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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АЕС – атомна електростанція 

АТР – Азійсько-Тихоокеанський регіон 

АРФ – Регіональний форум Асоціації держав Південно-Східної Азії з питань 

безпеки 

АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії 

АСЕМ – форум «Азія-Європа»  

АТЕС – організація Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 

БРІКС – Бразилія-Росія-Індія-Китай-Південно-Африканська республіка 

ВПК – військово-промисловий комплекс 

ВТС – військово-технічне співробітництво  

ГА ООН – Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 

ДС – Далекий Схід (Росія) 

ЄЕС – Євразійський економічний союз 

ЗМЗ – зброя масового знищення 

ЗМІ – засоби масової інформації  

ЗС – збройні сили 

КНДР – Корейська Народно-Демократична Республіка 

КНР – Китайська Народна Республіка 

МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії   

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

МЗС – Міністерство закордонних справ 

МС – Митний союз 

НАТО – Організація Північноатлантичного договору 

НВАК – Народно-визвольна армія Китаю 

НВЗДА – Нарада із взаємодії та заходів довіри в Азії 
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ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку 

ПРО – система протиракетної оборони 

РБ ООН – Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй  

РФ – Російська Федерація 

РІК – Росія-Індія-Китай 

САС – Східно-Азійський саміт 

СІПРІ – Стокгольмський міжнародний інститут з досліджень миру  

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ССТО – «Східний Сибір – Тихий океан» 

СУАР – Сіньцзян-Уйгурський автономний район (Китай) 

ТНК – транснаціональна корпорація 

УЦЕПДІ – Український центр економічних та політичних досліджень імені 

О. Разумкова 

ФМС – Федеральна міграційна служба (Росія) 

ФСБ – Федеральна служби безпеки (Росія) 

ЦА – Центральна Азія 

ЦАР – Центрально-Азійський регіон 

ЦК КПК – Центральний комітет Комуністичної партії Китаю 

ШОС – Шанхайська організація співробітництва 

CNPC – Китайська національна нафтова корпорація 

CNOOC – Китайська національна морська нафтова корпорація 

Sinopec – Китайська нафтохімічна корпорація 
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ВСТУП 

 

Актуальність. Трансформація сучасної міжнародної політичної 

системи характеризується стрімкими змінами та появою нових форм 

взаємодії між «акторами» міжнародних відносин, одним із прикладів чого 

виступає поняття «стратегічне партнерство», що позначає особливий та 

пріоритетний характер відносин між державами.  

Зокрема, це стосується двосторонніх відносин між Китайською 

Народною Республікою (КНР) та Російською Федерацією (РФ), які наразі 

офіційно визначаються як відносини «всеосяжного партнерства і стратегічної 

взаємодії» [1]. Водночас, зважаючи на те, що кожен конкретний випадок 

встановлення та розвитку стратегічного партнерства характеризується 

унікальністю, потреба комплексного дослідження питання стратегічного 

характеру китайсько-російських відносин обумовлюється низкою причин: 

– з огляду на геополітичні параметри, стратегічний потенціал обох 

країн, позиціонування себе в якості центрів сили в сучасній системі 

міжнародних відносин, стан двосторонніх взаємин між ними має значний 

вплив на стабільність як євразійського політичного простору, так і на процес 

трансформації світоустрою; 

–  китайсько-російські відносини виступають важливим чинником для 

політичних та економічних процесів регіону Центральної Азії (ЦА), який є 

місцем перетину інтересів обох держав. Крім того, ефекти двосторонньої 

взаємодії зачіпають Азійсько-Тихоокеанський, пострадянський простори, 

Близький Схід, Південну Азію та Латинську Америку; 

–   сторони є постійними членами Ради Безпеки Організації Об’єднаних 

Націй (РБ ООН), а також низки міжнародних інституцій економічного та 

безпекового характеру, механізмів врегулювання гострих міжнародних 

питань, а тому скоординованість або розбіжність позицій між ними матиме 

суттєвий вплив як на функціонування цих структур, так і на вирішення 

актуальних глобальних та регіональних проблем сучасності; 
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–   Китай та РФ мають амбіційні стратегічні цілі на міжнародній арені, 

що зумовлює потребу в аналізі бачення кожною із сторін ролі білатеральних 

взаємин для їх реалізації; 

– енергетичне та військово-технічне співробітництво (ВТС) Росії та 

КНР у формі постачальника та споживача спричиняє помітний вплив на 

кон’юнктуру глобального ринку в цих сферах, а також формує передумови 

для перебалансування сил на міжнародній арені;  

– присутність та зростання чисельності китайської діаспори на 

території РФ тісно переплітається з проблематикою слабкості 

геостратегічних позицій Росії у власних східних регіонах, що відбувається на 

тлі динамічного зростання військово-економічного потенціалу КНР та 

актуалізує питання теорії «китайської загрози» і рівня довіри між сторонами. 

Виходячи з окресленого вище та з огляду на відсутність однозначного 

погляду як на явище «стратегічного партнерства» в міжнародних відносинах, 

та оцінки актуального стану китайсько-російських взаємин, актуальність 

дослідження обумовлюється необхідністю: 

1. удосконалення теоретичних підвалин феномену «стратегічного 

партнерства» як однієї із форм міждержавного співробітництва в 

постбіполярну епоху; 

2. з’ясування відповідності відносин між КНР та РФ задекларованому 

рівню стратегічного партнерства;  

3. виявлення з огляду на значний потенціал впливу наслідків розвитку 

двосторонніх відносин для міжнародних політичних, економічних та 

безпекових процесів; 

4. 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 
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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». 

Об’єкт та предмет наукового дослідження. Об’єктом дослідження є 

відносини між КНР та Росією в постбіполярний період, а предметом – 

набуття китайсько-російським партнерством статусу стратегічного.  

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 стосунків між КНР та РФ 

задля визначення ступеню їхньої відповідності критеріям стратегічного 

партнерства. 

Для реалізації поставленої мети автор визначає такі завдання:  

 – дослідити концепції стратегічного партнерства у міждержавних 

відносинах і на цій підставі визначити основні критерії стратегічної взаємодії 

між Китаєм і РФ; 

 – 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,  
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 – 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. 

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, та 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 розгляду 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 поведінки 

китайської цивілізації та відповідно її впливу на розвиток китайсько-

російських відносин. При вивченні механізму співробітництва та договірної 

бази широко застосовувалися інституційний метод та метод аналізу 

документів відповідно. 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 
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двостороннього економічного співпробітництва. Прогностичний метод  

застосований при обґрунтуванні подальших перспектив розвитку китайсько-

російських відносин. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що на 

основі залучення і комплексного аналізу літератури та джерел визначено 

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 
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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’яшенню 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 потеціалу, прагматизм та жорстку 

орієнтацію на реалізацію власних інтересів, отримує більший зиск від 

двостороннього співробітництва, що в поєднанні із поглибленням 

диспаритету могутностей сторін формує підгрунття 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. 

 – 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 та навчальних завдань. Зокрема, 

основні положення і наукові результати можуть бути використані у 

діяльності зовнішньополітичних відомств України, наукових установах 

відповідної спеціалізації, а також підготовки дослідниками узагальнюючих і 

спеціальних праць із проблематики міжнародних відносин, подальшої 
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наукової розробки теми китайсько-російських відносин, зовнішньої політики 

КНР та РФ. Окремі аспекти та фактологічний матеріал можуть бути 

використані у навчальному процесі при розробці та читанні у вищих 

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

«Країнознавство», «Зовнішня політика країн Азії», «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 6 наукових 

праць у фахових виданнях, серед них одна – в іноземному науковому 

виданні. 

Структура дисертаційної роботи. Структурно дослідження 

складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної 

літератури та джерел. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Документально-джерельна база дослідження 

З метою уникнення однобічного погляду на розвиток китайсько-

російської взаємодії в ході підготовки дисертаційної роботи автором було 

залучено широке коло джерел українською, російською та англійською 

мовами, різних за своїм політичним спрямуванням та висновками, що 

відповідно зумовлює необхідність виділення в них кількох груп. 

1. Перша група об’єднує офіційні матеріали та документи, включаючи 

Концепцію зовнішньої політики, Військову доктрину Російської Федерації, 

Стратегію національної безпеки РФ до 2020 року, Стратегію участі РФ в 

БРІКС, Білу книгу з національної оборони КНР, тексти двосторонніх 

політичних декларацій та договорів, виступи та заяви державних очільників. 

Серед двосторонніх міжнародно-нормативних документів слід назвати 

Договір про добросусідство, дружбу та співробітництво (2001 р.), який 

визначає базові принципи міждержавних відносин між Китаєм та Росією, 

ключові напрямки реалізації стратегічного партнерства. Варто також згадати 

про низку двосторонніх декларацій, зокрема Спільну декларацію про 

багатополярний світ та формування нового міжнародного порядку (1997 р.), 

Спільну декларацію про міжнародний порядок (2005 р.), Спільну декларацію 

з міжнародних питань (2005 р.), які дають змогу зрозуміти природу 

політичного партнерства між сторонами, в основі якої лежить обопільне 

прагнення змінити основи світопорядку, сформованого після завершення 

Холодної війни, а також Спільні декларації (1994 р., 1996 р.), Спільну заяву 

про подальше поглиблення відносин всеохоплюючого рівноправного 

довірливого партнерства і стратегічної взаємодії (2012 р.), Спільну заяву 

Спільну заяву про новий етап відносин всеохоплюючого партнерства і 

стратегічного взаємодії (2014 р.), що дозволяють простежити еволюцію 
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відносин стратегічного партнерства, здобутки та недоліки двосторонньої 

співпраці. 

Зокрема, сюди також можна віднести офіційні матеріали, які розміщені 

в мережі Інтернет на серверах Президента РФ, Міністерства закордонних 

справ (МЗС) РФ, Посольства КНР у РФ, Єдиному порталі 

зовнішньоекономічної інформації Російської Федерації. 

2. Друга група джерел охоплює наукові доробки, що стосуються 

осмислення специфіки явища «стратегічне партнерство», де можна виділити 

кілька сегментів: 

–  роботи, спрямовані на вивчення теоретичних підвалин та основних 

характеристик феномену «стратегічного партнерства» у міжнародних 

відносинах; 

– дослідження, в яких поєднано як вивчення теоретичних підвалин 

феномену «стратегічного партнерства», так і їх втілення у зовнішній політиці 

окремих країн або форми міжнародної кооперації, де на особливу увагу 

заслуговують праці щодо використання Україною цього інструменту у своїй 

зовнішньополітичній практиці; 

– роботи, які зосереджуються на аналізі практичної реалізації 

стратегічного партнерства як форми міжнародної кооперації або ж 

інструменту зовнішньої політики.  

 Щодо першої підгрупи, то тут важливу роль відіграли аналітичні 

розробки вітчизняних дослідників Г.М. Перепелиці, Л.Д. Чекаленко та 

аналітиків Українського центру економічних та політичних досліджень імені 

О. Разумкова (УЦЕПДІ). 

Зокрема, Г.М. Перепелиця визначає критерії стратегічного партнерства 

в контексті аналізу видів міждержавних взаємин, що дозволяє конкретніше 

зрозуміти специфіку цього виду відносин, в першу чергу, звичайного 

співробітництва та союзницьких відносин. При цьому ключовим критерієм 

для розмежування виступають стратегічні інтереси.  
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Л.Д. Чекаленко у роботі, присвяченій зовнішній політиці України, 

виділяє чинники та бажані умови для вдалої реалізації СП, а також 

особливості використання цього інструменту в українській дипломатії. 

Експерти УЦЕПДІ у дослідженні «Стратегічні партнери України: 

декларації та реалії» ідентифікують засади, передумови встановлення, 

принципи побудови стратегічного партнерства та на основі критеріїв 

аналізують відповідність співробітництва України із задекларованими 

партнерами стратегічному рівню. 

 До другого сегменту варто віднести роботи Є. Гаяускайте, в яких 

проведено компаративний аналіз стратегічного партнерства між Україною і 

Польщею та Україною і Литвою; праці І. Новікова, який досліджував 

відносини РФ-ЄС. 

Вагомий внесок становлять роботи І.І. Жовкви, в яких автор висуває 

власну концепцію бачення стратегічного партнерства та виділяє основні 

моделі цього явища, та Ю. Седляр, присвячену вивченню стратегічного 

партнерства в українсько-російських відносинах; А. Пивоварова 

(порівняльний аналіз формування стратегічного партнерства у відносинах 

Україна-Польща та Україна-Росія), О. Знахоренко (докладний аналіз 

розвитку стратегічного партнерства між Україною та Польщею). 

Серед робіт, спрямованих на вивчення практичного використання 

стратегічного партнерства в міжнародній практиці, слід виокремити 

дослідження А.К. Лесси, який аналізує концепцію стратегічного партнерства 

Бразилії, А. Шмідт, яка здійснює огляд думок європейських експертів на 

проблему стратегічного партнерства у політиці ЄС із іншими країнами світу, 

аналітичну доповідь дослідників Європейської обсерваторії стратегічного 

партнерства (European Strategic Partnerships Observatory) Фен Дзопінга та 

Хуань Цзіна, де висвітлено механізм та особливості використання 

інструменту стратегічного партнерства у зовнішній політиці КНР, який, на 

їхню думку, є продуктом багатовимірної дипломатії Пекіну щодо включення 

до глобалізованого світу. 
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На особливу увагу заслуговують роботи Б. Парахонського та 

Г. Яворської, які аналізують розбудову Україною відносин стратегічного 

партнерства на інтеграційному, регіональному рівнях, а також з державами- 

гравцями глобального виміру, аналітична доповідь «Східний вектор 

стратегічного партнерства України в умовах глобального світу» Інституту 

сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України, що зосереджена на 

дослідженні використання концепту стратегічного партнерства Україною та 

країнами Сходу, здобутків української дипломатії в цьому напрямку та 

регіональних умов для її подальшого здійснення. 

3. Ключову роль у підготовці дисертаційної роботи відіграли праці, 

предметом дослідження яких є власне китайсько-російські відносини. 

Залежно від проблематики автор виділяє кілька підгруп праць українських, 

західних, китайських, російських дослідників. 

Першу підгрупу 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. 

Так, робота О. Воскресенського є першою політологічною спробою 

переосмислити китайсько-російські взаємини від ХVІІ до кінця ХХ ст. на 

основі авторської концепції багатофакторної рівноваги. У працях 

М. Титаренка, де хоча відзначаються існуючі проблеми двосторонніх 

відносин, основна увага фокусується на взаємодії в рамках міжнародних 

діалогових форматів, у вирішенні регіональних безпекових питань, 

взаємовигідності економічної співпраці. Характерно, що такий підхід із 

акцентуванням на спільності інтересів між сторонами, спільній вигоді від 

стратегічного партнерства та подальших перспективах розвитку відносин 

домінує в російських дослідженнях постбіполярного етапу відносин Москви 

та Пекіну. Приміром, це стосується досліджень К. Муратшиної, яка вважає, 

що складний процес нормалізації китайсько-російських відносин є 

найкращим доказом того, що в основі співробітництва лежать національні 

інтереси двох народів; С. Уянаєва, який зазначає, що подальша кооперація 
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КНР та РФ на міжнародній арені створить потужний вихід стратегічного 

партнерства на новий рівень; В. Міхєєва, на думку якого темпи співпраці між 

сторонами в рамках стратегічного партнерства в останні роки виглядають 

переконливо та потребують не «перезавантаження», як у випадку взаємин 

РФ-США, а «дозавантаження». Подібний підхід простежується в наукових 

доробках В. Ларіна, С. Лузяніна, В. Портякова, І. Рогачева, Ю. Чудодєєва та 

актуальних роботах Д. Треніна, в аналітичних розвідках якого спершу були 

висловлені критичні погляди на сутність та перспективи китайсько-

російських взаємин.  

В іншому сегменті наукових розробок превалює критичний підхід до 

оцінки стану та перспектив китайсько-російських відносин, оскільки їх 

основний фокус сконцентрований на суттєвості існуючих проблем. 

Приміром, Р. Мухаметов серед основних суперечностей виділяє  військово-

технічну, енергетичну сфери та контроль над ЦА. Багато експертів 

наголошує на нерівнозначності сторін. Так, С. Бланк підкреслює, що Росія 

прагне провадити незалежну від КНР політику в Азії та не погоджується на 

роль «меншого брата» у двосторонніх відносинах. В. Парамонов та 

О. Строков зауважують про слабкість РФ та гіпотетичний варіант 

поглинання її азійської частини Китаєм. 

Характерно, що у роботах китайських науковців переважає, як і серед 

більшості російських учених, думка спільності інтересів сторін, на основі 

чого і відбувається розвиток стратегічного партнерства. Наприклад, це 

стосується праць Фен Шаолея, Гао Шуціня та Цзя Цзінго, які наголошують 

на високому рівні двосторонніх відносин, вагомості їхнього впливу на 

міжнародні відносини, а також ролі США у їх розвитку. 

У свою чергу, аналітичні розробки, які зачіпають тристоронні 

відносини КНР-РФ-США, складають третю підгрупу, де варто виокремити 

праці Бобо Ло, М. Поддубної, Лі Цзинцзе, О. Шевчука, А. Фаркас, П. Болта, 

Д. Сендса, Р. Вейтца, І. Зєвєлєва, К. Мегреса, для яких спільною рисою є 

визначення невдоволення політикою США як головної причини розвитку 
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співпраці Китаю та Росії на міжнародній арені. Хоча існують і суттєві 

розбіжності в поглядах: якщо П. Болт не розглядає актуальну співпрацю 

КНР-РФ як антиамериканський союз, то А. Фаркас підкреслює, що ці країни 

вже реалізують спільний план, метою якого є усунення США від лідерських 

позицій у світі. 

