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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Трансформація сучасної міжнародної 

політичної системи характеризується стрімкими змінами та появою нових форм 

взаємодії між її акторами, одним із прикладів чого виступає поняття «стратегічне 

партнерство», що позначає особливий та пріоритетний характер відносин між 

державами.  

Зокрема, це стосується двосторонніх взаємин між Китайською Народною 

Республікою та Російською Федерацією, які наразі офіційно визначаються як 

відносини «всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії». Водночас, зважаючи 

на те, що кожен конкретний випадок встановлення та розвитку стратегічного 

партнерства відзначається унікальністю, потреба комплексного дослідження теми 

китайсько-російських міждержавних відносин обумовлюється низкою причин. По-

перше, з огляду на геополітичні параметри, стратегічний потенціал обох країн, 

позиціонування КНР і РФ в якості центрів сили в сучасній системі міжнародних 

відносин, стан двосторонніх взаємин між державами має значний вплив на 

стабільність євразійського політичного простору і на процес трансформації 

світоустрою. По-друге, сторони є постійними членами Ради Безпеки ООН, а також 

низки міжнародних інституцій економічного та безпекового характеру, тому 

скоординованість або розбіжність позицій між ними матиме істотний вплив на 

функціонування цих структур і вирішення актуальних глобальних та регіональних 

проблем сучасності. По-третє, Китай та Росія мають амбіційні стратегічні цілі на 

міжнародній арені, що зумовлює потребу в аналізі бачення кожною з них ролі 

білатеральних взаємин для їхньої реалізації. Крім того, актуальність дослідження 

зростає у зв’язку із необхідністю удосконалення теоретичних підвалин феномену 

«стратегічного партнерства» як однієї з форм міждержавного співробітництва та 

визначення специфіки китайсько-російських взаємин, що буде сприяти виробленню 

Україною оптимальної політики, яка дозволить максимізувати реалізацію 

національних інтересів у процесі побудови відносин із кожною з цих країн. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна 

робота виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових 

процесів глобалізації» (затверджена протоколом Вченої ради Університету № 13 від 

20 червня 2011 року), наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах» (№ 0111U007054), зокрема підрозділу «Україна в сучасних 

політичних та безпекових процесах». 

Мета та завдання дослідження. Виходячи з актуальності теми дослідження, 

спираючись на роботи попередніх дослідників та враховуючи недостатню її 

розробленість у вітчизняній політичній науці, автор ставить за мету здійснити 

комплексний аналіз міждержавних відносин КНР та РФ задля визначення ступеню 

їхньої відповідності критеріям стратегічного партнерства. 

Для реалізації поставленої мети автор визначив такі завдання:  

 - дослідити концепції стратегічного партнерства у міждержавних відносинах і 

на цій підставі визначити основні критерії стратегічної взаємодії між Китаєм і РФ; 
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 - проаналізувати причини та передумови формування партнерських взаємин 

між Китаєм і Росією; 

 - показати динаміку та дослідити специфіку відносин між КНР і РФ в 

політичній, військовій, економічній, енергетичній сферах, визначити ступінь їхньої 

відповідності критеріям стратегічного партнерства, а також з’ясувати вплив 

китайсько-російської взаємодії на міжнародно-політичні процеси; 

- визначити роль та місце «американського фактора» у формуванні китайсько-

російського стратегічного партнерства; 

- з’ясувати ключові проблеми в міждержавних відносинах КНР і РФ та 

виявити ступінь їхнього впливу на розвиток двосторонньої взаємодії,  

- спрогнозувати тенденції подальшого розвитку і перспективи стратегічного 

партнерства між КНР та Російською Федерацією; 

- на основі визначення актуальних тенденцій двосторонніх взаємин КНР і РФ 

виробити рекомендації для зовнішньої політики України. 

З урахуванням зазначеної мети і завдань об’єктом дослідження виступають 

відносини між КНР та РФ в постбіполярний період, а предметом – набуття 

китайсько-російським партнерством статусу стратегічного. 

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено принципи 

системності, об’єктивності, багатофакторності. Для вирішення окреслених завдань 

використано історичний, компаративний, цивілізаційний, інституційний, 

статистично-аналітичний, прогностичний методи, системний підхід, а також метод 

аналізу документів. 

Системний підхід застосовувався з метою вивчення взаємодії між Китаєм та 

Росією як динамічної системи, яка охоплює потенціал та інтереси сторін, предмет 

обопільної зацікавленості у співпраці та наявні суперечності, напрямки кооперації, і 

розвивається під впливом особливостей внутрішньої ситуації обох держав та 

тенденцій сучасної світової політичної системи і зовнішньополітичної діяльності 

інших міжнародних «акторів». Історичний метод сприяв вивченню еволюції 

китайсько-російських відносин в постбіполярну добу у їх взаємозв’язку з 

історичною спадщиною двосторонніх взаємин. Використання методу 

компаративного аналізу в рамках аналізу зовнішньої політики КНР та РФ мало на 

меті, зважаючи на задекларовані офіційні курси, виявити конкретні прагматичні цілі 

та довгострокові національні інтереси сторін. Метод логічного аналізу дозволив 

дисертанту об’єднати різні аспекти проблеми в структуроване знання. 

Цивілізаційний метод використовувався для врахування специфіки китайської 

цивілізації та її впливу на розвиток китайсько-російських відносин. При вивченні 

механізму співробітництва та договірної бази широко застосовувалися 

інституційний метод та метод аналізу документів. Статистично-аналітичний метод 

надав можливість виявити спільні та відмінні характеристики у розвитку обох країн, 

що, відповідним чином, позначилося на специфіці реалізації співпраці у різних 

сферах стратегічного партнерства, а також врахувати основні показники 

двостороннього економічного співробітництва.  Прогностичний метод застосований 

при обґрунтуванні перспектив розвитку китайсько-російських відносин. 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що на основі 

всебічного аналізу фахової літератури та джерел з’ясовано особливості реалізації 

китайсько-російських відносин  у формі стратегічного партнерства  

У процесі дослідження були отримані результати, що містять наукову новизну 

і характеризують особистий внесок автора в розробку проблеми:  

Вперше:  

- визначено, що попри наявні проблеми в окремих галузях китайсько-

російських міждержавних відносин, взаємодія держав у більшості сфер відповідає 

критеріям стратегічного партнерства; 

- на основі критичного аналізу значного масиву джерел, які раніше не були 

об’єктом наукового дослідження, і фахової літератури, з’ясовано специфіку 

двосторонніх відносин і здійснено спробу прогнозування подальших варіантів 

розвитку взаємин між КНР та РФ. 

