

прикладі зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки доведено, що у 
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сучасному світі геополітичні та геоекономічні інтереси держави тісно пов’язані між 

собою.  

Визначальним фактором активізації політики КНР в регіоні Перської затоки стає 

енергетичний. З 1993 року Китай перейшов з групи постачальників енергоресурсів в 

групу імпортерів, з 2003 року він посідає в цій групі друге, а з 2011 року – перше місце. 

Тому регіон Перської затоки розглядається Пекіном як найважливіший плацдарм для 

розробки та реалізації стратегії забезпечення власної енергетичної безпеки.  

Інтереси КНР визначають її конкретні зовнішньополітичні цілі, які можна 

узагальнити наступним чином: забезпечення поставок енергоносії; безпека шляхів 

транспортування енергоносіїв; економічні, торгові інтереси, зокрема експорт китайських 

товарів та послуг, робочої сили; забезпечення політичної стабільності, недопущення 

політичної дестабілізації регіону. 

  Основними засобами реалізації зовнішньополітичних цілей виступають: 

встановлення системи «дружніх відносин» та «стратегічного партнерства» з РСАДПЗ та 

провідними державами регіону; диверсифікація системи партнерства з країнами регіону; 

«неприєднання» до різних групувань країн в межах регіону, політика «балансування та 

вибіркової підтримки сторін»; недопущення військового «переділу впливу» в межах 

регіону; розробка механізмів багатосторонньої та двосторонньої взаємодії; інвестування 

розвитку інфраструктури регіону, зокрема енергетичної; співробітництво в галузі 

моделей модернізації і розвитку, експорт «китайської моделі розвитку»; «ісламська 

дипломатія»; протидія посиленню позицій інших зовнірегіональних акторів, зокрема 

створення альтернативи їх впливу на основі використання можливостей китайської 

економіки; самоідентифікація в якості лідера країн, що розвиваються. 

Для реалізації своїх інтересів в регіоні Перської затоки Китай використовує 

відповідний інструментарій, який включає до себе економічні, політичні, військово-

політичні, культурні та інші методи впливу. Перед Пекіном постають завдання внесення 

коректив до своєї політики і здійснення наукового планування довго- та 

середньострокової стратегії з врахуванням стратегічного значення регіону і на основі 

традиційних принципів китайської дипломатії. КНР наголошує на продовженні політики 

невтручання, в той же час акцентуючи увагу на необхідності захисту інтересів Китаю, 

перш за все економічних. Якщо раніше пріоритетними формами співробітництва були 

економічна, перш за все енергетична, і військова сфери, більша увага стала приділятися 

політичному і соціокультурному співробітництву. Важливими напрямками стало 

співробітництво по проблемам захисту миру в близькосхідному регіоні; по проблемі 

безпеки Перської затоки; по проблемі нерозповсюдження ядерної зброї; співробітництво 

в галузі реалізації довгострокових проектів «Економічного поясу Великого Шовкового 

шляху» і «Морського Шовкового шляху».  

5. Після закінчення холодної війни і розпаду СРСР в Перській затоці новою 

політичною реальністю стало прагнення США затвердити себе в якості єдиної сили, 

здатної нести відповідальність за регіональну стабільність. США виступали як в якості 

найбільш активного зовнішнього політичного та військового фактору міжнародних 

відносин в регіоні Перської затоки, так і головного зовнішнього чинника формування і 

реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в цьому регіоні. 

В період постбіполярності досить чітко простежується тенденція до посилення 



 

 

16 

позицій КНР в регіоні Перської затоки. Важливим засобом забезпечення 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів КНР стало створення 

альтернативи впливу інших геополітичних акторів на основі використання можливостей 

китайської економіки. В той же час Пекін офіційно декларував неперешкоджання 

країнам, які вже мають там значний вплив – США, Японії, країнам ЄС.  

6. Система зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів Китаю по 

відношенню до суб’єктів міжнародних відносин в районі Перської затоки визначається 

як економічним значенням того чи іншого актора, значенням торгівельно-економічного 

співробітництва з ним Пекіну, так і ступенем його політичного впливу. Реалізація 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів КНР в регіоні Перської затоки 

найбільш ефективно може бути забезпечена за рахунок співробітництва з країнами, які 

займають ключове місце на геостратегічній карті регіону. Для КНР такими країнами 

були Саудівська Аравія, Іран та Ірак (до 2003 р.). КНР враховувала як інтенсивність і 

спрямованість формування регіональних центрів сили, так і ступінь їх готовності до 

розширення двосторонньої взаємодії з Пекіном.  