Досить часто дослідники зачіпають проблематику взаємодії між 

сторонами в регіоні Центральної Азії та в рамках Шанхайської організації 

співробітництва (ШОС), серед яких слід назвати роботи Сангту Ко, Бобо Ло, 

В. Парамонова та О. Строкова, С. Лузяніна. Щодо цього напрямку взаємин, 

то експерти здебільшого відзначають антиамериканські прагнення сторін, що 

поєднується із суперечністю інтересів стосовно лідерства в ЦА та ШОС, яка, 

в свою чергу, може стати джерелом виникнення конфронтації між ними в 

майбутньому.  

Слід також згадати про низку досліджень, в яких вдалося знайти 

необхідний матеріал для аналізу інших сегментів міжнародно-політичної 

взаємодії Китаю та Росії. Наприклад, співпраці в рамках РБ ООН, БРІКС 

(Бразилія-Росія-Індія-Китай-Південна Африка), тристоронніх діалогових 

форматів з Індією, Монголією, Афганістаном, наслідків російської агресії 

проти України, регіонального та міжнародно-безпекового вимірів 

двосторонніх відносин. Зокрема, сюди варто віднести аналітичні розвідки 

С. Бланка, Г. Крістофферсен, Ф. Хілл, З. Кека, А. Смолла, Лі Цзяня, Дін Діна, 

В. Хайюня, Ю. Марєєвої, Ю. Циганова, О. Міхальова, В. Панфілова, Н. 

Жолквера, Г. Пастухової, Г. Домінгеса та А. Варкентина. 

2. Четверта група охоплює публікації, що стосуються військового 

вектора взаємодії.  

На вивченні виключно проблематики військово-технічного 

співробітництва зосереджені роботи Чжен Ці, Р. Фарлі, Дж. Пейдж, 

В. Кашина. Цей напрямок двосторонньої співпраці також зачіпається в 

дослідженнях М. де Хааса, Мін-Йен Цая, О. Мігунова; аналітичних 

матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту з досліджень 
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миру (СІПРІ). У цих дослідженнях аналізується динаміка співпраці в цьому 

напрямку та ключові фактори, під впливом яких вона розвивається. 

При цьому дослідження М. де Хааса, аналітиків СІПРІ, Мін-Йен Цая, 

О. Мігунова характеризуються більш різнобічним підходом, оскільки 

охоплюють також питання військово-політичної співпраці та проведення 

спільних навчань. Щоправда, тут західні експерти акцентують увагу на тому, 

що головною перепоною для розвитку військового співробітництва є взаємна 

недовіра. 

Також становлять інтерес аналітичні доповіді Дж. Манкоффа, Ю Біна, 

Ван Сіньцзюня, які вивчають спільні китайсько-російські військові навчання 

в контексті не тільки двосторонньої взаємодії, але й взаємин із США. 

Ще одним 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. Табарінцев-Романова, О. Храмчихіна, а також 

аргументацію спростування так званої теорії «китайської загрози» в статті 

китайського аналітика Цянь Сяоюня. 

3. Серед досліджень економічної сфери співпраці Китаю та Росії слід 

виокремити аналітичні розвідки Л. Панкратової та Чжао Сіна, С. Кумара, 

Ю. Раутави, Дун Гуана, К. Юхтенко, основна увага яких сфокусована на 

оцінці динаміки та структури товарообороту між сторонами, а також наявних 

проблемах. Складнощі кооперації теж виступають об’єктом праць 

О. Габуєва, який однобічно наголошує на можливих ризиках для Росії від 

поглиблення економічної співпраці з КНР, та Ань Чжао Чженя та Д. Суслова, 

які, навпаки, надають рекомендації для обох сторін стосовно покращення 

двостороннього співробітництва.  

Серед праць, матеріал яких був використаний для розуміння окремих 

аспектів економічної взаємодії, слід назвати такі аналітичні доповіді: 

Р. Вінтера та A. Топфа, які стосуються висвітлення взаємодії КНР та РФ 

щодо послаблення ролі американського долара у міжнародній фінансовій 
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системі; Д. Кочеткова та К. Муратшиної, що зосереджені на аналізі 

проблематики користування транскордонними водними ресурсами; І. 

Фролової, присвячену аналізу питань інвестиційного співробітництва; Цуй 

Чжена, О. Гончарука та Є. Морозова, сфокусовані на розвитку науково-

технічного співробітництва. 

4. Матеріали наукових розробок, які висвітлюють енергетичне 

співробітництво. Зокрема, в роботах С. Уянаєва, Фан Тінтіна, Лу Чуньює, 

Ліфань Лі, Ся Ішаня наголошується на широких перспективах поглиблення 

енергетичної співпраці, що випливає, на їхню думку, із зростаючої потреби 

Піднебесної в імпорті вуглеводнів та значних запасах цих ресурсів у РФ, 

необхідності для кожної із сторін диверсифікації енергетичних партнерів, 

сприятливим чинником чого виступає географічна близькість.  

В іншій підгрупі досліджень експерти погоджуються із наявністю 

сприятливих факторів для реалізації енергетичного партнерства, однак 

акцент робиться саме на проблемах енергетичної співпраці, які здійснюють 

стримуючий ефект. Так, К. Рознер відзначає невдоволення російської 

сторони у закріпленні ролі за нею постачальника сировини, що ставить її в 

один ряд з країнами Африки. Е. Барнс визначає причини затяжного 

переговорного процесу щодо поставок газу, А. Коен наголошує на значних 

збитках від укладання газової угоди для РФ, Г. Маскотто вважає, що сторони 

мають антагоністичні концепції енергетичної безпеки, а тому зростання 

взаємозалежності сприймається як загроза, Р. Кальтер, А. Петерсена і 

К. Бариш визначають регіон ЦА як зону конфліктогенності енергетичних 

інтересів сторін.  

5. Дослідження, що аналізують міграційну проблему у двосторонніх 

взаєминах. Критична оцінка процесу китайської імміграції на російську 

територію є характерною для значної частини робіт, зокрема В. Шатрова, 

Г. Дудченка, В. Дятлова, Дж. Саллівана і Б. Ренц, в яких підкреслюється 

існуючий демографічний дисбаланс між сторонами, формування вузлів 

напруги від зростання китайської діаспори на території РФ та негативні 
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економічні наслідки, можливість відторгнення російських територій на 

підґрунті історичної несправедливості, від якої не відмовляється китайська 

сторона.  

В іншій підгрупі такі дослідники, як С. Рязанцев та Ян Хунмейя, 

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

В. Портяков, Є. Анохіна наголошують і на позитивних ефектах від 

міграційних процесів, вбачаючи в цьому інструмент економічного підйому 

російських східних регіонів за рахунок китайської робочої сили, для 

використання якого пропонують провадити політику жорстокого державного 

контролю. 

6. Коло робіт, в яких висвітлюються особливості зовнішньої політики 

сторін. До цієї групи джерел слід віднести праці В. Самофалова (аналіз 

актуального піднесення Китаю в якості фактора трансформації міжнародного 

порядку), Р. Сирінського (особливості китайської політики на 

пострадянському просторі, в тому числі стосовно РФ), С. Лузяніна і 

М. Мамонова (основні напрямки та інструменти політики КНР на 

глобальному та регіональному рівнях), Д. Мосякова (аспекти зовнішньої 

політики Пекіну в Південно-Східній Азії), О. Голобкова (аналіз 

трансформації зовнішньополітичної концепції КНР), О. Хлопова 

(дослідження енергетичної політики Китаю як чинника міжнародної 

енергетичної безпеки), Н. Семенової (розгляд ЦА як об’єкта енергетичної 

стратегії Піднебесної), Л.  Бініконського (вивчення військово-технічної 

співпраці РФ з країнами АТР), А. Казанцева (енергетичне співробітництво 

РФ з країнами АТР та ЦА). 

7. Варто також виокремити матеріали, розміщені в мережі Інтернет на 

сайтах: інформаційне агентство «Сіньхуа», «Женьмін жибао» (офіційний 

орган ЦК КПК), «The American thinker», «The American Interest», «Тhe 

Diplomat», «The National Interest», «The New York Times»,  «Project 

Syndicate», «The World Politics Reviev», «The Wall Street Journal», «The 

Washington Times», «ИноСМИ», «Военно-промышленный курьер», 
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Информационное агенство России «ТАСС», «Российский совет по 

международным делам», «РИА Новости», «Lenta.ru», які відіграли важливу 

роль для розуміння актуальних тенденцій у взаєминах Китаю та Росії. 

 

1.2. Концептуально-теоретичні засади дослідження 

Стрімкий динамізм сучасних міжнародних процесів в поєднанні із 

тенденцією до розгалуження та ускладнення міжнародних контактів 

спричиняють поглиблення багатовимірності міжнародного життя, що 

знаходить прояв у різноманітних сферах суспільної взаємодії – від культури 

до безпекового виміру. Зростання взаємозалежності між «акторами» 

міжнародних відносин, у свою чергу, зумовлює потребу в пошуку нових 

форм та механізмів координації взаємодії між ними. 

У цьому ракурсі стратегічне партнерство перетворилося на доволі 

поширену форму взаємодії у світі, який все більше стає поліцентричним. 

Характерно, що у виробленні зовнішньої політики велика кількість урядів 

проголошує встановлення «особливих відносин» як сусідніми, так і 

віддаленими держави, а також з деякими міжнародними організаціями [2]. 

Водночас варто підкреслити, що дисертант, зважаючи на специфіку теми 

дослідження, зосереджується на розгляді теоретичних підходів до явища 

«стратегічного партнерства» на рівні «держава-держава».  

Зауважимо, що в той час як поняття «союз», «партнерство», «коаліція» 

вже давно увійшли до лексикону та практики міжнародних відносин, то 

використання терміна «стратегічне партнерство» фіксується з 1990-х рр.  

Зокрема, власне концепція стратегічного партнерства як 

характеристики міждержавних взаємин була вперше використана на Саміті в 

Кемп-Девіді в 1991 р., коли президенти РФ Б. Єльцин та США Дж. Буш-

старший зробили спільну заяву, в якій проголошувалося, що обидві країни 

відходять від розгляду один одного як ворогів та розвиватимуть взаємини на 

основі взаєморозуміння та довіри. Втім, сама сутність стратегічного 

партнерства не була чітко окресленою [3]. 
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Прикметно, що переважна більшість експертів вважає, що ця форма 

міжнародної співпраці прийшла на зміну політиці побудови альянсів, яка 

була характерною для епохи Холодної війни. До цього слід додати, що явище 

«стратегічного партнерства» також відзначається наявністю реального 

потенціалу для впливу/зміни структури міжнародних відносин [3]. 

Однак, на думку низки дослідників, інструмент стратегічного 

партнерства вже використовувався під час існування біполярної структури 

міжнародних відносин. Так, професор Університету Бразилії Антоніо Карлос 

Лесса стверджує, що Республіка Бразилія активно застосовувала цю форму 

міждержавної співпраці ще з 1970-х та 1980-х рр. як засіб пом’якшення 

негативних політичних та економічних ефектів від змін у взаєминах із 

США [4]. Втім, важко погодитися з таким підходом, оскільки укладені в той 

період двосторонні домовленості між Бразилією і такими  європейськими 

країнами як Німеччина та Франція, скоріше можна охарактеризувати як 

угоди про співробітництво, ніж розглядати як фіксацію реального 

стратегічного партнерства. 

Наразі термін «стратегічне партнерство» широко використовується у 

політичній та науковій полеміці, однією із причин чого є активне 

застосування цього інструменту в зовнішній діяльності міжнародних 

«акторів». Зокрема, з кінця 1990-х рр. набула яскравого вираження тенденція 

використання стратегічного партнерства між різними державами на 

регіональному, трансрегіональному та міжконтинентальному рівнях [5, c. 5]. 

На підтвердження цього можна згадати, що Європейський Союз (ЄС) 

проголосив 10 стратегічних партнерів, Індія – 20, Китай – близько 50 [6].  

Така ситуація вказує на формування свого роду мережі стратегічних 

відносин та зобов’язань, які з них випливають. При цьому ця форма 

кооперації може виникнути як між державами, у взаєминах яких відсутня 

конфронтаційність, так і між тими, де є наявним певний рівень складності. 

Крім того, факт використання стратегічного партнерства менш потужними 

міжнародними «акторами» з метою отримання привілейованого статусу у 
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взаєминах із впливовими міжнародними гравцями є свідченням виходу цього 

стратегічного партнерства за рамки звичайної співпраці та наявності процесу 

більш системної та глобальної міжнародної реконфігурації [5, c. 4]. 

Водночас важко не помітити, що, незважаючи на розповсюдження та 

систематичне застосування як в міжнародно-політичній площині (офіційні 

документи за підсумками зустрічей між високопосадовцями країн, виступи 

політиків найвищого рівня), так і в рамках академічного дискурсу, поняття 

«стратегічного партнерства» не отримало вичерпної та комплексної 

характеристики. Факт відсутності єдиного підходу до тлумачення цього 

поняття в сучасній науці про міжнародні відносини вочевидь зумовлює 

просування подальших наукових розробок в цьому напрямку.   

Зазначимо, що, зазвичай, при визначенні дефініції «стратегічного 

партнерства» та сутнісних рис цього явища дослідники досить часто 

відштовхуються від аналізу його складових елементів. Прикладом цього є, 

приміром, підхід до визначення факту відповідності міждержавних відносин 

стратегічному рівню, що здійснюється на основі аналізу понять «стратегія» 

та «партнерство». Початково такий погляд на стратегічне партнерство був 

систематизований у працях західних дослідників Б.Г. Ліддел Харта, 

В. Мюррея та М. Гріма, а також побідної думки в дослідженнях 

дотримуються російські вчені П. Циганов, Т. Мозель, С. Проскурін [7]. При 

цьому значна увага приділяється зовнішньополітичній стратегії країни, а сам 

феномен «стратегічного партнерства» розглядається як один із інструментів 

її успішної реалізації. 

Німецький експерт Г. Майхолд вважає, що партнерство – це 

культурний ідеал для спільної форми співробітництва. На думку дослідника, 

це поняття включає в себе припущення про наявність у сторін рівних прав та 

завдань, а також можливості конструктивно обговорювати відносини, до чого 

додається відчуття ексклюзивності. Водночас поняття «стратегія» не повинно 

вільно застосовуватися. Відштовхуючись від проблематики економічного 

терміна «стратегічних альянсів», він звертає увагу на спільну згоду 
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сторонами здійснювати діяльність задля досягнення певних цілей, що, в свою 

чергу, означає хоча б тимчасове припинення конкуренції між ними, проте 

співпраця має суттєвий успіх для обох сторін [8]. 

Аналізуючи значення компоненти «стратегічний», литовський учений 

Є. Гаяускайте зауважує про можливість її розгляду в ключі врахування 

могутності сторони-партнера та його статусу в рамках структури 

міжнародної системи. В такому контексті стратегічне партнерство буде 

розглядатися як форма співпраці в різноманітних сферах між ключовими 

«акторами» міжнародних відносин або між центрами сили, що мають 

суттєвий вплив на функціонування міжнародної системи. Відповідно є 

очевидною, знову ж таки, відсутність вичерпного визначення стратегічного 

партнерства, що застосовується для опису різних за природою та формою 

випадків співробітництва, які виникають задля досягнення конкретних, але в 

кожному випадку різних завдань. Тому при позначенні стратегічним 

партнерством конкретного епізоду міжнародного життя слід зважати на його 

унікальність, позаяк різні комбінації партнерів розвивають співпрацю у 

відповідності із власними інтересами. Зокрема, дослідник наводить такі 

приклади залежно від інтерпретації поняття «стратегічний»: 1. наявність 

стратегічної мети (партнерство між НАТО та ЄС); 2. стратегічні національні 

інтереси (прагнення США до утримання лідерських позицій у світовій 

політиці та як конкретний приклад американсько-японський союз); 3. 

співпраця у сферах, що мають стратегічне значення для обох сторін (зокрема, 

просування сторонами реалізації проектів в економічній сфері, що матимуть 

взаємні позитивні наслідки – відносини США-КНР); 4. стратегічні «актори», 

тобто (кооперація між впливовими або тими, хто має потенціал, державами – 

РФ-Індія, ЄС-США); 5. стратегічна активність, спрямована на трансформації 

міжнародної системи (КНР-РФ) [3, c. 192]. 

У свою чергу, в понятті «партнерство» можна вбачати «відносини між 

індивідами або їх групами, що відзначаються взаємним співробітництвом для 

досягнення будь-якої цілі» [9, c. 118]. Відповідно такий підхід демонструє, 
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що між певними суб’єктами відбувається процес розбудови взаємовигідних 

відносин на основі наявності у них відчуття відповідальності за необхідність 

погодження власних кроків із інтересами партнера. 

Дещо іншої точки зору щодо аналізу поняття «стратегічне 

партнерство» дотримуються українські дослідники, роботи яких зробили 

суттєвий внесок у вирішення цієї проблематики. При цьому зауважимо, що 

більшість вітчизняних дослідників розглядають частковий або повний збіг 

інтересів стратегічного характеру між сторонами в якості фундаментального 

критерію для наявності відносин стратегічного партнерства. 

Так, наприклад, Б.О. Парахонський та Г.М. Яворська визначають 

стратегічне партнерство як тип міждержавних відносин, що побудований в 

якості послідовної системи взаємодії держав в напрямі реалізації спільних 

стратегічних завдань, інтересів та цілей. Дослідники наголошують на 

широкому (система взаємодії двох або кількох держав, яка ґрунтується на 

визнанні спільних цінностей, високому рівні співробітництва у визначених 

сферах, обопільній зовнішньополітичній підтримці, зокрема, в рамках 

міжнародних організацій, узгодженні позицій у кризових ситуаціях та при 

вирішенні міжнародних конфліктів; потенційні розходження позицій країн-

партнерів з тих або інших питань не мають вирішального впливу на розвиток 

стратегічного співробітництва в цілому) та вузького (основою можуть 

виступати цілком прагматичні засади, наприклад, реалізація масштабних 

міждержавних проектів у торговельно-економічній, транспортно-

інфраструктурній, політичній, безпековій та інших галузях; практична 

взаємодія в рамках стратегічного партнерства відбувається залежно від 

специфіки цілей та завдань, що вирішуються за його допомогою) 

визначення [10, c. 4]. 