Удосконалено: 

- визначення зовнішньої політики США як ключового імперативу 

стратегічного партнерства між Китаєм і Росією та визначального чинника його 

подальшого розвитку; 

- положення, що, попри офіційну декларацію сторонами політичної зрілості та 

дружнього характеру взаємин, залишається актуальним питання недовіри, що 

підтверджується підходами російського керівництва до співробітництва в 

«чутливих» сферах, а також прагненням РФ реалізувати стратегію балансування за 

рахунок співпраці із країнами, які мають високий рівень побоювань перед 

посиленням військової могутності КНР; 

- твердження, що однією із ключових специфічних рис двосторонніх взаємин є 

їхня двоїстість, яка виявляється в акцентуванні сторонами уваги на здобутках 

співпраці, що водночас допомагає відсунути на другий план наявні проблеми у 

двосторонніх відносинах; 

- висновок, що стратегічне партнерство може поступально розвиватися за 

наявності не лише спільних інтересів, але й низки окремих суперечностей у 

взаєминах двох країн. 

Набуло подальшого розвитку: 

- визначення терміну «стратегічне партнерство»; 

- твердження, що двостороння взаємодія у формі стратегічного партнерства 

сприяє посиленню позицій кожної із сторін на міжнародній арені та пом’якшенню 

наявних між ними суперечностей; 

- положення, що китайсько-російські взаємини виступають важливим 

чинником трансформації системи міжнародних відносин;  

- узагальнення, що китайська сторона, спираючись на переваги провідного в 

світі економічного потенціалу, прагматизм та жорстку орієнтацію на реалізацію 

власних інтересів, отримує більший зиск від двостороннього співробітництва, що в 

поєднанні із поглибленням диспаритету могутностей сторін формує підгрунтя для 

посилення тенденції до асиметричності стратегічного партнерства на користь КНР; 

- положення, що основними чинниками впливу на китайсько-російські 

відносини є взаємозалежність статусу та ролі сторін у міжнародних відносинах, 

спільний кордон та історична спадщина. 
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- узагальнення, що відносини між КНР та РФ слід розглядати крізь дихотомію 

«співробітництво-конкуренція». 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання для 

вирішення наукових і навчальних завдань. Зокрема, основні положення та наукові 

результати можуть бути використані у діяльності зовнішньополітичного відомства 

України, наукових установ відповідної спеціалізації, а також для підготовки 

дослідниками узагальнюючих і спеціальних праць з міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. Окремі аспекти та фактологічний матеріал можуть бути 

використані у навчальному процесі при розробці та викладанні у вищих навчальних 

закладах таких курсів як «Теорія міжнародних відносин», «Країнознавство», 

«Зовнішня політика країн Азії», «Зовнішня політика КНР», «Зовнішня політика 

Росії». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації були 

оприлюднені на Міжнародній конференції «Наука і сучасність: виклики 

глобалізації», (м. Київ, 25 травня 2013 р.), Одинадцятій (м. Київ, 21 березня 2013 р.), 

та Дванадцятій (м. Київ, 3 квітня 2014 р.) міжнародних науково-практичних 

конференціях студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна»; 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.), 

щорічній звітній конференції професорсько-викладацького складу Міжнародного 

гуманітарного університету (м. Одеса, 16 травня 2014 р.), IV Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 

березня 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Система 

міжнародних відносин, право націй на самовизначення та територіальні конфлікти в 

епоху глобалізації: український вимір» (м. Львів, 15-16 липня 2014 р.); ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сполучені Штати Америки у 

сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (м. Львів, 15 травня 

2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 наукових праць (всі 

належать особисто автору) загальним обсягом 6,13 д. а., з них – 5 наукових статей у 

вітчизняних фахових виданнях (3,7 д. а.), 1 – в іноземному науковому періодичному 

виданні та 9 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертаційної роботи. Структурно дослідження складається із 

вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури та джерел (315 

найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок, із яких 189 

сторінок складають основну частину роботи, 45 – список використаних джерел та 

літератури. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, визначено наукове 

значення роботи, розкрито її зв’язки з науковими програмами. планами, темами, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено його об’єкт та предмет, 

наукову новизну роботи, її теоретичне та практичне значення, висвітлено 
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методологічні засади та структуру дисертації, наведено інформацію про апробацію 

та публікацію результатів дослідження.  

У першому розділі – «Концептуально-теоретичні засади та джерельна 

база дослідження» здійснено аналіз джерел та наукової літератури, присвяченої 

темі феномену «стратегічного партнерства» у міжнародних відносинах та 

китайсько-російським міждержавним взаєминам у постбіполярну добу, 

сформульовані концептуально-теоретичні засади дослідження, з’ясовано стан 

наукової розробки з досліджуваної теми. 

Документальну базу дослідження складають Концепція зовнішньої політики, 

Військова доктрина Російської Федерації, Стратегія національної безпеки РФ до 

2020 року, Стратегія участі РФ в БРІКС, Біла книга з національної оборони КНР, 

тексти двосторонніх політичних декларацій та договорів, серед яких на особливу 

увагу заслуговує Договір про добросусідство, дружбу та співробітництво від 16 

липня 2001 р., що визначає базові принципи міждержавних відносин КНР та РФ. 

Вагомий внесок у дослідження теми стратегічного партнерства у 

міждержавних відносинах здійснили вітчизняні науковці. Аналітичні розвідки та 

монографії Б. Парахонського та Г. Яворської, Л. Чекаленко, І. Жовкви, Ю. Седляр, 

О. Знахоренко, Г. Перепелиці, А. Пивоварова,  праці аналітиків Українського центру 

економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова та Інституту 

сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України висвітлюють теоретичні засади 

та особливості практичної реалізації міжнародного співробітництва у формі 

стратегічного партнерства. При цьому для праць українських дослідників 

характерним є визначення спільності інтересів як базової ознаки встановлення та 

успішного розвитку відносин стратегічного партнерства. 

Вивченню проблематики стратегічного партнерства приділяють значну увагу 

також зарубіжні дослідники, серед яких А. Лесса, А. Шмідт, Є. Гаяускайте, І. 

Новіков, Фен Дзопінг та Хуань Цзін. 

З метою уникнення однобічного погляду на розвиток китайсько-російської 

взаємодії автором було залучено широке коло літератури, яку можна поділити на 

кілька груп. Першу складають дослідження, які дозволили з’ясувати передумови 

становлення та розвитку стратегічного партнерства між КНР і РФ, а також 

особливості взаємодії між ними на міжнародній арені. Зокрема, в аналітичних 

розвідках китайських та російських науковців (Фен Шаолей, Гао Шуціня та Цзя 

Цзінго, В. Ларіна, С. Лузяніна, В. Портякова, І. Рогачева, Ю. Чудодєєва, С. Уянаєва, 

М. Титаренка, К. Муратшиної та ін.) домінує думка, що в основі партнерства КНР та 

РФ лежить спільність інтересів, що зумовлює поступальний розвиток стратегічного 

партнерства. Протилежний погляд обстоюють такі аналітики як С. Бланк, В. 

Парамонов та О. Строков, Бобо Ло, основний фокус їх праць сконцентрований на 

аналізі проблем у двосторонніх відносинах.  