З початку 1990-х років одним з головних напрямів зовнішньополітичної стратегії 

КНР в регіоні Перської затоки стало створення системи партнерських відносин з 

державами та групами держав регіону. Головним принципом відносин нового типу КНР 

з державами регіону Перської затоки є взаємовигідне економічне співробітництво. Воно 

передбачало як розвиток двостороннього співробітництва, так і співробітництво з 

регіональними організаціями, зокрема РСАДПЗ. 

7. Формування багаторівневої системи двостороннього та багатостороннього 

співробітництва відбувалось в декілька етапів. На першому етапі (1970-1980-ті рр.) 

закладались передумови її створення, зокрема відбувається вставлення дипломатичних 

відносин КНР з країнами Затоки. На другому етапі (1990-ті рр.) створюється система 

партнерських відносин з державами Перської затоки на двосторонньому рівні і 

розробляються механізми політичних та економічних консультацій з РСАДПЗ на 

багатосторонньому рівні. На третьому етапі (2000-і рр.) система двостороннього 

співробітництва доповнюється повноцінним співробітництвом КНР з РСАДПЗ в 

багатосторонньому форматі. КНР розпочала створення постійного механізму 

співробітництва та консультацій (діалог КНР-РСАДПЗ). На наступному, четвертому 

етапі, з 2010 році КНР і РСАДПЗ встановили «відносини стратегічного і всебічного 

співробітництва і спільного розвитку» і перейшли до стратегічного діалогу в форматі 

КНР-РСАДПЗ. 

Відносини в межах програми «КНР-РСАДПЗ» виступають в якості важливої сфери і 

дієвого інструменту реалізації зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів 

КНР в регіоні. Багатостороннє співробітництво КНР з країнами Перської затоки 

відображає прагнення до встановлення стабільних відносин з країнами, від яких 

залежить її економічне та політичне зростання.  
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АНОТАЦІЯ 

Кононенко М.Г. Еволюція зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 

Перської затоки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі 

спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню еволюції зовнішньополітичної стратегії КНР в 

регіоні Перської затоки відповідно до оголошеного нею статусу відповідальної 

глобальної держави, визначенню її особливостей, пріоритетів, принципів, цілей, 

напрямів та засобів реалізації. 

Виявлено особливості Перської затоки як геополітичного регіону та встановлено 

їхній вплив на зовнішньополітичну стратегію КНР, визначено систему геополітичних та 

геоекономічних інтересів КНР в регіоні, на основі чого з’ясовані основні принципи, цілі 

та засоби їхньої реалізації. Структуровано форми і методи зовнішньополітичного 

інструментарію реалізації політики КНР в регіоні Перської затоки. 

Надано оцінку ефективності багаторівневої системи двостороннього та 

багатостороннього співробітництва КНР з країнами Затоки. Доведено визначальну роль 

багатостороннього співробітництва в межах РСАДПЗ, з’ясовано його етапи і напрями, 

зроблено висновки щодо його ефективності. Доведено, що співпраця Китаю з РСАДПЗ 

та двостороннє співробітництво з державами Перської затоки взаємно доповнюють і 

сприяють один одному. 

Ключові слова: КНР, Перська затока, Близький Схід, Рада співробітництва 

арабських держав Перської затоки, Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, ОАЕ, Катар, 

Оман, відповідальна глобальна держава, енергетичний фактор. 
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развития. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт 

международных отношений. – Киев, 2015. 

В диссертации исследуется эволюция внешнеполитической стратегии КНР в 

регионе Персидского залива в соответствии с провозглашенным ею статусом 

ответственного глобального государства, определяются ее особенности, приоритеты, 

принципы, цели, направления и способы реализации.  

Определены особенности Персидского залива как геополитического региона и их 

влияние на внешнеполитическую стратегию КНР, обозначено систему ее 

геополитических и геоэкономических интересов в регионе. Структурировано формы и 

методы внешнеполитического инструментария реализации политики КНР в регионе 

Персидского залива. 