Український учений І.І. Жовква характеризує стратегічне партнерство 

як особливий інструмент зовнішньої політики держави, з використанням 

якого вона узгоджує свої дії на міжнародній арені з іншими державами. На 

його переконання, взаємодія у використанні цього інструмента та збіг 
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стратегічних національних інтересів двох чи більше країн у декількох сферах 

призводять до виникнення між ними особливого виду міждержавного 

співробітництва. При цьому, на думку вченого, у постбіполярній системі 

міжнародних відносин стратегічне партнерство посідає дедалі важливіше 

місце порівняно з іншими видами співробітництва, які засновані на 

об’єднанні проти спільної загрози або базуються на одній зі сфер 

співробітництва [11]. 

О.М. Гончаренко розглядає відносини стратегічного партнерства як 

такі, в основі яких покладено збіг або кореляцію основних інтересів [12, 

c. 156]. Схожої думки щодо спільності стратегічних інтересів як основи 

виникнення стратегічного партнерства дотримуються також О.М. Знахоренко 

та Ю.О. Седляр, які зазначають, що така спільність має бути присутньою 

щонайменше в двох сферах та інколи переходити з однією в іншу та 

наголошують на необхідності дотримання рівноправності між 

сторонами [13; 14]. 

Водночас Л.Д. Чекаленко зауважує, що у стратегічному партнерстві, 

насамперед, слід вбачати низку зобов’язань між партнерами, які, у свою 

чергу, визначаються колом особливих інтересів [15, c. 198]. 

Схожий підхід до визначення стратегічного партнерства має 

російський експерт-міжнародник І.А. Новіков. Аналізуючи відносини РФ-

ЄС,  він характеризує стратегічне партнерство як  реалізацію довгострокової 

концепції співпраці, метою вироблення якої є досягнення спільними 

зусиллями різноманітних інтересів обох сторін [ 9, c. 118]. 

Учені Інституту оборонних досліджень та аналізу в Нью-Делі (Institute 

of Defences Studies and Analysis) теж погоджуються із тим, що стратегічне 

партнерство є довгостроковою взаємодією між двома країнами, яка, в свою 

чергу, базується на політичних, економічних, соціальних та історичних 

факторах [5, c. 61]. 

Очевидно, що такий спектр підходів до визначення терміна 

«стратегічне партнерство» викликає потребу у виявленні в цьому напрямку 
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концептуально спільних моментів. Зважаючи на це, Ю.О. Седляр наголошує 

на такому:  

–  основними складовими сегментами в цьому явищі виділяють:  

1. стратегічні інтереси; 

2. стратегічні проблеми; 

3. підходи до реалізації стратегічних цілей. 

 – окреслені сегменти переважно розглядаються в таких сферах: 

політичній, військовій, економічній, соціальній, зовнішньополітичній. 

–   стратегічне партнерство, зазвичай, реалізується на глобальному та 

регіональному рівнях; 

–  у рамках самого поняття «стратегічне партнерство» виділяють 

теоретичний та практичний рівні [12, c. 157]. 

У свою чергу, автор, з огляду на теоретичний досвід аналізу терміна 

«стратегічне партнерство», вважає за доцільне з метою цілісного визначення 

параметрів дефініції досліджуваного явища, звернути увагу на такі аспекти: 

умови виникнення, інтереси та цілі сторін, принципи розбудови та критерії 

функціонування. 

Зокрема, серед умов, необхідних для виникнення відносин 

стратегічного партнерства, група аналітиків УЦЕПДІ у дослідженні «Реалії 

та перспективи стратегічного партнерства» виділяє: наявність у сторін 

принципово важливих стратегічних цілей, досягнення яких у рамках 

звичайного формату співпраці неможливе, однак може мати успіх у реалізації 

внаслідок виведення відносин на рівень стратегічного партнерства. В якості 

такого роду стратегічних завдань можуть бути: 1. потреба в забезпеченні 

господарського комплексу життєво важливими ресурсами (енергетичними, 

товарними, фінансовими); забезпечення надійного та безпечного доступу до 

життєво важливих регіонів світу; спільне вирішення проблем безпеки 

(протидія організованій злочинності, нелегальній міграції, контрабанді зброї 

та наркотиків, агресивному сепаратизму, тероризму). 2. спільність поглядів і 

підходів щодо розв’язання ключових проблем міжнародної політики, 
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глобального й регіонального розвитку. Зазвичай, взаємини стратегічного 

партнерства супроводжуються поглибленим розвитком міждержавних 

зв’язків в кількох важливих сферах [16, c. 51]. 

З таким підходом цілком погоджується Г.М. Перепелиця, який вважає 

стратегічні інтереси сторін як такі, що мають довготривалий характер, та 

реалізація яких спричиняє вирішальний вплив на зовнішньополітичний та 

воєнно-стратегічний курс [17].  При цьому вчений наголошує, що ключова 

умова для виникнення «стратегічного партнерства» в якості наявності 

спільних інтересів є виконаною у разі, коли ці інтереси обопільні. Водночас, 

коли одна держава має такі інтереси, а в іншої вони відсутні, то взаємини 

підпадають під характеристику «стратегічної залежності». Крім того, 

дослідник визначає таку низку особливостей феномену «стратегічного 

партнерства»: 1. стратегічні інтереси як основа партнерства, в першу чергу, 

зачіпають зовнішньополітичну, військово-політичну та економічну сфери; 2. 

стратегічне партнерство матиме переважно декларативний характер, якщо є 

відсутнім збіг сфер реалізації стратегічних інтересів; 3. у рамках військово-

політичної сфери спільність інтересів може проявлятися у наявності потреби 

в спільній протидії викликам та загрозам, розв’язанні спільних безпекових 

проблем. Взаємодія в цій сфері може передбачати надання військової 

допомоги на прохання країни-партнера або ж сприяти зміцненню її 

обороноздатності. При цьому є відсутніми зобов’язання до таких дій, що 

характерно для відносин союзницького типу; 4. у рамках стратегічного 

партнерства можуть укладатися закриті та відкриті військово-політичні угоди 

як міжвідомчого, так і міждержавного характеру; 5. попри координацію 

сторонами своїх позицій стосовно тієї чи іншої зовнішньополітичної або 

військово-політичної проблематики, є відсутніми зобов’язання до якихось 

більш практичних та конкретних дій [17]. 

Окрім того, український учений А.С. Пивоваров наголошує на такій 

специфічній рисі стратегічного партнерства як більш висока якість відносин 

між сторонами у порівнянні із традиційними взаєминами двох держав, тобто 
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наявність більш високого рівня зовнішньополітичної підтримки, 

торговельно-економічної співпраці, контактів державно-політичної, 

військової, фінансово-промислової, культурної та наукової еліти [18, c. 8-9]. 

Індійський експерт Р. Чаудхудрі, розглядаючи стратегічне партнерство 

як систему дипломатичної взаємодії, яка знаходиться на півдорозі між 

підтриманням дружніх відносин між державами та їх організації, наголошує 

на тому, що специфічною особливістю цього явища є те, що воно є спільною 

діяльністю між рівними, яка, на його переконання, не означає підтримування 

балансу в п’ятдесят на п’ятдесят відсотків політичного впливу, але країни-

партнери повинні на це зважати [19].  

Характерно, що значна кількість експертів звертає увагу на розвиток 

стратегічного партнерства власне у безпековій сфері. Тому варто зважати на 

те, що в контексті системних зсувів у міжнародних відносинах в кінці ХХ ст. 

концепція стратегічного партнерства досить вдало вписувалася в 

неореалістичний підхід, відповідно до якого держави як суверенні 

«міжнародні актори», що діють, виходячи із наявних можливостей та 

обмежень, визначаючи в якості головної мети максимальне використання 

власних переваг за умов одночасної мінімізації витрат в цьому процесі та 

усвідомлюючи як ключовий стратегічний пріоритет забезпечення 

національної безпеки. 

У цьому ракурсі Є. Гаяускайте наголошує, що необхідність реагування 

на загрози та виклики національній безпеці й зміни міжнародного 

середовища, а також реалізація національних інтересів є ключовими 

факторами, що визначають формування стратегічного партнерства [3, c. 192]. 

Втім, як зауважує індійський експерт Нірупа Сабраманіан, що хоча 

виникнення стратегічного партнерства зазвичай пов’язано із безпековою 

проблематикою, однак аналіз офіційно встановлених стратегічних 

партнерств по всьому світу свідчить, що воно охоплює широкий спектр 

аспектів двосторонніх відносин: від оборони до освіти, охорони здоров’я та 



30 
 

 
 

сільського господарства, при цьому досить часто включаючи економічні 

відносини [20]. 

Тим не менш, автор вважає за доцільне звернути увагу на те, що 

пріоритетними напрямками стратегічного партнерства вочевидь виступає 

вирішення питань безпеки та забезпечення економічного розвитку. 

Встановлення стратегічного партнерства між державами виникає задля 

зміцнення національної безпеки та зменшення відчуття дефіциту влади. 

Характерно, що держави, керуючись раціональними міркуваннями, обирають 

стратегічних партнерів у такий спосіб, щоб у процесі реалізації стратегічних 

інтересів отримати максимальний ефект в порівнянні з усіма можливими 

варіантами. 

Варто зважати на той факт, що специфіка стратегічного 

співробітництва значною мірою детермінується національною могутністю 

держави, де ця форма кооперації може бути використана як в якості 

наступальної, так і оборонної стратегій. Зокрема, могутні держави прагнуть 

посилити свій потенціал геополітичного, військового, економічного впливу, 

розширити зону впливу. Зі свого боку, менш потужні країни в цьому явищі 

вбачають інструмент зменшення загроз та викликів національній безпеці. 

Продовжуючи аналіз критеріїв визначення відповідності міждержавних 

взаємин рівня стратегічного партнерства, варто згадати про такі засади цього 

явища, що були визначені українськими дослідниками УЦЕПДІ:  

– спільна зацікавленість партнерів у плідному співробітництві, взаємне 

визнання стратегічного характеру відносин; 

– готовність враховувати інтереси іншої сторони, йти на компроміси 

для досягнення стратегічних цілей, навіть коли такі дії неоднозначно 

доцільні з погляду власної вигоди; 

– взаємна відмова від дискримінаційних (крім того – ультимативних) 

дій одного проти одного; 
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– довготерміновий характер партнерських відносин, оскільки 

стратегічне партнерство встановлюється не на два-три роки, а на тривалу 

перспективу; 

– наявність дієвих механізмів реалізації такого формату відносин; 

– правове закріплення змісту й механізмів стратегічного партнерства в 

двосторонніх документах, оскільки стратегічні цілі співробітництва не 

повинні змінюватися залежно від зміни керівництва в обох державах; 

– дисциплінованість, послідовність та прогнозованість, неухильне 

виконання партнерами своїх зобов’язань; 

– висока ефективність стратегічного партнерства – віддачу від такого 

співробітництва мають відчувати обидві сторони, причому не тільки 

державно-політичні еліти, а й суб’єкти економічної діяльності, пересічні 

громадяни обох країн [16, с. 51-52]. 

Справді, фундаментальною специфікою стратегічного партнерства є 

спільне визнання обома сторонами того, що відносини між ними мають 

стратегічний характер, що випливає із ідентифікації спільних цілей, у 

відповідності до яких відбувається співпраця у сферах стратегічного 

значення, що, у свою чергу, зумовлює визнання двосторонньої кооперації 

кожною із сторін як ключової для створення бажаних характеристик 

міжнародної системи. 

Виходячи із взаємної зацікавленості, варто зважати на те, що внаслідок 

визнання країною того, що потенційна держава-партнер розділяє її 

стратегічні пріоритети, виникає потреба в формалізації та інституалізації 

стратегічного партнерства. Формалізація стратегічного партнерства у 

двосторонній угоді створює підґрунтя для досягнення стратегічних цілей 

через конкретний механізм співпраці, тобто інституалізацію стратегічного 

партнерства, в рамках якого здійснюють координацію кооперації в 

стратегічних сферах. Цей процес, в свою чергу, демонструє прихильність 

сторін до координації двосторонньої співпраці та прагнення розвивати 

співпрацю у всіх сегментах, де це є можливим. Водночас для досягнення 
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практичної ефективності стратегічного партнерства є необхідним в процесі 

його розбудови створення сторонами спеціальних інститутів, метою 

діяльності яких є визначення ролі кожного партнера, механізмів процедур, 

правил, принципів та сегментів співпраці. Інституційна база створює 

підґрунтя для забезпечення реалізації стратегічних інтересів, проте за її 

посередництва відбувається підтримання контактів та координація взаємодії, 

а також здійснюється функція убезпечення стратегічного партнерства від 

негативних впливів внутрішньополітичних змін, які можуть мати місце в 

розвитку кожної із сторін. 

 Тим не менш, інституційна надбудова має безпосередній вплив на 

поведінку сторін та водночас, дозволяючи підтримувати баланс інтересів між 

сторонами, сприяє успішній імплементації стратегічного партнерства та 

навіть формує базу до потенційного перетворення двосторонньої співпраці на 

формального «єдиного суб’єкта» міжнародного життя [3, с. 192]. Реалізація 

стратегічного партнерства демонструє реальні здобутки та проблеми 

двосторонніх взаємин на основі таких параметрів, як інтенсивність взаємодії, 

дотримання сторонами взаємних зобов’язання та бачення ролі цієї форми 

співпраці для власних інтересів. При цьому як свідчення глибинності та 

ступеню розвитку стратегічного партнерства є наявність спільного 

планування, договірної бази, заяви вищого керівництва країн-партнерів. 

Кожна із сфер стратегічного партнерства потребує залучення елементів 

співпраці, які забезпечують інтенсивність та ефективність стратегічного 

партнерства. 

У цьому ключі необхідно сфокусуватися на такій характеристиці, як 

довгостроковість, що вимагає від сторін розробки тривалої у часовому вимірі 

стратегії розбудови взаємин із партнером. В ідеальному вигляді партнери 

повинні мати співмірний потенціал та можливості впливати на 

трансформацію білатеральних відносин, зважаючи на пріоритети 

стабільності, послідовності та взаємної вигоди стратегічного партнерства. В 

цьому ракурсі логічно буде стверджувати, що стратегічне партнерство має 



33 
 

 
 

розвиватися на основі гнучкості позицій та стратегій сторін по відношенню 

один до одного, що дозволить продовжувати партнерство, незважаючи на 

наявні розбіжності чи непорозуміння. Відштовхуючись від готовності та 

вміння пристосовуватися до існуючих в конкретний момент умов за рахунок 

відмови від власних поглядів, реалізація яких не матиме позитивних 

наслідків для двосторонніх взаємин, систематично розширюючи спектр 

спільних інтересів та цілей для їх практичного втілення, стратегічні партнери 

вочевидь можуть досягти результативної довгострокової співпраці, де 

матимуть взаємний виграш. 

Важливим моментом у розвитку справді довгострокового стратегічного 

партнерства є оцінка ефективності цієї форми міжнародної співпраці, що 

випливає із неперервності кооперації та окреслення перспектив щодо 

досягнення сторонами стратегічних цілей.  

У рамках проведення аналітичної оцінки варто звернути увагу на такі 

чинники: міжнародна обстановка, трансформації бачення сторонами своєї 

ролі в міжнародних відносинах та підходів щодо ключових питань 

глобального та регіонального розвитку, зміни в пріоритетах національних 

інтересів та мотивацій, зміна внутрішньополітичної ситуації, досягнуті 

успіхи внаслідок співпраці, рівень практичної імплементованості досягнутих 

двосторонніх угод. Слід також зважати на такі ознаки, вказані провідними 

українськими політологами-міжнародниками (А. Бутейком, Л. Гайдуковим, 

А. Гриценком, В. Манжолою, І. Осташем, О. Пархомчуком, Г. Перепелицею, 

Б. Тарасюком, В. Чалим, С. Шергіним та ін.) для визначення важливості 

стратегічного партнера для України, які вочевидь дозволяють здійснити 

оцінювання відповідності будь-яких інших двосторонніх міждержавних 

взаємин рівня стратегічного партнерства: 

– економічна сфера – значна частка країни-партнера в експорті/імпорті 

товарів і послуг, обсяг інвестицій, наявність спільних великих проектів у 

пріоритетних галузях і структура торгівлі  (якщо навіть у невеликих обсягах є 

присутнім постачання новітніх технологій та сучасного устаткування можна 
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віднести країну до категорії стратегічного партнера), здатність держави-

партнера впливати на прийняття рішень міжнародними організаціями, 

вигідних для України; 

– енергетична сфера – істотна частка країни в імпорті/експорті 

енергоносіїв і послуг, обсяги інвестицій і кредитів, що спрямовані на 

розвиток українського паливно-енергетичного комплексу, участь у великих 

міжнародних енергетичних проектах, можливість отримання технологій від 

партнера та вирішення питання диверсифікації джерел постачання 

енергоносіїв; 

– політична сфера – можливостям політичних контактів посприяти 

просуванню інтересів України на міжнародній арені, ставленням до неї як до 

стратегічного партнера, ступенем розвитку співпраці в контексті регіональної 

інтеграції; 

– військова сфера – можливість надання адекватної допомоги у разі 

агресії, реальне сприяння зміцненню обороноздатності та створенню умов, за 

яких Україна могла б власними силами локалізувати воєнний конфлікт [21, 

c. 477-478]. 

Рівень стратегічного партнерства слід оцінювати не тільки за 

досягнутими результатами, а також зважати на здатність сторін до 

вироблення нових спільних стратегічних цілей, що випливають із змін у 

геополітичній обстановці, співвідношенні параметрів могутності між ними, 

їх міжнародному статусі, ідеологічному спрямуванні, пріоритетності 

інтересів. Так, зростання суперечностей між сторонами як з приводу взаємин 

між собою, так і щодо питань міжнародного і внутрішнього розвитку, може 

мати наслідком втрату реального наповнення стратегічного партнерства. 