Розповсюдженим предметом дослідження виступають взаємовідносини в 

трикутнику «КНР-РФ-США». Цьому питанню, зокрема, присвячені роботи 

М. Поддубної, Лі Цзинцзе, О. Шевчука, А. Фаркас, П. Болта, Д. Сендса, Р. Вейтца, 

І. Зєвєлєва, К. Мегреса. Прикметно, що переважна більшість дослідників визначає 

невдоволення політикою США як головну причину розвитку співпраці Китаю та 

Росії на міжнародній арені. 
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Досить часто аналітики торкаються проблеми взаємодії між сторонами в 

регіоні Центральної Азії та в рамках Шанхайської організації співробітництва, 

відзначаючи антиамериканські прагнення сторін як основу співпраці, що водночас 

поєднується із суперечністю інтересів між ними щодо лідерства в регіоні та в 

рамках організації. 

Друга група досліджень охоплює публікації, що стосуються військового 

вектора взаємодії. Зокрема, роботи Чжен Ці, Р. Фарлі, Дж. Пейдж, В. Кашина, М. де 

Хааса, Мін-Йен Цая, О. Мігунова, а також аналітичні матеріали Стокгольмського 

міжнародного інституту з досліджень миру, де аналізується динаміка співпраці в 

цьому напрямку та ключові фактори, під впливом яких вона розвивається. 

Цікавим сегментом досліджень виступають роботи, які зачіпають питання 

можливої агресії КНР щодо РФ. Зокрема, факти стосовно експансіоністських 

намірів Китаю щодо Росії вдалося знайти в аналітичних розробках В. Шатрова, 

С. Табарінцева-Романова, О. Храмчихіна. 

Третя група досліджень зосереджена на питаннях економічної сфери співпраці 

Китаю та Росії (Л. Панкратова та Чжао Сін, С. Кумара, Ю. Раутава, Дун Гуан, 

К. Юхтенко, О. Габуєв, Ань Чжао Чженя та Д. Суслов та ін.), основна увага в них 

сфокусована на оцінці динаміки та структури товарообігу між сторонами, а також 

наявних проблемах. 

Четверту групу складають наукові розробки, які висвітлюють енергетичне 

співробітництво КНР і РФ. Йдеться, зокрема, про особливості, здобутки та 

проблеми співпраці в цій сфері, про які пишуть такі дослідники як С. Уянаєв, Фан 

Тінтін, Лу Чуньює, Ліфань Лі, Лі Ся, К. Рознер, Г. Маскотто, Р. Кальтер, 

А. Петерсен і К. Бариш.  

П’яту групу складають дослідження таких науковців як С. Рязанцев та Я. 

Хунмейя, Л. Рибаковський, В. Мінгадулов, О. Захарова, М. Пальніков, Є. Мотрич, В. 

Портяков, Є. Анохіна, В. Шатрова, Г. Дудченко, В. Дятлов, Дж. Салліван і Б. Ренц, 

які аналізують причини виникнення та роль міграційної проблеми в китайсько-

російських відносинах. 

Характерно, що експерти не дійшли консенсусу щодо того, чи можна вважати 

сучасні китайсько-російські взаємини такими, що вийшли на рівень стратегічного 

партнерства. До того ж на оцінки дослідників має неабиякий вплив їх національна 

приналежність.  

Щоправда, ситуація невизначеності є притаманною і для теоретичного 

осмислення феномену «стратегічного партнерства» у міжнародних відносинах. 

Показовою тут постає відсутність єдиної загальноприйнятої дефініції цього явища 

та відповідно переліку критеріїв, на підставі яких можна було б чітко визначити чи 

відповідає стан відносин між державами стратегічному рівню.  

У другому розділі – «Китайсько-російське партнерство у політичній та 

військовій сферах» висвітлено теоретичні засади використання інструменту 

стратегічного партнерства КНР та РФ, з’ясовано основні передумови та сегменти 

для розбудови політичного та військового співробітництва, фактори, що здійснюють 

вплив на їх подальший розвиток та наявні проблеми. 

Показано політичне зближення Китаю та Росії у постбіполярний період через 

зміни глобального балансу сил внаслідок розпаду СРСР та переходу до 
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однополюсної системи міжнародних відносин. Фундаментом для співробітництва в 

політичній сфері є розуміння того, що двостороння взаємодія сприятиме реалізації 

зовнішньополітичних цілей кожної із сторін, наявність спільних інтересів та 

поглядів щодо принципів розвитку світоустрою. На цій підставі вдалося 

врегулювати територіальні суперечності, а також здійснювати координацію позицій 

сторін щодо актуальних проблем світової політики та співробітництво в рамках 

низки міжнародних інституцій. Як наслідок, китайсько-російські відносини стали 

важливим елементом геополітичної реальності на регіональному та глобальному 

рівнях. 

Наразі на розвиток партнерства між Китаєм та Росією впливають такі чинники 

як географічна близькість, історична спадщина взаємин, статус партнерів на 

міжнародній арені, асиметричність потенціалів могутності, авторитарний характер 

політичних систем обох країн. 

Розгалужений механізм та правова база політичного співробітництва 

забезпечують ефективну реалізацію стратегічного партнерства. При цьому сторони 

у двосторонніх документах визначають принципи та напрямки розбудови стосунків. 

І хоча сторони наголошують на відсутності спрямування двосторонніх взаємин 

проти третіх сторін, очевидно, що підтримка КНР і РФ мультиполярності, 

акцентування на створенні справедливого міжнародного порядку, протидії гегемонії 

та втручанню у внутрішні справи, створенню системи протиракетної оборони 

стосуються саме ролі та діяльності США на міжнародній арені. Тому взаємодія між 

сторонами в рамках міжнародних організацій, схожість або співпадіння підходів до 

вирішення низки проблем міжнародних відносин пояснюється, на нашу думку, 

прагненням послабити геополітичний вплив США як на регіональному рівні в 

Центральній Азії, Латинській Америці, АТР та Близькому Сході, так і у 

глобальному вимірі загалом. 

Вагомою складовою політичного партнерства є взаємна підтримка у питаннях 

територіальної цілісності, яка, втім, не поширюється на експансіоністські 

територіальні дії. Йдеться, зокрема, про те, що агресія РФ проти України стала 

можливою, в тому числі, й завдяки «нейтральній» позиції в цьому питанні Китаю. 

Водночас, своєрідною платою Росії за підтримку КНР її прагнення повернути статус 

наддержави, є поступливість Москви в чутливих питаннях двосторонньої взаємодії. 

Тому очевидно, що більш зацікавленою стороною у поглибленні стратегічного 

партнерства двох сторін виступає РФ. 

Нормалізація політичних відносин автоматично сприяла налагодженню 

військово-технічного співробітництва, де чинники надлишковості російського ВПК 

та потреба у пошуку нових ринків збуту співпали із фінансовою спроможністю та 

прагненням до модернізації Китаєм власних збройних сил, реалізація якої 

ускладнювалась, у зв’язку із закриттям доступу до західних військових технологій, 

що у підсумку спричинило активну торгівлю озброєннями. Цей напрям, який 

активно розвивався з початку 1990-х рр. до середини 2000-х рр., мав низку 

позитивних ефектів для кожної із сторін, зокрема Росії вдалося зберегти потенціал 

ВПК, підвищити конкурентоспроможність економіки та здійснити модернізацію 

збройних сил, а КНР – сформувати власну оборонну промисловість та підвищити 

рівень боєздатності НВАК. 
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Втім, взаємовигідна співпраця продемонструвала обмеженість, в першу чергу, 

через прагнення Китаю створити власний ВПК всупереч інтересам партнера та 

побоювання РФ щодо зміцнення військового потенціалу КНР. 