Предоставлено оценку эффективности многоуровневой системы двустороннего и 

многостороннего сотрудничества КНР со странами Залива. Доказано определяющую 

роль многоуровневой системы двустороннего и многостороннего сотрудничества в 

рамках ССАГПЗ, выяснено его этапы и направления, сделаны выводы о его 

эффективности. 

Ключевые слова: КНР, Персидский залив, Ближний Восток, Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского Залива, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, 

Катар, Оман, энергетический фактор. 

ABSTRACT  

Kononenko M. The evolution of Chinese foreign policy strategy in Persian Gulf. – 

Manuscript copyright. 

Ph.D. thesis in Political Sciences with a specialization 23.00.04 – Political Problems of 

International Systems and Global Development. – The Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Institute of International Relations. – Kyiv, 2015.  

Ph.D. thesis is dedicated to a research of the evolution of Chinese foreign policy strategy 

in the Persian Gulf according to the announced status of a responsible global power, 

determining its characteristics, priorities, principles, goals, directions and means of 

implementation. 

Chinese relations with the Persian Gulf countries are examined at three levels: theoretical 

and conceptual (analysis of the ideological and theoretical basis of foreign policy in context of 

China's strategic culture); doctrinal (analysis of foreign strategies and doctrines as officially 

defined universal guidelines on foreign and military policy of China) and the practical-political 

– an analysis of political-strategic implementation course in Gulf region. 

It is established and empirically proved that Chinese foreign policy strategy in the Persian 

Gulf stands on the one hand as an important part of its global strategy, Middle Eastern direction 

of its policy, on the other one – as an independent line of its foreign policy, endowed with its 

own characteristics, motivational factors and practical means for implementation. 

Within the Ph.D. thesis, conceptual and theoretical research bases of China's foreign 

policy are deepened in the context of Chinese strategic culture, a degree of traditional 

civilizational values and priorities of international behavior integration in modern foreign 

policy strategy of PRC are defined. It is analyzed doctrinal principles of Chinese foreign policy 

in the Persian Gulf, defined the peculiarities of the Gulf as of a specific geopolitical region and 

established their influence on China's foreign policy strategy. 
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It was outlined a system of Chinese geopolitical and geo-economic interests in the Region 

whereby main principles, objectives and means of their implementation were identified. Forms 

and methods of PRC foreign policy tools implementation in the Gulf region were structured 

according to their characteristics, priorities, principles, goals, directions and means of 

implementation. 

It is defined a set of peculiarities of China's interaction with the other external actors in the 

context of regional rivalry for influence in the region. It is proved that as China, unlike the 

United States, does not determine a general direction of geopolitical processes in the Persian 

Gulf, US policy in the Region is the main external determinant for Chinese foreign policy 

strategy formation and implementation, and energy security of China will mostly depend on the 

level of cooperation and understanding between China and the United States. It is proven that 

an essential tool for ensuring political and economic interests of China in the Persian Gulf is to 

prevent the strengthening of the geopolitical influence of other external actors by creating 

alternatives based on the potential of the Chinese economy. The features of Chinese "policy of 

balancing and selective approach" were determined, which in practice involves a “non-

alignment” with different groups of countries in the Region and prevents military 

"redistribution of spheres of influence." 

Features and priorities of bilateral cooperation between China and Persian Gulf countries 

were identified; it was structured system of foreign policy and foreign economic priorities of 

China in relation to the subjects of international relations in the Gulf, which is defined by an 

economic value of an actor, value of its trade and economic cooperation with Beijing and a 

degree of political influence, whereby it is reasonable to indicate relations with Saudi Arabia, 

UAE and Kuwait as those of high-priority, while Iran is a strategic partner of China on a global 

scale. 

Features and stages of multilateral cooperation system within a strategic dialogue China-

GCC were outlined and the efficiency of multi-level bilateral and multilateral cooperation 

between China and countries of Persian Gulf was assessed. Based on analysis of multi-level 

bilateral and multilateral cooperation it was defined the main instrument of Chinese policy 

implementation in the Persian Gulf. It was proven a crucial role of multilateral cooperation 

within the GCC, determined its stages and directions, and completed conclusions about its 

effectiveness. It was proved that China’s cooperation with the GCC and bilateral cooperation 

with the Gulf States complement and promote each other. 

Keywords: China, Persian Gulf, Middle East, Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia, 

Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Qatar, Oman, responsible global power, energy factor. 

 