Звідси випливає, що необхідною умовою для забезпечення довготривалого 

партнерства є перманентне оновлення спільних стратегічних завдань, що 

досягається за допомогою систематичного моніторингу сторонами наявних 

здобутків та проблем, на основі чого здійснюються корегування пріоритетів 

співпраці.   
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Явище «стратегічного партнерства» відображає двосторонню 

співпрацю в різних сферах різного ступеню динамічності та практичної 

ефективності. Параметр динамічності може бути проаналізований як з 

урахуванням якісних показників функціональних сфер співпраці, мережею 

взаємодій елементів, організаційною структурою, так і за допомогою 

кількісних показників, таких, як двосторонні угоди у життєво важливих 

напрямках, наявні довгострокових проекти тощо. При цьому оцінка 

динамічності кожного показника має власну специфіку, оскільки 

вибудовується на дихотомії «реальність-формальність». 

Відповідно для забезпечення активної динаміки взаємодії вкрай 

важливим є встановлення мережі кооперації в усіх стратегічних сферах:  

а) політико-дипломатична сфера повинна включати співпрацю між 

дипломатичними, політичними та урядовими інституціями всіх рівнів; 

б) безпековий вимір – взаємодію між військово-політичним 

керівництвом та на міжвідомчому рівні між різними структурами;  

в) економічна галузь – як на міждержавному, такі і неурядовому рівнях, 

тобто між представниками бізнесових кіл; 

г) суспільна площина – взаємодія між різними соціальними групами та 

неурядовими організаціями, на міжіндивідуальному рівні.  

У цьому контексті є очевидним, що чим більш розгалуженою є система 

взаємодії між елементами стратегічного партнерства, тим більш 

виправданими є очікування сторін на отримання результатів в ході співпраці, 

відбувається інтенсифікація партнерства та наповнення його реальним 

змістом. 

Завершуючи перелік чинників, на які слід зважати при аналізі 

стратегічного партнерства, варто підкреслити такі моменти: невтручання у 

внутрішні справи, повага до обраного шляху розвитку, визнання необхідності 

побудови поліцентричного світоустрою (ця вимога є характерною для 

практики низки країн), стратегічні напрями реформування суспільних 

відносин, досягнення в цьому плані, можливості використання досвіду 
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сторони партнера, конкурентна ситуація існує у державах-партнерах та 

можливість її поліпшення завдяки розвитку двосторонніх взаємин, 

зовнішньополітична орієнтація державного керівництва, основної частини 

кадрового складу, політичної еліти та бізнесових кіл. До бажаних умов 

стратегічного партнерства також відносять: наявність спільного кордону, збіг 

базових засад розвитку, взаємодоповнюваність народних господарств сторін, 

можливість вирішення ресурсної проблеми та розширення ринку збуту 

товарів завдяки двостороннім відносинам [15, с. 200-201]. У разі наявності 

спільного кордону, стратегічне партнерство є можливим між державами, що 

не мають територіальних претензій один до одного, та демонструють 

прихильність до принципів територіальної цілісності та непорушності 

кордонів [22, с. 163]. 

Тим не менш, стратегічне партнерство, як і будь-яка форма 

міжнародної взаємодії, можуть бути нівельовані під дією низки об’єктивних 

та суб’єктивних факторів. У цьому ключі перешкоди стратегічному 

партнерству умовно можна поділити на дві групи: зовнішні (структурні 

зрушення в системі міжнародних відносин, які зумовлять потребу в 

переорієнтації сторін на розвиток співпраці із іншими міжнародними 

акторами; поява нових викликів та загроз національній безпеці; системні та 

глобальні кризи в міжнародних відносинах) та внутрішні (зміна 

міжнародного статусу та ролі сторін; кардинальна зміна політичного 

керівництва, що матиме наслідком зовнішньополітичну переорієнтацію 

країни-партнера; відсутність у сторін чіткого бачення власних міжнародних 

позицій та неправильне окреслення національних інтересів, що зумовлює 

неправильний вибір партнерів; наявність у сторін прихованих інтересів, що 

можуть завдати шкоди партнеру; конфронтаційна історична спадщина 

двосторонніх взаємин та заморожені територіальні суперечки; зростання 

диспропорцій у національній могутності; різне бачення сторонами 

стратегічного партнерства та своєї ролі в ньому; низька практична віддача, 

тобто яскравий збіг між очікуванням та результатами співпраці; 
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недостатність зусиль, які вкладають партнери у співробітництво, а також 

слабке фінансування. 

 Зазвичай, відсутність практичного наповнення та механізмів реалізації 

не заважає державним очільникам застосовувати формулювання «стратегічне 

партнерство» при оцінці двосторонніх взаємин. А тому окреслені вище 

критерії спрямовані на визначення ідеального формату встановлення та 

реалізації стратегічного партнерства. Втім, практичний рівень досить часто 

характеризується суттєвими відмінностями від теоретичного обґрунтування 

процесу. Зокрема, це стосується використання цієї форми міжнародної 

співпраці у зовнішній політиці України, де було задекларовано вищим 

керівництвом або зафіксовано у договорах, за експертними оцінками, більш 

ніж 20 стратегічних партнерів [23]. Зрозуміло, що абсолютна більшість 

проголошених партнерств не відповідає стратегічному рівню. Наразі з 

приводу цього серед аналітиків триває дискусія, якого «міжнародного 

актора» дійсно можна віднести до категорії стратегічного партнера України. 

Серед варіантів відзначають США, Туреччину, Китай, Європейський Союз 

загалом, так і окремі держави-члени цієї організації – Польщу, Литву, 

Німеччину. При чому дехто взагалі вважає, що в України не має жодного 

стратегічного партнера. 

У контексті практичного застосування стратегічного партнерства 

слушним видається згадати думку екс-міністра закордонних справ Індії 

Канвала Сібала, який констатує, що виникнення стратегічного партнерства 

має декларативний характер, проте спрямований на те, щоб підкреслити 

прагнення розвивати довгострокові відносини, а також сприяти зближенню 

на міжнародній арені з приводу питань, що становлять спільний інтерес [20]. 

Справді, важко не погодитися із окресленими практичними реаліями, однак 

слід враховувати, що в будь-якому конкретному випадку під стратегічним 

партнерством фіксується різний рівень розвитку двосторонніх взаємин та 

порядок денний їх подальшої розбудови. 
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Зазначимо також, що досить часто держави, проголосивши стратегічне 

партнерство, не одразу спрямовують свої зусилля на інтенсифікацію 

двостороннього діалогу, займаючи вочевидь вичікувальну позицію та 

враховуючи всі «за» та «проти». З цього випливає пояснення того, що значна 

кількість проголошених стратегічних так і залишаються на декларативному 

рівні, не отримуючи практичного наповнення. У підсумку така ситуація 

нівелює якісні характеристики стратегічного партнерства, перетворюючи 

його на свого роду операційний термін у риториці політичних лідерів.  

Крім того, особливості геополітичного розташування, внутрішнього та 

зовнішнього курсу формують специфічність підходів до проголошення 

стратегічного рівня взаємин та відбору партнерів на академічному рівні та в 

зовнішньополітичних практиках окремих держав світу.  

Приміром, екс-очільник зовнішньополітичного відомства України 

Б. Тарасюк вважає, що при відборі кандидатур на роль стратегічного 

партнера для української держави необхідно виходити з таких орієнтирів: 

1. наявність у партнерської сторони подібних інтересів (а в ідеалі – їх збіг) в 

безпековій, економічній, культурно-гуманітарній сферах; 2. ступінь збігу 

поглядів і підходів стосовно ключової проблематики європейської та світової 

політики, а також регіональних та субрегіональних утворень (демократичні 

цінності, СНД, НАТО, ЄС); 3. готовність узгоджувати свої інтереси з 

інтересами України та здійснювати кроки на підтримку на міжнародній арені, 

відмовляючись при цьому певною мірою від власної вигоди; 4. наявність 

спільних викликів та небезпек; 5. дотримання принципу поваги прав 

національних меншин та співпраця в цьому напрямку; 6. наявність механізму 

реалізації [24, с. 68]. 

На думку експертів, у процесі відбору стратегічних партнерів 

Федеративна Республіка Німеччина має керуватися такими критеріям:  1. збіг 

інтересів; 2. здатність партнерів провадити зовнішню політику; 3. обирати 

країни, де Німеччина має відносні географічні переваги. Щодо використання 

інструменту стратегічного партнерства ЄС, на їхнє переконання, слід 
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звертати увагу на такі моменти: прагнення активно розвивати точки дотику з 

питань, що становлять спільний інтерес, надають підтримку в політичній 

проблематиці, в тому числі здійснювати спільні політичні кроки на 

глобальному та регіональному рівнях [8].  

Таким чином, виходячи з окреслених вище моментів, можна 

констатувати, що в кожному конкретному випадку стратегічне партнерство 

як взаємодія між двома міжнародними «акторами» буде мати свої специфічні 

особливості, що, в свою чергу, випливатимуть із різноманіття інтересів 

міжнародних суб’єктів, їх підходів до бачення стратегічної взаємодії, а також 

відбору кандидатур для її реалізації. Це підкреслює те, що ще однією 

характерною рисою стратегічного партнерства є конкретно-практична 

унікальність. 

Попри це, експерти-міжнародники прагнуть здійснити систематизацію 

форм реалізації стратегічного партнерства шляхом визначення теоретичних 

моделей стратегічного партнерства на основі емпіричного досвіду. 

Так, український дослідник І.І. Жовква пропонує таку типологізацію 

моделей стратегічного партнерства:  

– «представницьке стратегічне партнерство», в рамках якого держава, 

що є центром сили, встановлює відносини партнерства у тому чи іншому 

регіоні з державою чи державами, які можуть виступати інструментом 

забезпечення інтересів цього центру сили; 

– «стратегічне партнерство проти спільної загрози», ключовою 

характеристикою якого є об’єднання двох чи більше держав з метою 

запобігання проявам спільної загрози; 

– «тактичне партнерство заради стратегічних результатів», де держави-

партнери, з одного боку, намагаються приховати свої фундаментальні 

стратегічні інтереси та водночас акцентують зусилля на другорядних 

тактичних інтересах, які відповідно виступають основою партнерства; 

– «асиметричне стратегічне партнерство», специфіка якого полягає в 

тому, що одна зі сторін відіграє домінуючу роль у рамках партнерства. При 
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цьому є характерним наявність тривалого історичного досвіду 

взаємовідносин та географічна локалізація партнерів в одному 

геополітичному регіоні [11]. 

Крім того, до наведеного вище переліку можна додати такі моделі: 

– «фактичне стратегічне партнерство», де країни-партнери,  з моменту 

проголошення відносин стратегічним партнерством та надалі протягом 

певного періоду часу динамічно розвивають його на усіх рівнях та 

напрямках, прагнучи при цьому досягнення спільності цілей та інтересів, а 

також дотримуючись взаємних зобов’язань і демонструючи готовність йти на 

поступки; 

– «декларативне стратегічне партнерство», коли є наявним укладання 

двосторонньої міжнародно-правової угоди щодо встановлення стратегічного 

партнерства, однак на практиці визначені в ній моменти співпраці не мають 

реалізації або ж проводяться лише формальні зустрічі, які не мають 

практичних наслідків; 

– «прагматичне стратегічне партнерство», головною метою якого є  

встановлення відносин виключно для їх розбудови в конкретній 

галузі [22, с.164]. 

 Втім, окреслені моделі мають схематичний характер та не можуть бути  

застосовані для отримання цілісного розуміння стратегічного партнерства. 

Доречним видається тут зауваження, що будь-яка із запропонованих моделей 

не дозволяє чітко та повною мірою відобразити усі практичні випадки цього 

механізму міжнародної співпраці. Окрім того, є цілком можливим в одному й 

тому самому випадку виявити риси, притаманні одразу кільком моделям 

стратегічного партнерства або навіть простежити їх чергування. 

Тим не менш, варто зважати також на класифікацію міждержавних 

відносин за їх характером, яка дозволяє провести умовно межу між 

партнерством та іншими типами взаємин між країнами:  

– відносини «конфронтації», які характеризуються наявністю 

антагоністичних протиріч між сторонами;  
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– відносини «мирного співіснування», які характеризуються цілим 

комплексом протиріч, однак переважна більшість яких не має 

антагоністичного характеру; 

– відносини «співробітництва», де на основі певних спільних інтересів 

держави розвивають співпрацю в низці сфер, хоча при цьому не виключеним 

є наявність гострих протиріч між ними; 

– відносини «партнерства», які характеризуються відсутністю гострих 

протиріч та взаємозацікавленістю у співпраці в різних сферах. За таких 

відносин країна-партнер залишає за собою право здійснювати самостійну 

політику й підтримувати позицію, що може кардинально відрізнятися від 

позиції партнера; водночас не передбачається створення спільних органів та 

жорсткої координації дій; 

– союзницькі відносини, що характеризуються повним збігом 

національних інтересів між сторонами [25, с. 17-20]. 

Водночас, повертаючись до питання неоднозначності сторін за 

параметрами національної могутності, тобто врахування чинника, який має 

значний вплив на розвиток відносин між ними, варто згадати таку 

типологізацію міждержавних взаємин:  

а) симетричні відносини, де є присутнім паритет між суб’єктами, що 

випливає із рівності за основними параметрами;  

б) асиметричні відносини, які виникають між суб’єктами різної 

величини, де одна із сторін значно переважає іншу за тим чи іншим 

показником, але поступається в інших; 

в) симетрично-асиметричні взаємини, що сторони є одночасно 

рівновеликими за одними та різновеликими за іншими показниками, тобто 

характерною є рівноправність в одних сферах та диспаритет в інших сферах 

взаємин [25, с. 15]. 

Так, Т.А. Адигьозалов з приводу чинника асиметричності підкреслює, 

що у випадку асиметричної моделі потенціали партнерів в одній або 

декількох сферах можуть бути непорівняні, але при цьому обов’язково 
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існують сфери, де потенціал є цілком порівняним, наводячи приклад 

різновеликості індустріальних потенціалів Азербайджаном та Україною (на 

користь останньої). Проте водночас ці країни мають порівняний потенціал 

щодо участі в якості транспортних коридорів у масштабних міжнародних 

проектах [21, c. 481]. 

 

1.3. Висновки до розділу 1 

Отже, китайсько-російські взаємини досить часто виступають об’єктом 

наукових досліджень. Наявна джерельна база дисертаційного дослідження 

дозволяє простежити трансформацію відносин між КНР та РФ в 

постбіполярний період, зрозуміти спільне та відмінне у підходах сторін до 

реалізації концепції стратегічного партнерства, виокремити найважливіші 

тенденції та особливості двосторонніх відносин, визначити наявні проблеми, 

а також з’ясувати їх відповідність задекларованому курсу на стратегічне 

партнерство. Крім того, експерти не дійшли консенсусу щодо того, чи можна 

вважати сучасні китайсько-російські взаємини як такі, що досягли рівня 

стратегічного партнерства. До того ж учені досить часто знаходяться під 

впливом суб’єктивного фактора, тобто національної приналежності, що 

зумовлює відсутність об’єктивної оцінки, необхідність здійснити спробу 

об’єктивного аналізу відносин між КНР та РФ. 

Також відзначається відсутність однозначного погляду на явище 

«стратегічного партнерства» у міжнародних відносинах. Відповідно, слід 

доповнити існуючі дослідження розробкою теоретичних аспектів поняття 

«стратегічне партнерство» як особливого виду міждержавних відносин, що 

виступає одним із завдань цієї роботи. 

Таким чином, на наш погляд, стратегічне партнерство є особливою, 

інституалізованою та формалізованою формою міжнародної взаємодії, 

основною передумовою та водночас головною вимогою, для успішної 

реалізації якої є наявність збалансованості між національними інтересами 

сторін в ключових сферах життєдіяльності, що, у свою чергу, формує 
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відчуття взаємозацікавленості у розбудові співпраці на основі розуміння 

наявності спільних цілей та очікувань на практичні зиски в процесі їх 

досягнення. 

Автор також наголошує на необхідності при аналізі стратегічного 

партнерства зважати як на наявності сегменту спільних інтересів, так і на 

загальну сумісність всього комплексу національних інтересів сторін, що 

дозволить виявити як рівень взаємозацікавленості у співробітництві, так і 

приховані інтереси, які можуть мати суттєвий деструктивний вплив.  

Узагальнюючи зазначене вище, дисертант вважає за доцільне 

здійснювати аналіз відповідності відносин стратегічному рівню на основі 

таких критеріїв: 

 – баланс інтересів між сторонами, де увага фокусується на виявленні 

певного рівня їх збігу та загальної сумісності; 

– обопільність визнання сторонами стратегічного характеру відносин 

між ними та його сутності, що включає аналіз як офіційних заяв з боку 

політичного керівництва, так і прихованого розуміння ролі стратегічного 

партнерства для кожної із сторін; 

– формування договірної бази, яка документально фіксує основні 

напрямки і  завдання стратегічного партнерства, а також принципи співпраці 

та обов’язки сторін; 

– створення функціонального механізму для реалізації окреслених у 

договірній базі завдань стратегічного партнерства; 

– динаміка взаємодії, яка відображає практичне наповнення процесу 

співробітництва на основі реалізації конкретних проектів в кількох сферах, та 

водночас демонструє ефективність партнерства для кожної із сторін, що, в 

свою чергу, є важливим аспектом оцінки співпраці та дозволяє визначити 

рівень відповідності практичної складової задекларованим сторонами 

прагненням та цілям стратегічного партнерства. Тут також необхідно 

зважати на наявність або відсутність зовнішньополітичної координації між 

сторонами щодо глобальних та регіональних проблем міжнародних відносин; 
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– характер поведінки партнерів у процесі співробітництва, де слід 

враховувати дотримання принципів взаємної вигоди, утримання від 

дискримінаційних кроків, здатності до врахування інтересів один одного та 

здійснення їх кореляції, що знаходитиме своє відображення у координації 

ними спільних дій та позицій. 
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РОЗДІЛ 2 

КИТАЙСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО У ПОЛІТИЧНІЙ ТА 

ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРАХ 

 

2.1. Взаємодія КНР та РФ у політичній сфері 

Китай та Росія активно використовують інструмент стратегічного 

партнерства у своїй зовнішньополітичній діяльності. Тому доцільним буде 

розпочати дослідження із низки концептуально теоретичних аспектів, 

зафіксованих в національних документах, що визначають 

зовнішньополітичну поведінку цих держав.  