Дисертант вважає, що наявність взаємної недовіри між Піднебесною та РФ у 

військово-технічному аспекті партнерства є об’єктивною закономірністю для 

двосторонніх відносин держав, що мають значні геополітичні амбіції та низку 

конфліктних періодів у спільній історії. 

Сторони поглиблюють кооперацію в інших аспектах військової взаємодії – 

проведенні спільних військових навчань, які систематично проходять як в рамках 

ШОС на багатосторонній основі, так і військово-морські навчання виключно між 

партнерами, а також співпраці щодо протидії тероризму, екстремізму та 

сепаратизму. Це співробітництво ґрунтується на взаємному прагненні 

продемонструвати активний військовий діалог перед США, а також завдяки 

існуванню схожих проблем національної безпеки – екстремізму та сепаратизму. 

Специфіка стратегічного партнерства у воєнній сфері проявляється в 

наступному:  

- розвиток військової співпраці перебуває у прямій залежності від стану 

політичної складової двосторонніх взаємин;  

- обидві сторони намагаються створити ситуацію закритості інформаційних 

потоків щодо ВТС;  

- розвиток військового співробітництва є сприятливим чинником для 

зміцнення в обох країнах позицій політичних еліт, що перебувають при владі. 

У третьому розділі – «Співробітництво Китаю та Росії в економічній 

сфері» розглядаються основні цілі зовнішньоекономічної політики сторін, мотивації 

взаємозацікавленості у розбудові торговельно-економічної та енергетичної 

співпраці, ключові риси та чинники її реалізації. 

Розвитку торговельно-економічного співробітництва сприяють фактори 

географічної близькості, економічної взаємодоповнюваності, високого рівня 

політичної співпраці, спільності поглядів щодо побудови нового міжнародного 

порядку, наявності значної кількості двосторонніх економічних угод. Крім 

того, особливістю економічного вектора співробітництва є сприяння розбудові 

відносин політичними угодами, укладеними на найвищому рівні. Про 

поступальність співпраці свідчить тенденція перманентного нарощування обсягів 

торгівлі в 2000-2014 рр. (за винятком 2009 р., що зумовлено наслідками світової 

глобальної кризи). Внаслідок цього Китай з 2010 р. перетворився на найбільшого 

торговельного партнера РФ, а Росія, в свою чергу, нині входить до десятки 

найбільших економічних партнерів КНР. В 2015 р. спостерігається сповільнення 

динаміки торгівлі, що обумовлюється геополітичною конфронтацією РФ із Заходом, 

зниженням економічного росту в обох країнах, а також падінням світових цін на 

нафту та девальвацією російського рубля.  

Специфіка економічної співпраці полягає у зростанні в російському експорті 

сегменту сировини при одночасному зменшенні частки високотехнологічної 

продукції та зменшенні в китайському експорті до Росії частки продовольчих 

товарів на тлі одночасного зростання сегменту високотехнологічної продукції. 
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 Існуючі негативні чинники економічної співпраці пояснюються тим, що 

актуальна модель економічних взаємин детермінується наявністю низки дисбалансів 

та диспропорцій в розбудові співробітництва. Щодо цього автор зауважує, що 

проблеми в цій сфері взаємин випливають із структурно-системних слабкостей 

економічного потенціалу РФ та переваги в економічній потужності КНР, й 

викликані диспаритетом можливостей впливу сторін одна на одну в процесі 

економічної взаємодії та, як наслідок, асиметричною взаємозалежністю.  

Це виявляється у застосуванні сторонами дискримінаційних підходів, що не 

відповідає критеріям стратегічного партнерства. Так, попри прагнення російської 

сторони до диверсифікації структури торгівлі, існування стабільного диспаритету 

торговельного балансу, захисту інтелектуальних прав власності, відшкодування 

екологічних збитків, китайська сторона неухильно дотримується курсу реалізації 

власних національних інтересів. Через це Росія тривалий час обмежувала 

економічне співробітництво з КНР. У підсумку економічна взаємодія відповідає 

здебільшого національним інтересам Китаю, який фактично формує порядок денний 

співпраці. 

В глобальному вимірі економічне співробітництво спрямоване на послаблення 

позицій американського долара у світовій економіці шляхом посилення ролі рубля 

та юаня. Однак, зважаючи на кризовий стан російської економіки, це відповідає 

інтересам китайської сторони, яка прагне отримати статус глобального 

економічного лідера. 

Енергетична співпраця спирається на комплементарність енергетичних 

статусів сторін у міжнародному поділі праці (постачальник-споживач), а також 

нагальну для обох держав потребу в диверсифікації енергетичних партнерів. До того 

ж налагодженню енергетичного співробітництва сприяють фактори географічної 

близькості, що дозволяє заощаджувати на відсутності витрат за транспортування 

через територію третіх держав та в значній мірі підвищує енергетичну безпеку обох 

країн, зацікавленості в економічній розбудові прикордонних регіонів для реалізації 

якої розгортання енергетичної співпраці слугуватиме потужним імпульсом, а також 

високої фінансової купівельної спроможності КНР. 

 Наразі в рамках співробітництва здійснюється постачання російської нафти 

до КНР через трубопровід «Східний Сибір-Тихий океан» (частка якої в китайському 

імпорті зростає), досягнуто домовленості щодо побудови газопроводу «Сила 

Сибіру», а також зростають обсяги торгівлі вугіллям та електроенергією.  

Внаслідок цього енергетичний сегмент стратегічного партнерства 

перетворився на важливу складову торговельно-економічних контактів та 

зовнішньополітичних стратегій обох держав, що підкреслює зацікавленість сторін у 

співпраці та довгостроковість укладених угод.  

Проте розвиток співробітництва в нафтогазовому секторі, який є 

пріоритетним, відзначається затяжним переговорним процесом (з початку 1990-

х рр.). Зокрема, в переговорному процесі в газовій сфері для КНР була характерною 

вичікувальна позиція, спрямована на унеможливлення цінових поступок російській 

стороні. Водночас особливості газового сектору Росії (зростанням собівартості 

видобутку «блакитного палива» та більш жорсткий режим оподаткування) в 

поєднанні із все глибшим вкоріненням в статус «енергетичної наддержави» 
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зумовлювали прагнення отримати максимум фінансових зисків. Більш того, з 

роками все більше зростала можливість втрати китайського ринку для російського 

природного газу через закріплення тут інших експортерів. Щоправда, очевидною є 

визначальність впливу зовнішніх чинників на досягнення енергетичних 

домовленостей. Приміром, підписання нафтової угоди саме в 2009 р. було 

спричинене проблематичністю ситуації РФ через падіння цін на нафту у 

загальносвітовому вимірі, а також економічними та політичними наслідки 

російської інтервенції до Грузії 2008 р. Щодо газового контракту, який, втім, наразі 

є замороженим через ухилення китайської сторони від фінансових зобов’язань, то 

вирішальну роль знову ж таки відіграло ускладнення становища Росії через анексію 

Криму та агресію щодо України.  