Так, в цьому ключі варто звернути увагу на такі моменти Концепції 

зовнішньої політики Російської Федерації від 12 лютого 2013 р.: 

1. визначення як однієї із цілей зовнішньополітичної діяльності розвиток 

відносин партнерства з іноземними державами, міждержавними 

об’єднаннями, міжнародними організація; 2. розвиток дружніх відносин з 

КНР, як й Індією, ідентифікується як найважливіший напрямок російської 

зовнішньої політики та наголошується на намірі продовжувати нарощувати 

всеохоплююче рівноправне довірливе партнерство та стратегічну взаємодію з 

Китаєм, активно розвивати співробітництво в усіх сферах [26]. 

Очевидно, що така констатація свідчить про високу пріоритетність для 

РФ розбудови відносин з китайською стороною та визнання КНР як 

стратегічного партнера. Водночас варто підкреслити відсутність у 

Піднебесної офіційного документа, який би чітко визначав напрямки та 

принципи зовнішньої політики. 

Щоправда, основною теоретичною зовнішньополітичною настановою 

Китаю є «п’ять принципів мирного співіснування», які були включені до 

Преамбули конституції КНР 1982 р.: 1. взаємна повага суверенітету і 

територіальної цілісності; 2. взаємний ненапад; 3. невтручання у внутрішні 

справи; 4. рівність і взаємна вигода; 5. мирне співіснування. Китайське 

керівництво систематично підкреслює важливість цих принципів та визначає 
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їх як основу всього міжнародного порядку. На думку китайських політологів, 

до середини 1990-х рр. понад 150 країн, включаючи Росію, визнали головною 

нормативною основою відносин з КНР зазначені вище «п’ять 

принципів» [27, c. 118].  

Слід зазначити, що у документах обох держав, які зачіпають 

зовнішньополітичну діяльність, відсутнє детальне визначення поняття або 

способів використання інструменту стратегічного партнерства з іншими 

державами та організаціями світу.  

Більш активне використання КНР інструменту стратегічного 

партнерства зумовило закріплення специфічних рис у китайській практиці: 

1. неконфронтаційність, просування міжнародної координації, взаєморівність 

відносин; 2. неприєднання та відсутність спрямованості проти третіх сторін; 

3. низький рівень політичного співробітництва, проте акцент робиться на 

розбудові співпраці в економічній, культурній та науковій сферах; 

4. закріплення стратегічного партнерства в окремому двосторонньому 

документі; 5. визнання іншою стороною необхідності побудови 

поліцентричного устрою [5, с. 10-15; 28, c. 77]. 

Зважаючи на унікальність кожного конкретного випадку розбудови 

відносин стратегічного партнерства, автор вважає за доречне, в першу чергу, 

звернути увагу на низку факторів, що значною мірою впливають на взаємодії 

КНР та РФ як у сфері політичного, так і стратегічного партнерства загалом. 

1. Географічна близькість сторін та наявність спільного кордону. 

Фактор географічної близькості є імпульсом для активізації відносин, 

оскільки за таких умов між державами щоденно виникають практичні 

питання, що потребують вирішення. Важливим є те, що в постбіполярний 

період сторонам вдалося врегулювати територіальні суперечності, де слід 

згадати такі моменти: 1. весною 1991 р. КНР та СРСР підписали Угоду про 

східну частину кордону, тобто погодили 90% спільного кордону, а в 1992 р. 

цей документ був підтверджений вже з боку КНР та РФ; 2. згодом, у 2004 р. 

було підписано додаткову угоду про спільний кордон, в 2008-му – 
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додатковий протокол-опис спільного кордону [29, с. 143-144]. Однак 

зауважимо, що в цьому питанні російська сторона пішла на поступки, 

передавши Піднебесній частину спірних територій, зокрема острів Тарабаров 

та майже половину острова Великий Уссурійський на р. Амур. 

Водночас цей чинник зумовлює приналежність сторін до тих самих 

регіонів та їх участь в регіональних міжнародних інституціях, що може мати 

подвійний ефект: можливість координації позицій, що підвищує шанси на 

реалізацію національних інтересів, та конкуренцію за лідерські позиції, що 

може ускладнити процес розвитку стратегічного партнерства.   

2. Історичний чинник, який необхідно враховувати при розгляді 

взаємин між будь-якими державами, позаяк історична спадщина доволі часто 

знаходить своє відображення тією чи іншою мірою на розвитку актуальних 

відносин. 

 Історична ретроспектива китайсько-російських відносин має значну 

тривалість та характеризується наявністю двоякої ситуації, що поєднує як 

негативні, так і позитивні складові. Проте в контексті сучасних відносин на 

особливу увагу заслуговує кілька моментів.  

Так, негативний вплив спричиняє участь Російської імперії в 

територіальному розподілі Китаю в другій половині ХІХ ст., зокрема 

Айгунський (1858 р.) та Пекінський (1960 р.) договори, за якими Москва 

закріпила за собою контроль над далекосхідними територіями, подвійний 

підхід Й. Сталіна до війни між Мао Дзедуном та Чан Кайші, 

антагоністичність особистісного протистояння між М. Хрущовим та Мао 

Дзедуном, що стала основою для радянсько-китайського розколу, піком  

якого вважаються збройні зіткненнями за острів Даманський в 1969 р. 

Ці моменти провокують взаємну недовіру між сторонами, що наразі 

продовжує здійснювати стримуючий ефект на розвиток відносин. Зокрема, 

незважаючи на демаркацію спільного кордону, в російської сторони існують 

побоювання, що за сприятливих умов Китай спробує повернути собі втрачені 
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території як за рахунок військових засобів, так і шляхом «повзуючої», 

демографічної експансії [30]. 

Тим не менш, варто згадати існування китайсько-радянського союзу на 

основі ідеологічної спільності в 50-х рр. ХХ ст., де Москва та Пекін разом 

виступали проти країн західного світу на чолі із США, кульмінацією чого 

була спільна участь обох в Корейській війні 1950-1953 рр. [31]. 

3. Статус на міжнародній арені. За сукупним економічним, військовим 

та політичним потенціалом обидві країни можна віднести до центрів сили в 

міжнародних відносинах. Крім того, Китай та Росія, з огляду на ядерний 

потенціал, є постійними членами РБ ООН, що є суттєвим важелем впливу на 

ключові міжнародні проблеми, а також центрами православно-християнської 

та конфуціанських цивілізацій відповідно. 

4. Асиметричність потенціалів могутності. Втім, попри значну роль у 

світовій політиці, ці держави є нерівнозначними за національною міццю та 

можливостями впливу на розвиток стратегічного партнерства. Сторони є 

зіставними лише за територіальним охопленням. Водночас Китай нині 

випереджає Росію за сукупним економічним, демографічним та військовим з 

кількісної точки зору потенціалом (для порівняння: ВВП Китаю приблизно в 

9 разів більше за російський, економіка розвивається в 4-5 разів швидше, 

військові витрати в 5 разів перевищують російські, населення – в 10 

разів) [32]. РФ має перевагу лише в ядерному озброєнні. У такій ситуації 

Москва змушена постійно йти на поступки, що відповідно дає підстави 

багатьом дослідникам у двосторонніх відносинах відводити РФ роль 

«молодшого брата», а також створює підґрунтя для визначення тенденції 

асиметричності в стратегічному партнерстві.  

5. Авторитарний характер політичних систем. Один із чинників, що 

зближує політичні еліти Китаю та Росії, полягає в спільному прагненні 

недопущення розповсюдження ліберальних цінностей у власних державах. 

Крім того, зміцнення відносин між сторонами посилює позиції обох 

авторитарних режимів у суспільстві. 
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Зазначимо, що встановлення стратегічного партнерства було 

анонсовано сторонами в Спільній китайсько-російській декларації від 25 

квітня 1996 р. [33]. Щодо основних передумов такого кроку варто відзначити 

таке: 

– на зламі 80-90 рр. ХХ ст. відбувся радикальний поворот у китайсько-

радянських відносинах в напрямку від конфронтації до добросусідства. 

Визначальною подією тут став візит очільника СРСР М. Горбачова до КНР в 

1989 р., в ході якого було підписано Китайсько-радянське комюніке, що 

офіційно підтвердило нормалізацію відносин між двома країнами та початок 

якісно нового етапу їх розвитку; 

– рушійними силами подальшої нормалізації відносин між Москвою та 

Пекіном виступили тектонічні зрушення в «архітектурі» міжнародних 

відносин, а саме завершення епохи біполярності. 

Зокрема, факт розпаду Радянського Союзу в 1991 р. був  сприйнятий з 

тривогою Китаєм, керівництво якого побоювалося можливої «ланцюгової 

реакції» демонтажу соціалізму. Втім, у тому ж році КНР офіційно визнала 

Російську Федерацію правонаступником СРСР, що створило позитивну 

основу для розвитку двосторонніх взаємин; 

 Розпад біполярної системи мав відчутні наслідки для Пекіна: 

зникнення «загрози з півночі», зменшення військового фактора та зміна 

військового балансу на власну користь у відносинах із північним сусідом, 

послаблення впливу якого Китай прагнув протягом багатьох років  [34, c. 65]. 

Відповідно це вочевидь сприяла тому, що Пекін пішов на діалог із Москвою. 

З іншого боку, російська сторона, зважаючи на суттєві внутрішні 

проблеми та втрату союзників на міжнародній арені, також прагнула до 

відновлення політичного діалогу. За таких умов ключове завдання російської 

дипломатії у відносинах з Китаєм полягало в послабленні напруженості на 

спільному кордоні та усуненні можливості виникнення конфлікту; 

– іншим ефектом від завершення Холодної війни став так званий 

«момент однополярності», який характеризувався переходом домінуючих 



50 
 

 
 

позиції у світовій політиці до єдиної наддержави – США. У свою чергу, цей 

чинник позначився на особливості американсько-російських та 

американсько-китайських відносин.  

Зауважимо, що попри відхід від ідеологічної конфронтації, який 

продемонстрував візит Президента РФ Б. Єльцина до Китаю в 1992 р. та 

декларації того, що сторони розглядають один одного як дружні держави, 

взаємовідносини були на деякий час заморожені у зв’язку із прозахідною 

зовнішньополітичною орієнтацією керівництва РФ в 1992-1993 рр. [29]. 

Однак внаслідок невдач реформаторського курсу ліберального 

керівництва відбувається посилення консервативного впливу на російську 

дипломатію, очільником якої в 1996 р. став сходознавець-арабіст 

Є. Примаков, яким був висунутий пріоритет перетворення світу на основі 

принципу мультиполярності, ідеї, що набула розповсюдження серед 

китайського керівництва ще на початку 1970-х рр. та особливого значення на 

початку 1990-х рр.  

Причини такої переорієнтації криються в тому, що РФ була 

невдоволена посиленням американських позицій на пострадянському 

просторі, реалізацією політики розширення НАТО на схід  

(Північноатлантичний альянс за ініціативою США офіційно оголосив намір 

про включення до свого складу країн Східної Європи в 1993 р.), яка була 

розцінена Кремлем як спроба «виштовхнути Росію з Європи», відмовою 

Вашингтона розглядати Москву як «рівноправного партнера», що 

поєднувалося із геополітичною слабкістю російських позицій та прагненням 

відновити свою значимість на міжнародній арені [35; 36].  

І хоча китайське керівництво не одразу підтримало цю пропозицію 

через першочергово другорядне значення у зовнішньополітичних орієнтирах 

РФ, все ж таки Пекін надав схвальний відгук з причини аналогічних прагнень 

змусити США рахуватися зі своїми інтересами, оскільки, попри відновлення 

діалогу між  КНР та США в різних сферах, американсько-китайські 

відносини також характеризувалися наявністю низки гострих 
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конфронтаційних моментів, зокрема, відносно дотримання прав людини в 

Китаї та тайванського питання, під час загострення якого в 1995-1996 рр. 

справа ледь не дійшла до військового зіткнення. Крім того, китайське 

керівництво вважало, що адміністрація тодішнього американського 

президента Б. Клінтона продовжує провадити по відношенню до КНР 

політику «вестернізації» та «розділення» [35]. 

Таким чином, в результаті наявності спільності геополітичних прагнень 

Москви та Пекіну, викликаних, як зазначає відомий американський політолог 

Зб. Бжезинський, невдоволенням політичними елітами обох держав 

утвердженням США як єдиної наддержави відбувається встановлення 

відносин стратегічного партнерства [37, с. 141]. Крім того, визначення 

чинника США як ключового зовнішнього імперативу для китайсько-

російського партнерства поділяє переважна більшість дослідників. 

Наприклад, в роботі російського вченого О. Воскресенського відмічається, 

що політика США буде розглядатися у Китаї та Росії в якості структурно-

системного зовнішнього кластера та важливого компонента зовнішнього 

фактора в двосторонніх відносинах [38, с. 257].  

На практиці такий підхід був підтверджений тим, що китайська сторона 

офіційно підтримала РФ у питанні розширення НАТО та чеченської 

проблеми. Зі свого боку Москва підтвердила визнання уряду КНР як 

представника всього Китаю, зобов’язалась не встановлювати офіційних 

взаємин з Тайбеєм, а також підкреслила, що Тайвань та Тибет є невід’ємними 

частинами Піднебесної [39].  

Окреслена ситуація вбудовується в ключовий геополітичний імператив 

протиборства сухопутних («телурократія») та морських («таласократія») 

держав, оскільки Росія є класичним прикладом континентальної держави, 

Китай теж орієнтується на телурократичні принципи, а США виступають 

країною-лідером таласократії. Крім того, КНР та РФ займають більшу 

частину головного геополітичного регіону – Євразії, контроль над яким, на 

думку Зб. Бжезинського, є необхідною константою для утримання США 
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глобальної гегемонії, що зумовлює спільні прагнення двох ідеократичних 

держав до протидії впливу морської потуги на сухопутних просторах. 

Наступним логічним кроком для розуміння специфіки стратегічного 

партнерства видається висвітлення інтересів сторін в міжнародно-політичній 

площині. 

Зокрема, можна виокремити такі зовнішньополітичні цілі КНР: 

–  закріпити за собою статус відповідальної «надпотуги» глобального 

рівня; 

–  зміна структурних характеристик міжнародної системи в напрямку 

до мультиполярності, де Піднебесна відіграватиме роль одного із центрів 

сили, а в перспективі – глобального лідера; 

–  задля цього, з одного боку, перешкоджати спробам США утримати 

лідерські позиції у світовій політиці, особливо в АТР, а з іншого, 

продовжувати активний діалог з Вашингтоном в економічній сфері, як із 

західними країнами загалом; 

– протидіяти спробам, в тому числі з боку США, створення 

антикитайської коаліції, а також обмеження зростання власної могутності; 

– забезпечення сприятливого зовнішнього середовища для 

продовження економічного поступу та реалізації концепції «комплексної 

могутності»; 

– формування позитивного іміджу Китаю як надійного партнера у 

свідомості міжнародного співтовариства, великої держави «нового типу», та 

спростування думки про те, що зростання моці КНР створює загрозу для 

інтересів інших країн; 

–  розбудова відносин «нового типу» із великими державами; 

– забезпечення сприятливого зовнішнього середовища для 

продовження економічного поступу та реалізації концепції «комплексної 

могутності»; 
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–  активізація діяльності в рамках міжнародних організацій, особливо 

тих, що сприятимуть послабленню західної моделі у міжнародних 

відносинах, а також закріплення лідерських позицій в них; 

– визнання міжнародним співтовариством територіальної цілісності 

Піднебесної, зокрема це стосується Тибету, Сіньцзяну та Тайваню; 

– задоволення «корінних інтересів» територіального характеру в 

Східно- та Південно-Китайському морях; 

– закріплення лідерських позицій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, 

особливо в Північно-Східній та Південно-Східній Азії; 

– просування інтеграційних проектів під егідою КНР в АТР та на 

Євразійському просторі; 

– реалізація геополітичного конструкту «Великого Китаю», до якого 

мають увійти континентальна частина КНР, Тайвань, Гонконг, Сінгапур та 

китайські діаспори в Південно-Східній Азії, а також визнання особливих 

прав Піднебесної в Монголії; 

–   закріплення статусу лідера країн Третього світу; 

– посилення політичного та економічного впливу в Центральній та 

Південній Азії, Африці, Латинський Америці, на Близькому Сході задля 

забезпечення безперебійного постачання сировини та енергоресурсів, 

убезпечення від посилення уйгурського та тибетського сепаратизму, 

зміцнення геостратегічного впливу на міжнародній арені; 

–  встановлення контролю над стратегічними морськими маршрутами в 

рамках реалізації стратегії «Нитка перлів», яка спрямована на захист 

енергетичних потоків, утвердження як морської наддержави з інтересами по 

всьому світу, а також протидії спробам США перекрити доступ КНР до 

виходу у Світовий океан; 

– пом’якшення режиму щодо китайських іммігрантів, визнання 

світовою спільнотою права Пекіну на захист власних китайських меншин за 

кордоном та надання їм особливих прав. 
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У свою чергу, ключові пріоритети зовнішньої політики РФ полягають у 

таких цілях: 

– повернення статусу наддержави регіонального та глобального рівнів, 

а  також геополітичного впливу, характерного для колишнього Радянського 

Союзу; 

– просування концепції багатополярного світу, одним із центрів якого 

буде РФ та відповідно всі ключові міжнародні питання вирішуватимуться із 

урахуванням її інтересів; 

– протидія зовнішньополітичним акціям США, прагнення створити 

баланс у відносинах із Вашингтоном шляхом розвитку співпраці із 

державами, які негативно ставляться до американського лідерства, в першу 

чергу із лідерами країн, що розвиваються; 

– підвищення статусу та діяльність у рамках організацій, що мають на 

меті переформатування існуючого політико-економічного порядку; 

– протидія розширенню ЄС та НАТО; 

– сприяння зростанню суперечностей по лінії США-ЄС, а також 

всередині ЄС та НАТО, встановлення «особливих відносин» із провідною 

економічною потугою ЄС – Німеччиною; 

– визнання пострадянського простору як зони «виключних інтересів» 

Росії в рамках реалізації геоекономічного проекту «Євразійського Союзу», 

що базується на теоретичній концепції «Русского міра», яка, в свою чергу, 

передбачає використання фактора російськомовного населення та 

задоволення територіальних претензій до сусідніх країн; 

– задля досягнення цього завдання також здійснюється просування 

інтеграційних проектів економічного та безпекового характеру під егідою 

РФ, спрямовуються зусилля на інкорпорацію Білорусі, зміцнення впливу над 

країнами Центральної Азії та Закавказзя, протидію євроінтеграційним 

прагненням України, послаблення країн Балтії із використанням 

економічного та енергетичного шантажу, військових інтервенцій; 

– посилення економічного та культурного впливу в цих країнах; 
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–  підвищення впливу на регіони Близького Сходу Центральної та 

Південно-Східної Європи; 

– здійснення «азійського повороту» зовнішньої політики з метою 

знаходження союзників серед активних азійських держав, що розвиваються 

та відновлення статусу «тихоокеанської держави».  