Спостерігається також суперництво за контроль над економіками країн 

Центральної Азії, де все більшого успіху, завдяки значним фінансовим 

можливостям, досягає китайська сторона. При цьому КНР, послуговуючись 

підходом «інвестиції в обмін на ресурси», вже перетворилася на активного гравця в 

нафтогазовому секторі Казахстану та газовому секторі Туркменістану. У підсумку 

це зміцнює позиції Китаю в енергетичному діалозі з Росією та посилює його вплив в 

регіоні та на пострадянському просторі. 

 

ВИСНОВКИ 

Стратегічне партнерство між Китайською Народною Республікою та 

Російською Федерацією є складною комплексною моделлю двосторонньої взаємодії, 

що характеризується наявністю ефектів не тільки на локальному, тобто 

двосторонньому рівні, а й в глобальному та регіональному вимірах, відзначається 

тенденцією до подальшого розширення і поглиблення співпраці, а також функціонує 

під впливом значної кількості різноманітних чинників.  

Здійснюючи дослідження проблеми формування та розвитку стратегічного 

партнерства між Китаєм та Росією, відповідно до поставлених завдань автор 

доходить таких висновків: 

1. Стратегічне партнерство як одна із форм міжнародного співробітництва 

набуває розповсюдження в міжнародній практиці в постбіполярний період. Автор 

визначає поняття «стратегічне партнерство» як особливу, інституалізовану та 

формалізовану форму міжнародної взаємодії, основною передумовою та водночас 

головною вимогою для успішної реалізації якої є наявність збалансованості та 

сумісності між національними інтересами сторін в ключових сферах 

життєдіяльності, що, у свою чергу, формує відчуття взаємозацікавленості у 

розбудові співпраці на основі розуміння наявності спільних цілей, а також очікувань 

на практичні зиски в процесі їх досягнення.  

  Класифікації стосунків між двома державами як відносин стратегічного 

партнерства має базуватися на таких критеріях: а) сумісність та баланс інтересів між 

сторонами, де акцент робиться на наявності спільних інтересів та цілей, в тому числі 

щодо питань регіонального та глобального розвитку, а також прихованих мотивацій; 

б) взаємне визнання сторонами стратегічного характеру взаємин та специфіка 

розуміння його використання; в) формування договірної бази та механізму реалізації 

співробітництва; г) динаміка та широта взаємодії, тобто практичне наповнення у 
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відповідних сферах стратегічного партнерства, в тому числі координації позицій 

між партнерами щодо міжнародних питань; д) характер поведінки партнерів у 

процесі співпраці. 

При цьому слід зважати, що стратегічне партнерство як форма міждержавної 

кооперації має відмінності від звичайного співробітництва у вигляді пріоритетності 

для сторін розвитку власне взаємин між собою, та не передбачає жорсткої 

координації позицій, що є притаманним союзницьким відносинам.  

2. Визнання сторонами відносин стратегічного партнерства було зумовлено 

такими передумовами: а) відході від ідеологічного підходу до розгляду 

двосторонніх взаємин; б) суттєвого зниження потенціалу могутності спадкоємиці 

Радянського Союзу – Російської Федерації, що усувало питання збройної 

конфронтації; в) географічною близькістю сторін та наявністю спільного кордону, 

що стимулювало розвиток економічних контактів та актуалізувало потребу у 

вирішенні територіальних суперечностей; г) взаємозацікавленістю КНР та РФ в 

активізації військово-технічного співробітництва; д) утвердженням єдиної 

глобальної наддержави – США, а також особливостями американсько-російських та 

американсько-китайських взаємин, що накладалося на відсутність у сторін 

потужних міжнародних союзників; е) наявністю в сторін принципово важливих 

стратегічних цілей (як, приміром, утвердження в якості центрів сили в міжнародних 

відносинах), досягнення яких у рамках звичайного співробітництва є неможливим. 

 3. Стратегічне партнерство між Китаєм та Росією має багатовимірний 

характер та реалізується в політичній, економічній, паливно-енергетичній, 

військовій сферах. При цьому в кожному сегменті сформовано чіткий механізм 

реалізації та координації стратегічного партнерства та договірна база, які до того ж 

відзначаються систематичним внесенням корективів та розширенням. В 

постбіполярну добу китайсько-російським взаєминам є притаманним тривалий 

висхідний розвиток співпраці, динаміка якої на кожному новому етапі є справді не 

нижчою за показники попереднього етапу, при цьому залишаються перспективи 

збереження її інтенсивності.  

Сторони офіційно наголошують на стратегічному характері співробітництва 

між собою в цих напрямках, готовності продовжувати співпрацю, важливості 

двосторонніх відносин для кожної із держав, визначають досягнуті здобутки та 

проблематичні моменти, які потребують вирішення, що, безумовно, відповідає 

критеріям стратегічного партнерства. 

Щоправда, фундаментом для розвитку взаємин виступає політична сфера, в 

рамках якої відбувається координації зовнішньополітичних позицій на міжнародній 

арені на основі спільності підходів до трансформації світоустрою, сумісності 

національних інтересів та схожості поглядів на вирішення широкого кола питань 

глобального та регіонального характеру, та реалізується на інституційному рівні в 

рамках ООН, АТЕС, АРФ, НЗВЗДА, просуванні діалогових платформ РІК, БРІКС, 

ШОС; спільних підходах до питань дефрагментації Югославії, військової операції 

США та їх союзників в Іраку і Лівії, проблемах іранської та північно-корейської 

ядерних програм, сирійського питання, взаємній підтримці в питаннях 

територіальної цілісності.  
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У військовій сфері співробітництва сегменти політичних консультацій, 

проведення спільних військових навчань, протидії тероризму, екстремізму та 

сепаратизму характеризуються позитивною динамікою. Зокрема, слід відмітити 

систематичність проведення партнерами військових навчань, що сприяє як обміну 

військовим досвідом, так і підвищенню рівня політичної довіри. Водночас 

військово-технічна співпраця демонструє стагнаційність, що викликано, в першу 

чергу, політикою несанкціонованого копіювання російської військової техніки 

китайською стороною, а також геополітичною слабкістю РФ у власних східних 

регіонах.  

Економічний вектор теж відзначається поступальним розвитком, ілюстрацією 

чого є тривалий період зростання обсягів двостороннього товарообігу, активний 

розвиток прикордонної торгівлі, реалізація спільних проектів та укладання нових 

контрактів. Сторони просувають науково-технічне співробітництво, завдяки якому 

Піднебесна отримує російські новітні технології, що, в свою чергу, підкреслює 

стратегічний рівень відносин між ними. Втім, економічна сфера є лакмусовим 

папірцем асиметричності стратегічного партнерства на користь Китаю, яка, крім 

того, демонструє тенденцію до посилення. Підтвердженням цього є те, що частка 

КНР у товарообігу Росії є значно вищою, ніж аналогічний показник РФ для Китаю, а 

обсяг китайських інвестицій в російську економіку суттєво переважає присутність 

російського капіталу в народному господарстві Піднебесної, при цьому значення 

китайських інвестицій або навіть перспектива їх отримання для РФ значно зростає в 

умовах дії проти неї міжнародних санкцій. Свідченням просування співробітництва 

в контексті регіональної економічної інтеграції є декларація сторонами наміру 

поєднання проектів російського Євразійського економічного союзу та китайського 

«Нового Шовкового шляху». Однак, з іншого боку, це означає посилення 

китайського впливу на пострадянському просторі, контроль над яким є ключовою 

стратегічної ціллю для Росії.   

Реалізація паливно-енергетичної співпраці за моделлю постачальник (РФ)-

споживач (КНР) в атомному, вугільному та електроенергетичному сегментах має 

стабільний та неконфронтаційний характер. Найбільшу цікавість викликають 

нафтова та газова сфери, оскільки комплементарність енергетичних інтересів сторін 

не відіграла ролі імпульсу для швидкої розбудови співробітництва. І хоча внаслідок 

тривалого переговорного процесу були досягнуті принципові довгострокові 

домовленості з питань енергетичної інфраструктури, китайська сторона відмовилась 

від інвестиційних зобов’язань в побудові газопроводу, що призвело до 

заморожування цього проекту. Однак загострення для Росії проблеми 

диверсифікації енергетичних партнерів через ускладнення геополітичної ситуації та 

зацікавленість з безпекових міркувань Китаю в постачанні вуглеводнів сухопутними 

маршрутами створюють перспективи для збереження тенденції до зростання частки 

РФ в структурі енергетичного імпорту Піднебесної, за умови, звичайно, що 

китайська економіка буде й надалі поступально розвиватися. 

Окреслені вище факти дозволяють стверджувати, що співробітництво Китаю 

та Росії з більшості напрямків відповідає критеріям стратегічного партнерства.  

У розбудові сфер стратегічного партнерства можна також прослідкувати вплив 

як внутрішніх (питання національної безпеки, потреби економічного розвитку, 
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прагнення політичних еліт утриматися при владі та якість управління), так і 

зовнішніх чинників (глобальна фінансова криза, особливості відносин сторін з 

іншими міжнародними акторами). Щоправда, зовнішні фактори досить часто мають 

більшу вагу. 

4. «Американський фактор» виступає ключовим зовнішнім імперативом для 

китайсько-російського стратегічного партнерства. Тому встановлення відносин 

«нового типу» було спричинене саме обопільним баченням сторонами в якості 

стратегічної загрози для себе домінування США в міжнародній системі.  

Наразі основою китайсько-російського партнерства є спільний інтерес, який 

полягає в усуненні США з позиції глобального лідера, та відповідно спільна 

стратегічна мета – побудова багатополярного світу, де кожна із країн матиме ширші 

можливості для реалізації власних геополітичних амбіцій. Проте дисбаланси 

національних могутностей, різне бачення мультиполярності, специфіка відносин із 

США зумовлюють особливості взаємодії в цьому напрямку. Зокрема, Пекін вбачає 

для себе пріоритет у розбудові економічних взаємин, в першу чергу, із 

Вашингтоном, що викликає невдоволення російської сторони.  

Чинник США продовжує здійснювати вагомий вплив на розбудову 

стратегічного партнерства в багатьох сферах. Це яскраво демонструє те, що РФ, 

намагаючись залучитися підтримкою КНР задля формування балансу у відносинах 

із США, йде на поступки в проблематичних аспектах двосторонніх взаємин. 

5. Широке коло здобутків не усуває цілком наявності суперечностей, які 

спричинені конфліктною історичною спадщиною двосторонніх взаємин, зростанням 

диспаритету могутності, прагненнями сторін якомога більше реалізувати власні 

інтереси всупереч прагненням партнера, що, в свою чергу, формує підґрунтя для 

певного рівня взаємної недовіри.  

До вже згаданої проблематики стратегічного партнерства слід додати:  

- занепокоєння в російському політикумі нарощуванням КНР військового 

потенціалу та зростанням китайського впливу на економіку РФ; 

- дихотомія «співпраця-конкуренція», що має місце в рамках ШОС та 

Центральної Азії, БРІКС, суперництво за вплив у Монголії. Щоправда, економічний 

потенціал детермінує перевагу китайської сторони. Зважаючи на це, російська 

сторона прагне реалізувати стратегію «балансування» стосовно КНР, що можна 

вбачати у розбудові офіційною Москвою співробітництва із країнами АТР, які 

мають суперечності у відносинах з Китаєм (насамперед, це стосується Індії та 

В’єтнаму). Втім, сторонам вдається досягати консенсусу в деяких суперечливих 

питаннях, як, наприклад, щодо кандидатур на отримання статусу постійного члена 

ШОС (Індія та Пакистан); 

- прагнення кожного із партнерів отримати максимальні зиски від 

двосторонньої співпраці, різного бачення своєї ролі в стратегічному партнерстві та 

подекуди суперечливості національних інтересів, прикладом чого є застосування 

дискримінаційних підходів сторонами по відношенню один до одного в низці 

питань здебільшого економічного та військово-технічного характеру;  

- в економічному плані тенденція до асиметричності відносин поєднується із 

наявністю антидемпінгових та технічних бар’єрів, незначними масштабами 

інвестиційного співробітництва, а також із низкою аспектів прикордонної взаємодії: 
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«сіре розмитнення», «човникова торгівля», браконьєрство, природно-екологічна 

проблематика; 

- міграційне питання, яке вже породжує негативні соціально-економічні 

наслідки для російської сторони та значно підсилює побоювання РФ перед 

можливою експансією з боку Китаю через зростання чисельності китайської 

діаспори в прикордонних регіонах на тлі разючих демографічних дисбалансів. 

Щоправда, систематичне проведення сторонами масштабних заходів гуманітарного 

характеру дозволяє підвищити рівень взаємодовіри. 

Керівництво КНР та РФ визначають наявність проблем та необхідність їх 

вирішення. При цьому розгалужений механізм співробітництва сприяє 

пом’якшенню наслідків окреслених проблем, однак на цілковите вирішення навряд 

чи можна сподіватися, зважаючи на зростаючу залежність Росії від Китаю. 

Проте сторони утримуються від офіційного декларування того, що між ними 

існують гострі суперечності чи недовіра, акцентуючи увагу на здобутках від 

співпраці. Така двоякість є характерною особливістю китайсько-російського 

стратегічного партнерства. 