Визначення зовнішніх інтересів дає можливість зрозуміти мотивації, 

якими керується кожна із сторін у розбудові стратегічного партнерства.  

Так, для Москви співробітництво з Пекіном є вагомим чинником для 

досягнення головної зовнішньополітичної мети – повернення статусу 

наддержави. Російське керівництво визначає Китай як пріоритетного 

міжнародного партнера, зважаючи на низку чинників: 1. динамічно 

зростаючої геополітичної ваги Піднебесної, а також її можливої 

трансформації у глобальну надпотугу; 2. Пекін є найбільш прийнятною 

кандидатурою, оскільки поділяє невдоволення міжнародною активністю 

США та сповідує схожі цінності: несприйняття західного лібералізму, 

прихильність до авторитарного капіталізму та ідеалу сильної держави. У 

цьому ракурсі зауважимо, що на початку 2000-х рр., тобто з приходом до 

влади В. Путіна, Росія прагнула до інкорпорації із західним світом. Про це, 

зокрема, свідчить дозвіл Кремля на розміщення американського контингенту 

в ЦА задля боротьби із міжнародним тероризмом. Втім, зважаючи на 

авторитарний режим та розгляд Росії як суперника, такий підхід не отримав 

підтримки з боку західних політичних еліт; 3. відносини стратегічного 

партнерства дозволяють деякою мірою стримувати та навіть контролювати 

амбіції КНР; 4. характерно, що причини зацікавленості РФ у «теплих» 

відносинах із Китаєм залишаються стабільними з 1990-х рр. – зміцнення 

позицій як у відносинах із західними державами, так і на міжнародній арені 

загалом, що набуває виняткової важливості та перетворюється на один із 

ключових факторів геополітичного виживання  РФ з огляду на протистояння 

США. 
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Китайське керівництво, з одного боку, розглядає Росію як 

стратегічного партнера та велику державу в міжнародних відносинах [40], 

однак із певною специфікою: 1. РФ є великою державою, що перебуває в 

занепаді, спричиненого недалекоглядністю політики російського керівництва 

та неспроможністю здійснити комплексну модернізацію; 2. проте наявний 

сукупний потенціал Росії може створити перешкоди для реалізації 

китайських національних інтересів, а тому Пекін на актуальному етапі 

розвитку воліє підтримувати з Москвою партнерські взаємини, ніж вступати 

в конфронтацію. Водночас партнерство із РФ виступає інструментом 

посилення для побудови «справедливого та прийнятного нового порядку», 

протистоянні США, реалізації експортної продукції та забезпеченні 

сировинних поставок [41]. Аналогічно як і російське керівництво, Пекін 

використовує партнерські відносини з Москвою як «карту» в політичних 

торгах із конкурентом на міжнародній арені – США, зокрема в питаннях 

Тайваню, Сіньцзяну та Тибету [42, с. 158]. Враховуючи факт наявності в КНР 

територіальних суперечностей з великою кількістю сусідніх країн, «теплі» 

відносини з Росією є необхідними для концентрації на вирішенні внутрішніх 

та зовнішніх завдань. Зокрема, це відповідає взятій на озброєння ще з 1990-х 

роках та актуальній наразі стратагемі: опертися на Північ (тобто РФ), 

стабілізувати Захід (США, ЄС), йти на Південь (країни третього світу – Азію, 

Африку та Латинську Америку). До того ж демонстрація стратегічного 

партнерства із Росією як «зразкового випадку відносин із крупними 

країнами» виступає одночасно сегментом реалізації Піднебесною політики 

«м’якої сили» та вдалим прикладом успішного застосування так званої 

«периферійної дипломатії» [43].  

У підсумку зазначимо, що обидві сторони прагнуть використовувати 

двосторонні відносини як свого роду «стратегічного тилу» не тільки у 

відносинах із Заходом, а й в рамках реалізації ревізіоністських регіональних 

геополітик. Зокрема, це стосується задоволення китайських територіальних 
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претензій в Південно- та Східно-Китайському морях, а також російських 

військових інтервенцій на пострадянському просторі. 

При подальшому аналізі стратегічного партнерства не можна не 

підкреслити трансформацію визначення сторонами взаємовідносин, 

зафіксовану в двосторонніх політичних документах: 1. «добросусідські 

відносини між дружніми державами» (1992 р.); 2. «конструктивне 

партнерство» (1994 р.); 3. «відносини рівноправного партнерства, 

заснованого на довірі та спрямованого на взаємодію в ХХІ столітті» (1996 р.); 

4. «відносини всебічної стратегічної взаємодії та партнерства» (2010 р.), при 

цьому пропозиція додавання формулювання «всебічної» була висунута 

китайською стороною; 5. у 2013 р. в російському варіанті перекладу 

натомість з’являється формулювання «всеохоплюючий» [43]. Крім того, 

якщо в Спільній заяві від 22 березня 2013 р. зафіксовано досягнення  

«безпрецедентно високого рівня» відносин, то в Спільній заяві від 20 травня 

2014 р. сторони вже констатують вихід двосторонніх відносин на новий етап 

та підтверджують намір поглиблювати співробітництво [1]. Безумовно, що  

ці моменти є свідченням наявності позитивної висхідної динаміки у 

політичній співпраці, а  також прагнення керівництва обох країн підкреслити 

особливий характер відносин. 

Слід наголосити на широті нормативної двосторонньої бази в 

політичній сфері, яка складається із спільних заяв та декларацій. На особливу 

увагу тут заслуговують декларації, що констатують спільне бачення 

сторонами проблем міжнародних відносин та трансформації світоустрою. 

Водночас зауважимо, що договірна база характеризується перманентною 

тенденцією до розширення, проте щорічно сторони фіксують характеристики 

стану двосторонніх стосунків, їх здобутки та ключові напрямки їх подальшої 

розбудови в політичних деклараціях. В свою чергу, це демонструє 

систематичний процес моніторингу китайсько-російських відносин, 

здійснення їх оцінки та пріоритетності розвитку для кожної із сторін, що 

вочевидь відповідає критеріям стратегічного партнерства. 
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Основоположним документом, що регулює взаємини Китаю та РФ, є 

Договір про добросусідство, дружбу та співробітництво від 17 липня 2001 р. 

Ця подія завершила десятилітній період нормалізації відносин між РФ та 

Китаєм, а також стала сигналом їх переходу на новий етап.  

У цій угоді були зафіксовані політичні основи співробітництва, 

зокрема, відмова від використання ядерної зброї першим, взаємного 

націлювання стратегічних ядерних ракет та констатація відсутності 

територіальних претензій. Крім того, в статтях 8-10 були закріплені 

положення щодо проведення між КНР та Росією регулярних консультацій з 

питань забезпечення миру та безпеки, відмова від входження до блоків та 

союзів, що завдають шкоди інтересам однієї із сторін [44]. Було зазначено, 

що у разі виникнення загрози миру, сторони будуть вступати в контакт з 

метою її нейтралізації. Ці домовленості, на думку низки експертів, можна 

визначити як відповідні положення угод союзного характеру. Проте в цьому 

ракурсі слід зазначити, що саме слово «союз» в тесті Договору не 

застосовувалося.  

Також були окреслені ключові сфери реалізації стратегічного 

партнерства. Так, у статті 7 цього Договору першою сферою стратегічної 

співпраці вказаний військовий вектор [44]. Більш конкретно напрямки 

стратегічної взаємодії визначені в статті 16: торговельно-економічна, 

військово-технічна, енергетична, науково-технічна, транспортна, фінансова, 

космічна, авіаційна та сфера інформаційних технологій [44]. 

         За оцінками китайської сторони, цей Договір є зразковим прикладом 

для міжнародного співтовариства щодо встановлення міждержавних 

відносин нового типу.  

Крім того, задля реалізації окреслених в договорі моментів сторони 

формують Плани дій (наразі реалізується вже третій план на період 2013-

2016 рр.) [43]. 
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Також в політичній сфері стратегічної взаємодії поступово був 

сформований механізм координації партнерства, в якому можна виділити 

такі складові: 

  – система зустрічей на найвищому рівні. Зустрічі глав держав та 

урядів відбуваються щорічно, а міністри закордонних справ проводять 

зустрічі для обговорення питань, що мають спільний інтерес. Функціонує 

також система на рівні заступників міністрів закордонних справ, голів 

профільних департаментів МЗС; 

– система консультацій з приводу міжнародних питань. Дві країни у 

різних випадках, формах та на різних рівнях здійснюють обмін думками, 

координують позиції та обговорюють можливі варіанти дій щодо глобальних 

та регіональних питань. Крім того, створений механізм консультацій з питань 

стратегічної безпеки; 

– система неурядових обмінів. Був заснований китайсько-російський 

Комітет дружби, миру та розвитку [28, c.72]. 

Контакти між главами держав мають досить інтенсивний характер – 

зустрічі проводяться кілька разів на рік (офіційні візити, двосторонні 

контакти в рамках самітів ШОС, організації Азійсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС) та інших міжнародних форумів). Так, 

наприклад, в період з 2002 по 2012 рр. президенти КНР та РФ провели 

(враховуючи участь в тих чи інших форумах) 40 особистих зустрічей – 

приблизно по 4 щороку [45, c. 19]. При цьому двосторонні відносини 

демонструють позитивну динаміку попри зміни керівництва в обох країнах. 

Крім того, між Москвою та Пекіном була встановлена гаряча телефонна 

лінія, а також налагоджено співпрацю між центральними законодавчими, 

судовими та практично усіма виконавчими органами влади. 

 Зважаючи на наявність солідної договірної бази, видається за доцільне 

систематизувати основні принципи китайсько-російського стратегічного 

партнерства та ключові напрямки його реалізації в політичній сфері.  

Щодо принципів, то варто назвати такі:  
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– відмова від застосування сили по відношенню один до одного;  

– дотримання принципу мирного співіснування та взаємної поваги до 

права кожної із сторін самостійно обирати шлях розвитку;  

– взаємної довіри і розвитку співробітництва на засадах взаємної 

вигоди;  

– добросусідства, рівноправ’я та партнерства;  

– дотримання норм міжнародного права; 

– без союзу, конфронтації та спрямованості проти третіх сторін. При 

цьому наголошується на встановленні довгострокових міждержавних 

відносин нового типу, які відповідають корінним інтересам сторін [44, 46, 

48, 51].  

На окрему увагу заслуговують задекларовані спільні підходи до 

міжнародних відносин:  

– прихильність до побудови багатополярного світу;  

– демократизації міжнародних відносин;  

– протидії диктату, будь-яким формам гегемонізму та сприяння 

формуванню нового міжнародного порядку; 

– ролі ООН у міжнародних відносинах; 

 – ствердження всеохоплюючої концепції безпеки та побудови нової 

«архітектури» міжнародної безпеки;  

– просуванню діалогу по лінії «Північ-Південь» та «Південь-Південь», 

скороченню відриву між Північчю та Півднем;  

– дотримання в міжнародній практиці принципів суверенітету, 

територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи; 

– відкидання спроб перегляду результатів Другої світової війни [44, 47, 

48, 49]. 

Також можна виділити основні напрямки координації діяльності сторін 

в міжнародній площині, які мають глобальний (протидія міжнародному 

тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення (ЗМЗ), 

транснаціональній організованій злочинності, незаконному обігу наркотиків, 
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підтримка мирного використання космосу та створення без’ядерних зон, 

несприйняття створення глобальної системи протиракетної оборони), 

інституційний (співробітництво в рамках ШОС, АТЕС, Регіонального 

форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії з питань безпеки (АРФ), 

Східно-Азійському саміті (САС), діалогових форматів Бразилія-Росія-Індія-

Китай-Південно-Африканська республіка (БРІКС) та Росія-Індія-Китай (РІК), 

«Групи двадцяти», Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії (НВЗДА), 

регіональний (окремо наголошується на важливості Азійсько-

Тихоокеанського регіону як ключового фактора зміцнення мультиполярності, 

а також побудови в ньому транспаретної системи безпеки, Центральна Азія, 

зміцнення безпеки в Північно-Східній Азії), окремих проблем міжнародних 

відносин локального та регіонального характеру (іранська та корейська 

ядерні проблеми, при цьому сторони є учасниками переговорних форматів 

для їх вирішення, близькосхідне, косовське, дарфурське, сирійське питання, 

відновлення Афганістану та Іраку) [44; 46-51].  

Разом з тим, необхідно розставити деякі акценти в задекларованих 

сторонами спільних підходах до міжнародних відносин. Зокрема, хоча 

Москва та Пекін наголошують на неспрямованості двосторонніх взаємин 

проти третіх сторін, очевидно, що підтримка сторонами мультиполярності, 

створення справедливого міжнародного порядку, протидії гегемонії та 

втручанню у внутрішні справи, створення системи протиракетної оборони 

стосуються саме ролі та діяльності США на міжнародній арені, домінування 

західних фінансових інститутів. Крім того, на наш погляд, пункт про 

скорочення відриву між Північчю та Півднем виступає свого роду 

демонстрацією для країн третього світу з метою залучення їх до процесу 

переформатування міжнародного порядку. До того ж Китай та Росія, 

вживаючи формулювання «демократизація міжнародних відносин», 

фактично мають на увазі теж багатополярний світ, в якому вони зможуть 

відігравати більш вагому роль. Крім того, обопільна прихильність до 

багатополярної моделі світоустрою пояснюється прагненням кожного із 
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партнерів використати взаємні можливості для збільшення потенціалу 

національної могутності [52].   

Проте задекларована глобальна мета для кожної із сторін має дещо своє 

бачення, позаяк для Росії багатополярний світ – необхідність, яка випливає з 

із зникнення СРСР, то для КНР – очевидно, перехідний період до появи 

«другої» наддержави, тобто самого Китаю [53]. 

Зважаючи на зазначене вище, очевидним є те, що основою для 

розбудови стратегічного партнерства між КНР та РФ надалі залишається збіг 

інтересів сторін стосовно протидії глобальному лідерству США та наявності 

довгострокової мети – побудови мультиполярного світоустрою.  

Водночас окреслена ідейна та методологічна бази російсько-

китайських відносин демонструють свій потенціал у рамках актуальних 

міжнародних питань, що відповідно формує практичне наповнення 

політичного сегменту стратегічного партнерства. Щоправда, аналізуючи 

найбільш яскраві прояви зовнішньополітичної взаємодії між сторонами, 

варто відштовхуватися від кількох моментів:  

а) окресленого прагнення обмежити роль США у міжнародних 

відносинах;  

б) кореляції між національними інтересами обох країн. 

Так, у рамках ООН завдяки спільним зусиллям сторін було ухвалено 

Глобальну контртерористичну стратегію, прийнято рішення щодо активізації 

діяльності Генасамблеї ООН, тобто здійснено кроки, спрямовані на 

підвищення ефективності функціонування цієї організації. 

Тим не менш, зважаючи на статус постійних членів РБ ООН Росії та 

Китаю, не можна не сказати про координації позицій сторонами щодо тих чи 

інших питань міжнародного порядку денного шляхом використання права 

вето. Наприклад, в 2007-2012 рр. Москва та Пекін  п’ять разів спільно 

блокували резолюції [54]. При цьому дослідники зазначають, що саме 2007 р. 

став переломним моментом у спільному застосуванні права вето [55].   
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У свою чергу, факт спільної координації сторонами в РБ ООН став 

підґрунтям для умовного поділу аналітиками цієї структури на дві осі: Китай-

Росія та США-Велика Британія-Франція, що є характерним для вирішення 

багатьох проблемних ситуацій. Водночас характерним є те, китайська 

сторона, виступаючи спільно із РФ в РБ ООН, уникає одноосібного 

протистояння із США шляхом накладання вето, у разі, якщо російська 

сторона відмовляється від протистояння із Вашингтоном. 

Враховуючи привілейований статус у рамках організації, недивно, що 

сторони спільно вважають посилення ролі ООН та РБ ООН у міжнародних 

справах та відповідають інтересам світового співтовариства [1]. Також 

партнери декларують підтримку необхідності реформування РБ ООН, однак 

на основі максимально широкого консенсусу, без визначення часових рамок 

та нав’язування незрілих проектів реформ [1]. Втім, на практиці обидві 

сторони зацікавлені у збереженні компактності Ради Безпеки ООН та 

відхиляють пропозиції щодо внесення корективів у використання права вето.  