6. Встановлення та розвиток стратегічного партнерства між КНР та РФ 

характеризується низкою наслідків, які мають локальний, регіональний та 

глобальний виміри: 

- координація позицій щодо міжнародних питань, багатовимірне 

співробітництво сприяє підвищенню сторін статусу у системі міжнародних 

відносин, створює додаткові можливості балансування для кожної із сторін у 

відносинах із західними країнами та особливо США; 

- безконфліктні взаємини та вирішення територіальних суперечностей, ВТС 

дозволяють сторонам здійснювати більш агресивну, в тому числі із використанням 

військової сили, політику щодо сусідніх країн. 

- у свою чергу, це зумовлює «дилему безпеки» в АТР, де країни-сусіди КНР 

проявляють все більшу стурбованість зростанням потужності Китаю, а також з 

причини російської агресії щодо України актуальний виток підвищення 

енергонезалежності та обороноздатності країн ЄС, особливо сусідніх із РФ, що у 

підсумку активізує контакти між державами цих регіонів та США. Крім того, 

перетворення КНР на одного із провідних світових експортерів зброї, що відбулося 

завдяки ВТС із Росією, може підвищити конфліктогенний потенціал у Південній 

Азії; 

- китайсько-російське партнерство сприяє стабільності, хоча й авторитарного 

характеру, пострадянських республік Центральної Азії, та одночасно дозволяє 

зменшити суперечності між сторонами за домінування в цьому регіоні; 

- спільна підтримка з боку КНР та РФ є одним із ключових факторів 

виживання низки авторитарних та тоталітарних режимів, зокрема Б. Асада в Сирії та 

Кім Чен Іна в КНДР. Крім того, тісні взаємини обох сторін із Іраном створюють 

підсилюючу роль стратегічного партнерства для шиїтського блоку в конфронтації із 

мусульманськими країнами сунітського спрямування на Близькому Сході, а також 

просування Ірану як регіонального лідера; 

- кооперація в рамках міжнародних інституцій як РІК та БРІКС сприяє 

налагодженню політичного діалогу між КНР та Індією;  
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- значення стратегічного партнерства Китаю та Росії як чинника 

трансформації системи міжнародних відносин полягає в тому, що: а) змінюється 

конфігурація співвідношення сил, оскільки обидві країни просуваються в якості 

альтернативних США полюсів сили; б) вносяться корективи в ієрархію міжнародних 

акторів, де за Китаєм закріплюється статус глобальної надпотуги, а Росія отримує 

додаткові можливості для реалізації спроб на повернення статусу наддержави, 

принаймні регіональної, водночас за США консервується роль світового лідера, але 

вже не гегемона; в) у зв’язку із підтримкою сторонами авторитарних режимів, 

обопільного несприйняття ліберальних цінностей, зростає гетерогенність 

міжнародної системи; г) деструктивний (посилення силового фактора та конкуренції 

за вплив на ключові регіони світу; загострення суперечностей щодо доступу до 

сировини, енергоресурсів та ринків збуту продукції; підвищення мілітаризованості 

країн-сусідів КНР та РФ, що також провокує зростання національної ідентичності та 

виникнення конфліктів на цьому підґрунті) та конструктивний (недопущення 

військових операцій проти Ірану та КНДР, стабільність в ЦА) вплив на рівень 

стабільності міжнародної системи; є) зростає роль держави як ключового 

міжнародного актора; ж) все більше порушуються права людини, міжнародні 

принципи суверенітету та територіальної цілісності; з) посилюється тенденція до 

формування поліцентричного устрою та навіть деякою мірою революційності 

міжнародної системи. 

7. При виробленні можливих варіантів розвитку відносин між Китаєм та РФ, 

на наш погляд, варто виходити із кількох чинників: а) співвідношення між 

потенціалами могутності сторін та внутрішньою ситуацією; б) відносин обох країн 

із США; в) характері правлячих еліт. 

Вкрай важливою умовою для продовження поступу стратегічного партнерства 

є збереження балансу між потенціалами сторін. Наразі роль стабілізатора відіграє 

перевага Росії в ядерному озброєнні, а також суперечності КНР із низкою сусідніх 

країн. Однак за умови погіршення внутрішньополітичної ситуації в РФ не 

виключеним є висування китайською стороною територіальних претензій та їх 

задоволення за допомогою військових засобів, зокрема за сценарієм «гібридної» 

війни. Щоправда, у разі внутрішнього колапсу Китаю, Росія навряд чи буде 

реалізувати експансіоністські плани, оскільки не володіє достатніми 

демографічними ресурсами. Джерелами виникнення збройного протистояння між 

сторонами може стати: а) конкуренція за вплив в регіоні ЦА; б) реалізації КНР 

амбіцій як військової наддержави в АТР; в) проблематика демографічного 

дисбалансу та міграції; г) територіальні суперечності. 

Роль найбільш об’єктивного імпульсу для трансформації стратегічного 

партнерства у військово-політичний союз між КНР та Росією може відіграти 

одночасне різке загострення відносин цих країн із США. Водночас з огляду на 

практику використання двосторонніх відносин як карти у геополітичній грі із США, 

є можливим варіант прийняття китайською стороною американської пропозиції 

«Великої двійки», що автоматично перемістить Кремль на узбіччя управління 

міжнародними процесами та змусить російську сторону зробити вибір на користь 

одного із полюсів. 
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У разі подальшого зростання економічного диспаритету в умовах режиму 

міжнародних санкцій проти Росії видається можливим зміцнення економічних 

контактів між сторонами, однак в такий спосіб, що буде закріплювати керівну роль 

Піднебесної.  

Фактор правлячих еліт можна розглядати теж в кількох варіантах: 

а) збереження авторитарних режимів, що сприятиме подальшому розвитку відносин, 

а за умови одночасного погіршення стосунків із США, дозволить перейти на рівень 

союзу; б) лібералізація однієї із сторін, що призведе до зближення із США та 

стагнації відносин; в) прихід ліберальних еліт в обох державах сприятиме розбудові 

кооперації та суттєво знизить рівень можливості виникнення збройної конфронтації; 

г) концентрації влади в руках прихильників шовінізму, зокрема в Китаї, що 

підвищує ризики гіпотетичного конфлікту з одного боку, та водночас може мати 

наслідком подальше зближення між сторонами.  

Таким чином, можна визначити кілька можливих варіантів розвитку 

стратегічного партнерства: I) продовження поступального розвитку в ключі рівності 

між сторонами; II) посилення асиметричності із закріпленням панівної ролі Китаю; 

III) трансформація на рівень економічного чи військово-політичного союзу; 

IV) пряма збройна конфронтація і розрив взаємин. 

8. Зважаючи на реалії китайсько-російських взаємин, існують можливості для 

активізації співпраці із Китаєм, який теж був проголошений стратегічним партнером 

України. Підґрунтям для цього виступає орієнтація КНР на реалізацію власних 

цілей. Крім того, розбудова співробітництва дозволить як Україні, так і Китаю 

посилити свої позиції у діалозі з РФ.  

Виходячи з цього, для України постає важливе завдання підвищення рівня 

стратегічного партнерства з КНР, у рамках реалізації якого слід звернути увагу на 

такі аспекти: а) погодження концептуальних зовнішньополітичних підходів та 

підвищення рівня координації зусиль на міжнародній арені; б) активізація 

всебічного діалогу на найвищому, міжвідомчому та міжгалузевому рівнях, а також 

залучення до нього громадянського суспільства; в) підвищення ефективності 

функціонування Міждержавної комісії з питань співпраці між Україною та Китаєм; 

г) створення за сприяння високопосадовців обох держав спеціальних платформ 

задля збільшення інтенсивності контактів між представниками бізнесових кіл; д) 

формування спільних неурядових організацій, проведення різноманітних круглів 

столів, симпозіумів; е) поглиблення кооперації у військово-технічній та економічній 

сферах, створення сприятливих умов для залучення китайських інвестицій, 

активізація участі в реалізації проекту «Нового Шовкового шляху». 
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АНОТАЦІЯ 

Бут С.А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської 

Народної Республіки та Російської Федерації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації проведено комплексний аналіз міждержавних стосунків між КНР 

та РФ на предмет їх відповідності критеріям стратегічного партнерства. З’ясовані 

причини та передумови розбудови китайсько-російських відносин у постбіполярний 

період. Визначено комплекс зовнішньополітичних та економічних цілей сторін, 

чинники взаємозацікавленості у розвитку співробітництва. Показано, що стратегічне 

партнерство між Китаєм та Росією має багатовимірний характер та реалізується в 

політичній, економічній, паливно-енергетичній, військовій сферах. Проаналізовано 

проблеми та суперечності, які стоять на порядку денному китайсько-російських 

взаємин. Доведено, що стратегічне партнерство може розвиватися за умов наявності 

низки суперечностей між сторонами. Показано, що в процесі розвитку стратегічного 

партнерства між КНР та РФ більш важливу роль відіграють зовнішні чинники. 

Визначені наслідки локального, регіонального та глобального характеру від 

встановлення та розвитку стратегічного партнерства між Китаєм та Росією. 

Показано, що діяльність США на міжнародній арені виступає ключовим зовнішнім 

імперативом для китайсько-російського стратегічного партнерства. Сформульовані 
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рекомендації для зовнішньої політики України  щодо розбудови відносин із КНР і 

РФ з урахуванням актуальних тенденцій китайсько-російської взаємодії. 

Ключові слова: КНР, РФ, стратегічне партнерство, двосторонні відносини, 

система міжнародних відносин, національний інтерес, зовнішня політика, 

асиметричність, регіон 

 

АННОТАЦИЯ 

Бут С.А. Стратегическое партнерство в межгосударственных отношениях 

Китайской Народной Республики и Российской Федерации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Институт международных отношений Министерства образования и 

науки Украины. – Киев, 2015. 

В диссертации проведен комплексный анализ межгосударственных 

отношений между КНР и РФ на предмет их соответствия критериям 

стратегического партнерства. Выяснены причины и предпосылки развития 

китайско-российских отношений в постбиполярный период. Определен комплекс 

внешнеполитических и экономических целей сторон, факторы 

взаимозаинтересованности в развитии сотрудничества. Показано, что 

стратегическое партнерство между Китаем и Россией имеет многомерный характер 

и реализуется в политической, экономической, топливно-энергетической, военной 

сферах. Проанализированы проблемы отношений, которые стоят на повестке дня 

китайско-российских отношений. Доказано, что стратегическое партнерство может 

развиваться в условиях наличия ряда противоречий между сторонами. Показано, что 

в процессе развития стратегического партнерства между КНР и РФ более важную 

роль играют внешние факторы. Определены последствия локального, регионального 

и глобального характера, вызванные установлением и развитием китайско-

российского стратегического партнерства. Показано, что деятельность США на 

международной арене выступает ключевым внешним императивом для китайско-

российского стратегического партнерства. Сформулированы рекомендации для 

внешней политики Украины относительно развития отношений с КНР и РФ с 

учетом актуальных тенденций китайско-российского взаимодействия. 

Ключевые слова: КНР, РФ, стратегическое партнерство, двусторонние 

отношения, система международных отношений, национальный интерес, внешняя 

политика, асимметричность, регион 
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The dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Political 
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Relations, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 
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The dissertation provides a comprehensive analysis of interstate relations between 

China and Russia for their eligibility strategic partnership. The author argues that the 

strategic partnership between China and the Russia is a complex integrated model of 

bilateral cooperation, characterized by various effects and has as a trend to further expand 

and deepen cooperation and operating under the influence of a large number of different 

factors.The reasons and background of the development of Sino-Russian in the post-

bipolar period have been found out. It has been analyzed the complex of foreign policy 

and economic goals of the parties, factors of mutual interest which are the base of 

cooperation. It is shown that the strategic partnership between China and Russia has a 

multidimensional character and realized in the political, economic, energy and military 

spheres.  The main factors of influence on Sino-Russian relations are interdependent status 

and role of parties in international relations, a common border and historical heritage. 

Analyzed the problematic issues that are on the agenda of Sino-Russian relations. It has 

been proved that strategic partnerships can be developed in the case of a number of 

controversies between the parties, while the important role plays desire of parties to 

mitigate the negative existing effects and continue cooperation. It is shown that in the 

development of strategic partnership between China and Russia play a more important role 

external factors. It has been identified consequences of local, regional and global nature of 

the establishment and development of Sino-Russian strategic partnership. The author 

argues that the Sino-Russian partnership is a factor of transformation of the modern 

system of international relations and has an ambiguity impact on international security. It 

is shown that the activities of the US in the international arena is the key external 

imperative for China-Russia strategic partnership, which obviously can affect the 

transformation of the relationship between the parties. The author argues that one of the 

key features of Sino-Russian relations is the asymmetry in favor of the Chinese side, 

which shows a tendency to depression, including through the aggression of Russia against 

Ukraine. It is indicated that despite the official declaration of political maturity and 

friendly nature of the relationship, it remains a question of mistrust, which is especially 

demonstrated approach of the Russian leadership as cooperation in «sensitive» areas, and 

in an effort to implement a strategy of balancing through cooperation with countries that 

have a high the level of fear of strengthening the China’s power. The author argues that 

one of the key specific features of bilateral relations is a duality that manifests itself in the 

parties emphasize attention on the achievements of cooperation that helps overshadow the 

existing problems in bilateral relations. The author believes that relations between China 

and Russia should be considered by the dichotomy of «cooperation-competition». It has 

been attempted to predict future versions of the strategic partnership of China and Russia, 

based on factors relationship between the potential power of the parties and the internal 

situation, relations of both countries with the United States, the nature of the ruling elite. 

The author has formulated recommendations for Ukraine's foreign policy for the 

development of relations with China and Russia with regard to Sino-Russian interaction’s 

trends. 

Keywords: China, Russia, the strategic partnership, bilateral relations, the system of 

international relations, national interests, foreign policy, asymmetry, region  
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