Серед інших спільних міжнародних ініціатив можна згадати внесення 

на розгляд Конференції з роззброєння проекту Договору щодо запобігання 

розміщенню зброї в космічному просторі, застосування сили або загрози 

силою відносно космічних об’єктів, що вочевидь випливає із зазначеного 

вище взаємного відкидання використання космосу з військової метою. До 

того ж офіційно Пекін підтримав позицію РФ, спрямовану на підписання 

Договору про європейську безпеку [45, c. 21]. 

У регіональній проблематиці виділяється низка тематик Північної 

Африки, Близького та Середнього Сходу. Стосовно конфліктних протистоянь 

в «гарячих точках» (Єгипет, Лівія тощо) КНР та Росія, декларуючи свою 

прихильність до дотримання принципу права на самовизначення народів, 

виступають за стабілізацію ситуації та припинення силового протиборства, 

що можна пояснити використанням сторонами міжнародного права для 

послаблення в цих регіонах впливу США та їх союзників. При цьому Китай 
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та РФ порушують цей та інші принципи міжнародного права, коли це 

стосується їх корінних інтересів. 

Обидві країни мають схожі погляди на «Арабську весну», вважаючи, 

що головною метою цього явища є переформатування з боку західних країн 

геополітичної ситуації на Близькому Сході з метою витіснення звідти їх 

впливу та створення загроз для їх енергетичної безпеки (постачання 

російських енергоносіїв до країн Західної Європи та імпорту близькосхідних 

вуглеводнів до Піднебесної). 

Щоправда, обидві держави утрималися при голосуванні щодо 

Резолюції № 1973 17 квітня 2011 р., що дозволило коаліційним силам НАТО 

провести військову операцію, внаслідок якої був повалений режим 

лівійського лідера М. Каддафі [56]. 

Попри таку здачу позицій у глобальному протистоянні за сфери впливу 

в Північній Африці, кардинально по-іншому проявилася позиція Китаю та 

Росії щодо громадянської війни в Сирії, що одночасно є яскравим моментом 

у рамках політичного аспекту стратегічного партнерства та базується на  

спільній позиції щодо її врегулювання: сторони декларують необхідність 

надання права самостійного вибору сирійському народу шляху розвитку, 

відкидають можливість втручання ззовні, а також закликають до вирішення 

конфлікту мирними методами. На практиці це проявляється в тому, що КНР 

та РФ неухильно підтримують авторитарний режим Башара Аль-Асада, 

прагнучи в такий спосіб не допустити закріплення домінування західних 

країн на Близькому Сході, що позначається в кількох вимірах: наданні разом 

з Іраном економічної підтримки (нафта, продовольство, гуманітарна 

продукція), поставки озброєнь, блокування «антиасадівських» резолюцій, 

висунутих західними країнами в ООН (2011 р., двічі в 2012 р. та в 

2014 р.) [57].  

Крім того, КНР офіційно підтримала російську ініціативу передачі 

сирійської хімічної зброї під міжнародний контроль шляхом приєднання 

Дамаску до Конвенції ООН із заборони хімічної зброї, яка дозволила 
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запобігти військовій операції західних держав в Сирії, а також мала 

подвійний ефект: зміцнення позицій РФ як одного із ключових гравців в очах 

міжнародного співтовариства, з одного боку, та демонстрацію поразки 

політики США на Близькому Сході, з другого [58].  

Схожість підходів партнерів до питання ядерної програми Ісламської 

Республіки Іран випливає з того, що у разі наявності ядерної зброї в Тегерана 

це загрожує балансу сил у світі, а не безпосередньо для них. Так, сторони 

підтримують Тегеран в прагненні розвивати ядерну енергію в мирних цілях 

за умови виконання необхідних регламентацій Міжнародного агентства з 

атомної енергії (МАГАТЕ), дотримання Іраном принципу нерозповсюдження 

ядерної зброї, а також вважають, що застосування санкцій або погрози 

санкціями не сприяє вирішенню проблеми. Також китайська сторона 

підтримала російську ініціативу здійснювати збагачення урану для Тегерану 

з метою розв’язання кризової ситуації та корегувати позиції щодо питання 

санкцій проти Ірану в РБ ООН [59, с. 59].  

Крім того, Китай та Росія надавали дипломатичну підтримку Ірану в 

умовах посилення тиску на неї західних держав, яка відіграла значну роль у 

відверненні можливої реалізації воєнно-силового варіанту вирішення 

«іранського питання» з боку США та Ізраїлю. Втім, Москва та Пекін  

погодилися на прийняття резолюцій ООН проти Тегерану в 2006, 2007, 2008, 

2010 роках, що свідчить про двоякість підходу сторін. На наш погляд, це 

можна пояснити тим, що такий підхід створював для обох держав низку 

зисків, оскільки, з одного боку, на геополітичній карті залишається гравець у 

одному із ключових регіонів світу, який відзначається антизахідним 

баченням трансформації світоустрою. Водночас в умовах застосування 

санкцій КНР та РФ отримували додаткові можливості для розгортання 

економічної співпраці із Іраном у вигідному для себе форматі. 

З іншого боку, несприйняття трьома державами домінування США в 

поєднанні з тісними двосторонніми контактами (в першу чергу, енергетика та 

торгівля зброєю) дозволило аналітикам висувати ідею створення стратегічної 
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осі «Іран-Китай-Росія», що могла б стати контральянсом проти західних 

держав [37, c. 140]. Щоправда, у зв’язку із досягненням 14 липня 2015 р. 

дипломатичних домовленостей стосовно зняття економічних санкцій з 

Тегерану в обмін на обмеження ядерної програми, перспективи реалізації цієї 

ідеї вочевидь послабилися [60].  

Важливе місце в стратегічному партнерстві займає АТР, який нині 

перетворився на одного із ключових центрів формування геоекономічної 

картини світу. У цьому ракурсі слушно зауважує китайський експерт Фен 

Шаолей, що зміщення центру економічної та політичної активності до АТР 

створює нові можливості на виклики стратегічному партнерству КНР та РФ, 

та змушує ці держави здійснювати масштабне корегування своїх 

зовнішньополітичних стратегій [61]. 

Власне в рамках цього регіону Китай та Росія є активними учасниками 

різноманітних міждержавних діалогових структур як АРФ, АТЕС, НВЗДА,  

САС, а також мають партнерський статус в Асоціації держав Південно-

Східної Азії (АСЕАН). 

Зазначимо, що взаємодія в рамках цих міжнародних організацій 

виявляється у досить конструктивному підході, що у підсумку має 

позитивний вплив на розвиток стратегічного партнерства: з одного боку, 

Москва підтримує китайські ініціативи, а, з іншого, Пекін сприяє російській 

інтеграції до регіональних механізмів співробітництва. Приміром, як 

стверджує російський сходознавець М.Л. Титаренко, завдяки підтримці 

китайської сторони активізувалась діяльність РФ в рамках АТЕС та АСЕАН, 

а також відбулося повноправне входження Росії до діалогової структури 

АСЕМ [62, с. 19]. 

Зрозуміло, що в членстві в цих міжнародних інституціях сторони 

вбачають фактор посилення власного впливу на процеси, які відбуваються в 

Східній та Південно-Східній Азії, а також та зміцнення авторитету в 

регіональному вимірі. Однак варто враховувати, що Москва та Пекін не є 

рівнозначними гравцями регіональної підсистеми. Адже, якщо Китай 
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беззаперечно є претендентом на лідерство в АТР, то Росія на актуальному 

етапі розвитку не володіє значним комплексом ресурсів щодо реалізації 

національних інтересів на регіональному рівні, проте всіляко прагне 

закріпити за собою статус «великої тихоокеанської держави». Звідси 

випливає прагнення російської сторони використати двосторонні відносини 

для інтеграції в існуючі та ті, що формуються, економічні та безпекові 

інституції в регіоні. У свою чергу, Пекін шляхом участі в перелічених 

регіональних утвореннях та залученням до них Москви намагається знизити 

рівень тривоги сусідніх держав з приводу зростання своєї потужності, а 

також зменшити потенціал американського впливу в АТР, де американсько-

китайські відносини набувають все більше конкурентного характеру. 

Зважаючи на позитивні ефекти від співпраці, між сторонами була 

розроблена «дорожня карта» координації китайсько-російських дій в регіоні, 

створено спеціальний переговорний механізм на рівні заступників міністрів 

закордонних справ.  

Ще однією точкою дотику стратегічного діалогу в АТР є спільний 

підхід до корейської проблеми, який зводиться до таких моментів: 

1. утворення без’ядерної зони на Корейському півострові; 2. створення 

необхідних умов для забезпечення безпеки всіх регіональних держав; 

3. продовження вирішення проблеми у рамках шестисторонніх переговорів;  

4. категоричного відхилення воєнно-силового варіанту вирішення ситуації. 

Активність сторін в корейському питанні можна пояснити як 

історичною роллю, яку відіграли Москва та Пекін у виникненні Корейської 

Народно-Демократичної Республіки (КНДР), так і використання цієї 

проблематики як елемента складної геополітичної гри з іншими країнами, в 

першу чергу, із США та Японією, та розуміння того, що виникнення будь-

якої нестабільності на Корейському півострові автоматично позначиться на 

безпеці кожної зі сторін. Тим не менш, у відкиданні силового варіанту 

сторони виходять з того, що в такому разі відбудеться зміцнення 

американських позицій в одному із ключових військово-стратегічних районів 
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ПСА, що супроводжуватиметься виходом збройних сил США нового 

покоління на межу китайсько-російського кордону [63, с. 434]. 

Центральна Азія є важливим регіоном для КНР та РФ з точки зору 

геополітичних та геоекономічних інтересів, тому за ініціативи цих держав у 

2001 р. була створена ШОС, до складу якої також увійшли як члени усі 

пострадянські республіки цього регіону, за винятком Туркменістану.  

З огляду на економічний та військовий потенціал провідні ролі в цій 

міжнародній інституції належать саме Китаю та Росії, які визначають 

порядок денний її діяльності. У рамках стратегічного партнерства ШОС має 

кілька значень:  

 – як перший спільний крок, метою якого була демонстрація 

Вашингтону, що його гегемонія має межі [64, р. 218];  

– механізм втягування центрально-азійських держав до орбіти власних 

геополітичних інтересів та у підсумку закріплення за Піднебесною та Росією 

статусу найбільш впливових гравців у регіоні ЦА;  

– своєрідного «барометру» двосторонніх відносин. 

Для Російської Федерації створення ШОС відіграло роль позитивного 

чинника для залучення Китаю на свій бік у протидії розширенню західного 

впливу в ЦА [65]. Водночас КНР вдало використала цю організацію в якості 

провідника власного впливу в регіон. 

Проте між сторонами існують розбіжності щодо ключового вектора 

діяльності організації. Так, Росія, розуміючи власну економічну слабкість, 

прагне, щоб ця інституція відігравала більшу роль у вирішенні воєнно-

стратегічних питань, які, відповідно до підходу в рамках ШОС, визначаються 

як боротьба із «трьома злами» (тероризм, сепаратизм та екстремізм). 

Натомість китайський підхід спрямований на те, щоб в діяльності організації 

приділялося більше уваги торговельно-економічному співробітництву [66].  

Однак російські сподівання перетворення ШОС на своєрідне «анти-

НАТО» або «азійське НАТО», так і не були реалізовані. Навпаки, наразі 

організація здебільшого виступає ефективним інструментом для зміцнення 
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саме китайських позицій в ЦАР. У цьому плані важливу роль відіграло 

просування китайською стороною власних енергетичних, інвестиційних та 

транспортних проектів, які вже суттєво підірвали російські позиції в 

регіоні [67]. 

Тривалий час ще одним блоком суперечностей виступало питання 

кандидатур на членство в ШОС, де Китай підтримував прагнення Пакистану 

стати повноправним учасником, який має досить тісні контакти з 

Піднебесною, а Росія, зі свого боку, воліла надати такий статус Індії, в якій 

вбачає додатковий важіль стримування амбіцій КНР. Однак сторонам 

вдалося досягти компромісу з цього питання, про що свідчить оголошення 

про початок процедури оформлення як повноправних членів як Індії, так і 

Пакистану на Саміті ШОС в липні 2015 р. [68] 

Діяльність ШОС зачіпає також афганську проблему, яка була однією із 

головних причин заснування цієї організації. У цьому напрямку сторони 

здійснюють координацію в контексті протидії «трьом злам», а також через 

консультацій у рамках Контактної групи ШОС-Афганістан. Крім того, ця 

координація розповсюджується на формат РІК і Стамбульський процес з 

Афганістану, та проявляється в кооперації з перекриття каналів афганського 

наркотрафіку.  

Офіційно Китай та РФ виступають за швидке становлення Ісламської 

Республіки Афганістан як стабільної та економічно розвинутої держави, 

підтримують процес мирного врегулювання, який здійснюється самими 

афганцями, та розглядають збільшення обсягів виробництва наркотиків в цій 

країні як загрозу стабільності в усьому світі [1]. Така спільність інтересу КНР 

та Росії випливає із низки загроз:  

– терористичної діяльності та можливість посилення ісламського 

радикалізму в країнах ЦА, що, як наслідок, матиме усунення від влади 

чинних тут авторитарних режимів, з якими обидві держави активно 

розвивають співробітництво, виникнення потоку біженців та посилення 

ісламських рухів на власній території сторін. У випадку з КНР ця 
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проблематика є тісно пов’язаною із згаданим вище питанням уйгурського 

сепаратизму, основна частина бойовиків якого зосереджена на території 

Афганістану і прикордонних районах Пакистану, а також підтримує контакти 

із рухом Талібан;  

– проблема наркотрафіку надзвичайно сприяє розповсюдженню 

наркоманії на території сторін, особливо Росії, де, за різними експертними 

оцінками, осідає від 25 до 40% вивезеного із Афганістану героїну; . 

– обидві країни розглядають факт присутності збройних сил США в цій 

країні як несприятливий для власних позицій, оскільки це зміцнює 

американську військову присутність в серцевині Азійського континенту, 

який вважають зоною впливу ШОС [69-71].  

Необхідно зауважити, що саме за ініціативи лідерів Китаю та Росії 

виникла низка діалогових структур, які поряд із ШОС обидві країни 

розглядають як інструмент підвищення власного впливу на світові політичні 

процеси, інституції; важливий фактор зростання поліцентричності в 

міжнародних відносинах та обмеження західного впливу, в основі якого 

лежить схожість бачення країнами-учасницями проблематики регіонального 

та глобального характеру: Росія-Індія-Китай (РІК), а потім – Бразилія-Росія-

Індія-Китай-Південна Африка (БРІКС). 

Діалогова структура БРІКС – це новий діалоговий механізм 

координації позицій та дій найпотужніших країн з економікою, що 

розвивається та набуває ваги [72, c. 15-16]. Порядок денний цієї міжнародної 

інституції охоплює широке коло питань, зокрема формування «більш 

справедливого світоустрою», поетапний відхід від домінування 

американського долара у міжнародній фінансовій системі, реформування 

Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших інститутів в інтересах 

«нових країн, що розвиваються» [73, с. 23]. 

Окреслена двоякість взаємодії тут проявляється в тому, що, з одного 

боку, попри координацію позицій між КНР та РФ в процесі вироблення 

документів цієї організації з метою найбільш ефективного відображення в 
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них власних інтересів та підтримки кроків, спрямованих на послаблення 

західноцентричної моделі, як і у випадку із ШОС, має місце питання 

конкуренції за лідерство. Так, в 2013 р. було затверджено «Концепцію участі 

Російської Федерації в БРІКС», де було зафіксовано, що саме Росія 

виступила ініціатором створення цієї діалогової структури в 2006 році [74]. 

Цей факт ілюструє наявність в російського керівництва політичних амбіцій 

за лідерство в рамках БРІКС. Проте, на думку більшості дослідників, 

неформальним лідером групи є Китай. Зокрема, російський учений 

М. Косолапов аргументує це тим, що хоча на БРІКС припадає 40% світових 

золотовалютних запасів, частка Пекіна в них складає три четвертих [75].  

Міжнародна діалогова структура «Росія-Індія-Китай» (РІК) була 

інституційно оформлена в 2001-2002 рр. та є свого роду першоосновою для 

БРІКС. Цікаво, що ідея створення цієї інституції була висунута згаданим 

вище Є. Примаковим в 1998 р. [76, с. 240]. Такий заклик можна пояснити 

неспроможністю РФ зупинити операцію НАТО в Югославії, яка на той час 

перебувала на стадії підготовки, та прагненням створити додатковий 

інструмент противаги американській однополярності, яке з цього випливає. 

Тобто, як вважає індійський аналітик Міра Сінха Бхататараджі, цементуючим 

елементом утворення цього діалогового формату виступила «спільна та 

всеосяжна антизахідна позиція» [76, с. 242]. 

Наразі в рамках цієї структури відбувається погодження позицій трьох 

країн, що полегшує в подальшому координацію зусиль в більш широких 

форматах як «Велика двадцятка», БРІКС, ШОС, а також обговорюються 

питання стабільності Центральної Азії та Афганістану. 

Однак, зважаючи на суперечності між Індією та КНР, зрозуміло, що 

китайсько-російська вісь є ключовою. На думку китайських експертів, РІК 

виконав своє завдання, а тому для Піднебесної більш актуальним є взаємодія 

в рамках БРІКС, де Пекіну відводиться ключова роль [73, c. 23-24]. Водночас 

для РФ більшу значимість має РІК, що є більш орієнтованим на регіональні 
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(євразійські) інтереси Москви, а в БРІКС Росія в силу слабкості економічного 

потенціалу отримує другорядні ролі. 

Ще одним напрямком китайсько-російської кооперації на 

багатосторонній основі виступає тристоронній формат «Монголія-Китай-

Росія», який вперше був введений у вересні 2014 р. на рівні глав держав. 

Важливим здобутком тристоронньої співпраці є підписання влітку 2015 р. 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо розробки програми створення 

Економічного коридору між трьома країнами, який буде створений на основі 

сполучення китайського Економічного поясу Шовкового шляху, російського 

Євроазійського економічного союзу та монгольського «Степового 

шляху» [77]. Водночас очевидними є вигоди як для Китаю, так і РФ від 

створення цього формату, оскільки в такий спосіб сторони створюють 

додаткові можливості для послаблення впливу інших «міжнародних акторів» 

в цій країні.  

Повертаючись до питання чинника США у розбудові китайсько-

російського стратегічного партнерства, варто згадати про низку моментів 

спільної координації:  

– антиамериканська зовнішньополітична координація чітко проявилася 

до травня 1998 р., коли сторони надали політичну підтримку режиму 

іракського лідера Саддама Хусейна та диктатуру сербського очільника 

Слободана Мілошевича;  

– обидві країни активно продавали системи озброєнь, вороже 

налаштованим до США країнам: Кубі, КНДР, Ірану, Іраку, Сирії, Лівії; 

– щодо проблеми Косового, то обидві держави засудили 

несанкціоновані ООН військові операції, проведені під егідою США в 

1999 р., які були спрямовані на запобігання злочинам проти людяності 

(масові вбивства та депортації населення). Спільна критика дій Вашингтона 

зумовлена побоюванням керівництва обох країн гіпотетичним варіантом 

того, що ця модель може бути застосована в чеченському питанні проти РФ 
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або Тибеті чи Сіньцзяні проти КНР. Крім того, сторони засудили 

проголошення незалежності Республіки Косово у 2008 р.;  

– заперечення проти наміру США вийти з Договору про обмеження 

систем протиракетної оборони (ПРО) 1972 р. і створити національну систему 

ПРО. Зауважимо, що спільна китайсько-російська позиція мала успіх, хоча й 

короткочасний: тодішній американський президент Б. Клінтон вирішив 

передати розв’язання питання створення системи ПРО адміністрації 

наступного господаря Білого дому. Також Китай та Росія негативно 

відреагували на вторгнення військ США та їх союзників до Іраку в 2003 р.;  

– сторони також співпрацюють щодо проекту будівництва в Нікарагуа 

каналу-конкурента Панамського каналу, який з’єднує Атлантичний та Тихий 

океани і перебуває під контролем Вашингтона [78, с. 333-334; 79]. 

 До того ж партнери розглядають в якості політичних інструментів 

США, спрямованих на дестабілізацію їх внутрішньої ситуації, будь-які  

кампанії Заходу з прав людини та демократизації [80, c. 12]. Особливий потік 

критики з боку обох держав викликає явище «кольорових революцій», в 

якому Пекін та Москва вбачають реальну загрозу для себе.  

Зокрема, російська влада критикує Вашингтон за організацію 

«кольорових революцій» на пострадянському просторі та стурбована 

громадськими акціями протесту в 2011-2012 рр. КПК, в свою чергу, 

зважаючи на прецедент 1989 р., коли існувала ймовірність втрати монополії 

на владу, вочевидь невдоволене протестами в колишній британській колонії – 

Гонконзі в 2014 р. («Революція парасольок»), а також активно вивчає 

причини розпаду СРСР задля убезпечення себе від помилок радянського 

керівництва. Спільність підходу продиктована тим, що для авторитарного 

керівництва обох країн головний пріоритет полягає в збереженні актуальних 

режимів. 

Одним із прикладів координації є те, що на тлі критики з боку США 

сторони підтримали придушення народних протестів узбекистанським 

президентом І. Карімовим у м. Андиджан в 2005 р., та скористалися цим 
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моментом для послаблення позицій Вашингтона в цій країні: в декларації за 

підсумками Саміту ШОС того ж року країни-члени закликали до визначення 

учасниками антитерористичної операції в Афганістані кінцевих термінів 

використання об’єктів інфраструктури та перебування військових 

контингентів на їх території, після чого невдовзі за вимогою узбекистанської 

сторони американські військові покинули базу в м. Карші-Ханабад [81-82]. 

Очевидно, що в США процес китайсько-російського зближення 

викликає занепокоєння, оскільки у разі його поглиблення для лідерських 

позицій Вашингтона виникне реальна загроза. Тому США прагнуть 

протидіяти посиленню тенденції російсько-китайської взаємодії, здійснюючи 

вплив на геополітичну ситуацію в регіонах Євразії, а також зміцнюючи 

Американсько-японський союз та НАТО. 

Тобто, діяльність США на міжнародній арені, яка буде суперечити 

інтересам Москви та Пекіну у вирішенні глобальних та регіональних питань, 

слугуватиме зміцнюючим чинником стратегічного партнерства КНР та РФ. 

Крім того, за умов одночасного загострення американсько-китайських та 

американсько-російських відносин все більше буде виникати можливостей 

для перетворення стратегічного партнерства на економічний або навіть 

військово-політичний союз. 

Водночас китайсько-російське партнерство є складовим сегментом 

взаємодії в рамках так званого геополітичного трикутника «КНР-РФ-США», 

в балансуванні, в межах якого Китай та Росія, використовуючи різноманітні 

маневрування, прагнуть забезпечити собі максимальний вплив. При цьому 

значна кількість експертів стверджує, що для обох сторін є більш 

важливішими взаємини із США, ніж двостороннє стратегічне партнерство. 

Щоправда, позиції сторін та їх прагнення в рамках трикутника не є 

ідентичними. Так, виходячи із актуального потенціалу національної 

могутності, ідеалом для Москви в рамках балансування в трикутнику 

«Китай-Росія-США» було б збереження власної «стратегічної» ідентичності, 

маневрування між Пекіном та Вашингтоном, закріплення за собою статусу 
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рівноправного третього полюсу як в межах трикутника, так і в структурі 

мультиполярно-триполюсної системи. Однак така ідея наштовхується на 

дисбаланс потенціалів із США та Китаєм, що формує підґрунтя для 

виникнення негативного, з точки зору Москви, сценарію – закріплення за 

собою ролі «меншого брата» у відносинах з цими полюсами. 

Тим не менш, розуміючи не тільки на наявну асиметричність 

співвідношення національних могутностей на користь КНР, але й її 

поглиблення, РФ віддає належне Піднебесній як більш реальному 

претенденту на роль глобальної надпотуги.  Як свідчення зарахування Росією 

себе до другого ешелону гравців у боротьбі за глобальне домінування може 

слугувати заява В. Путіна 2011 року, який на той момент обіймав посаду 

Прем’єр-міністра: «Головна боротьба йде за світове лідерство, і тут ми з 

Китаєм сперечатися не збираємось. Тут в Китаю інші конкуренти. От, нехай 

вони між собою і розбираються» [41].  

Побоювання китайської сторони щодо варіантів зближення РФ та США 

є небезпідставними. Приміром, можна згадати, що російське керівництво не 

тільки не проконсультувалось, але й навіть не поінформувало китайську 

сторону стосовно розгортання контингенту американських військ в ЦА після 

подій 11 вересня 2001 р. Окрім того, Москва без особливого спротиву 

погодилася на односторонній вихід США із Договору ПРО [36]. Ці факти 

одразу спровокували в експертних колах думку про повернення у 

зовнішньополітичну лінію Москви європейського вектора, на противагу 

євразійському [64, р. 205].  

Зазначимо, що спроби російської сторони розіграти у власних цілях 

«китайську карту», особливо у надзвичайно важливому питанні розширення 

НАТО та підвищення можливостей впливу на політику західних країн 

загалом, так і не отримали успіху. Навпаки, Китай не тільки відмовився 

відіграти вигідну для Москви роль, а й здійснив суттєве покращення 

відносини із США в постбіполярний період. КНР зважає на прагнення 

російської сторони використовувати стратегічне партнерство за умов 
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погіршення відносин із Заходом. Адже у разі наступного покращення є 

ймовірним переорієнтація РФ на відносини із західними країнами. Тому 

логічно буде стверджувати про розуміння китайським керівництвом того, що 

у разі виникнення гострої конфронтації між власне Піднебесною та 

західними державами підтримка з боку Росії буде скоріш формальною. 

Втім, практика використання протиріч, які існують у відносинах із 

США, була характерною і для китайської сторони: Пекін реалізував свою гру 

на американсько-російських суперечностях з метою отримання вигоди 

військово-технічного характеру від Росії та економічного – від США. 

Окрім того, значні геополітичні амбіції та поглиблення асиметричності 

між національними могутностями зумовлюють суперечності між сторонами 

також в регіональному вимірі, де необхідно звернути увагу на ЦА. 

Зокрема, китайська політика щодо посилення власного впливу в цьому 

регіоні та використання потенціалу пострадянських країн розглядається КНР  

як один із елементів перетворення на наддержаву. Зміцнення позицій Китаю 

в ЦА відбувається як шляхом розвитку двосторонніх взаємин із країнами 

регіону, так і в рамках ШОС. Ця діяльність має на меті формування 

залежності центрально-азійських республік від Піднебесної та послаблення 

тут російського впливу. РФ, в свою чергу, розглядає активність КНР в 

Центральній Азії як «видавлювання» своїх позицій із регіону [83, c. 14-15]. 

Така ситуація відповідно знаходить своє відображення в боротьбі за 

лідерство між сторонами в рамках ШОС, що було окреслено вище.  

Окреслена ситуація досить часто розглядається дослідниками як 

складовий елемент так званої «Нової Великої гри», терміна, під яким, за 

аналогією із британсько-російським геополітичним суперництвом за 

Південну та Центральну Азію в ХІХ столітті, розуміють актуальний етап 

протиборства низки міжнародних «акторів», в першу чергу, КНР, РФ та 

США за вплив над ЦАР, де серед інших об’єктів суперництва виділяють 

Афганістан та Монголію [84]. 
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Щодо суперництва в Монголії, то необхідно зважати на низку 

чинників:  

–  Піднебесна розглядає цю країну як історичну частину Китайської 

імперії та не відмовляється від ідеї включення її до свого складу, свідченням 

чого є висвітлення факту проголошення Улан-Батором незалежності в 1911 р. 

як незаконного за підтримки Російської імперії. Російська сторона, в свою 

чергу, вважає контроль над Монголією як один з елементів повернення 

впливу, характерного для радянської епохи. При цьому, низка російських 

експертів вважає, що для Москви протидія китайському посиленню в 

Монголії на ряду з Казахстаном принесе значні геополітичні вигоди, позаяк 

встановлення в цих країнах домінування Пекіну матиме наслідком втрату 

територій на схід від Уралу;  

–  наразі конкуренція проявляється за кількома напрямками: поклади 

мінеральних ресурсів та інфраструктурно-логістичні системи, де напряму 

стикаються інтереси Китаю, який просуває ідею «стратегії 8 доріг», та Росії, 

під контролем якої знаходиться стратегічна магістраль країни – Улан-

Баторська залізниця;  однак, зважаючи на значну залежність монгольської 

економіки від іноземних інвестицій, затяжними судовими процесами із 

західними інвесторами, рецесією російської економіки, вплив Китаю 

посилюється [84-86]. 

У випадку з Афганістаном, то попри геополітичні амбіції Москви, 

більш успішною виступає, знову ж таки, китайська сторона, яка завдяки 

перевазі у фінансовому потенціалі розширює економічну присутність в цій 

країні, що, в свою чергу, створює додаткові важелі впливу на афганське 

керівництво в питанні уйгурських сепаратистів. 

Існують також суперечності між сторонами в АТР стосовно військової 

співпраці РФ з низкою країн, насамперед, Індією та В’єтнамом, про буде 

висвітлено при аналізі військової сфери стратегічного партнерства. 

Цікаво, що значна кількість дослідників наголошувала на значно 

вищому рівні суперечностей в американсько-китайських взаєминах, ніж у 
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випадку відносин Вашингтона із Москвою. Однак наразі більш 

проблематичними виявилися саме відносини між РФ та США. Активізація 

протистояння між цими центрами сили, в свою чергу, була спричинена 

агресивними діями Росії щодо України. У відповідь на такі дії РФ з боку 

США, а також ЄС та низки інших країн світу, були поетапно застосовані 

санкції, що включали в себе кілька моментів 1. обмеження співпраці, 2. 

заборону на постачання технологій; 3. секторальні санкції проти окремих 

сегментів  російської економіки.  

Зрозуміло, що в окресленій ситуації інтерес становить позиція 

Піднебесної, яка вочевидь характеризується значним рівнем обережності та 

відсутності конкретики. Так, на офіційному рівні Пекін користується 

традиційним для себе дипломатичним підходом: декларує повагу до 

суверенітету та територіальної цілісності України, а також виступає за  

врегулювання нинішньої кризової ситуації виключно мирним шляхом [87]. І 

хоча представник Китаю при ООН Лю Цзеі наголошував на негативному 

ефекті від підготовки резолюції в рамках щодо українського питання, в ході 

голосування як в рамках РБ ООН, так і на голосуванні Генеральної Асамблеї 

ООН КНР була у групі із країн, що утрималися [88]. Проте російський 

очільник В. Путін поспішив висловити подяку китайській стороні за 

підтримку РФ в українській проблематиці. Таку позитивну реакцію Москви 

китайський аналітик Дін Дін пояснює тим, що Піднебесна – єдина велика 

держава, що не висловила критики на адресу РФ, а також прагненням 

остаточно перетягнути Пекін на свій бік [89]. До того ж китайське 

керівництво, попри прагнення США, не підтримало запровадження санкцій 

західними державами проти РФ [90].  

Китайський підхід тут можна пояснити прагненням продемонструвати 

самостійність власної зовнішньополітичної лінії, прихильністю до 

невтручання у внутрішні справи, проблемами сепаратизму в низці регіонів, 

що користуються «симпатіями» з боку США, застосуванням західними 

країнами санкцій через події на площі Тяньаньмень. 
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У цьому контексті слід враховувати, що сторони не підтримують один 

одного в питаннях задоволення територіальних претензій. Приміром, 

китайська сторона, як і у випадку із українським Кримом, відмовилася 

визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії після Грузинсько-

російської війни 2008 року [91]. Росія, зі свого боку, дотримується 

нейтральної позиції щодо прагнень Китаю розширити зону впливу у регіоні 

Південно-Китайського моря (Парасельські острови та острови Спратлі), який 

Піднебесна розглядає як один із «ключових національних інтересів» на ряду 

із Тибетом і Тайванем [92, с. 69].  

Ще цікавішою в цьому плані виглядає ситуація у відносинах РФ та 

КНР із Японією, із якою обидві сторони мають проблеми територіального 

характеру: для Росії – Курильські острови / Північні території, для Китаю – 

Дяоюйдао / Сенкаку. Втім, ні Москва, ні Пекін не підтримали один одного у 

територіальних суперечках із Токіо, який, крім того, є союзником США в 

АТР. Очевидною тут є розбіжність поглядів щодо природи цих 

територіальних протиріч: якщо китайська сторона вважає їх однаковими за 

суттю, що зумовлює можливість об’єднання зусиль у рамках стратегічного 

партнерства, то Росія розглядає територіальні проблеми КНР з Японією 

виключно в контексті прагнень Піднебесної утвердитися в ролі наддержави. 

Тому російська сторона неодноразово відхиляла пропозицію Пекіна 

надати офіційну підтримку у його суперечностях щодо острівних територій з 

Японією, зокрема в період загострення в 2012-2013 рр. [93]. 

Зазначимо також, що попри те, що в публікаціях китайських ЗМІ 

можна зустріти декларування того, що Китай не може відмовити у підтримці 

РФ у такий складний для неї момент та навіть ствердження, що стратегічне 

зближення Росії та Китаю перетворюється на якір світової стабільності [94-

95], деякі практичні кроки китайського керівництва не можуть не викликати 

зростання настороженості з боку російської сторони. Ілюстрацією того, що 

для Китаю найбільш пріоритетним є розвиток відносин із США та західними 

партнерами є поведінка Сі Цзіньпіна під час Саміту «Великої двадцятки» в 
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листопаді 2014 р. в Австралії, де на тлі відкритої обструкції лідерами 

провідних держав світу Президента РФ В. Путіна китайський очільник не 

виявив жодних ознак підтримки російському колезі [67]. Також, зважаючи, 

що одним із завдань Росії в рамках «гібридної» війни є підрив економічного 

потенціалу України, продовження розвитку Пекіном економічної співпраці із 

Києвом в широкому спектрі спільних інвестиційних проектів, насамперед у 

галузях сільського господарства та оборонної промисловості, а також 

надання кредиту на проекти із газозаміщення, є несприятливим моментом 

для реалізації агресивної стратегії стратегічного партнерства.  

Таким чином, наведене вище, на наш погляд, дозволяє дати відповідь 

на дискусійне питання в експертних колах стосовно того, яку сторону 

підтримує Пекін в ході загострення протистояння між РФ та США. Адже, 

враховуючи прагматичність китайського підходу та розуміння того, що 

Піднебесна не буде жертвувати розвитком співробітництва із західними 

країнами задля підтримки російської агресії, логічно буде стверджувати, що 

КНР в цьому питанні займає свою «китайську сторону» та вкотре не дозволяє 

Москві знову розіграти «китайську карту» у відносинах із Заходом.  

Щоправда, зрозуміло, що цілковитий перехід КНР на той чи інший бік 

матиме наслідком руйнування актуальної геополітичної картини світу. 

Тим не менш, у рамках українського питання використання 

інструменту стратегічного партнерства із Китаєм дозволяють РФ 

здійснювати такі кроки:  

– деякою мірою компенсувати втрати від фактичного розриву 

співробітництва із західними країнами в контексті реалізації стратегії 

переорієнтації із Заходу на Схід;  

– російське керівництво, одним із стовпів політики утримання при 

владі якого виступає масштабна інформаційно-пропагандистська кампанія, 

використовує демонстрацію здобутків партнерства із Китаєм для створення 

вигідної інформаційної картини в ракурсі провалу політики Заходу 

міжнародної ізоляції як для власних громадян, так і світового співтовариства. 
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Приміром, це можна простежити в подачі російськими ЗМІ двостороннього 

співробітництва між  КНР та РФ, зокрема візит В. Путіна в травні та 

листопаді 2014 р. до Пекіна, а також візит у відповідь прем’єр-міністра КНР 

Лі Кецяна до Москви в листопаді того ж року, підписання газової угоди. При 

цьому в ході висвітлення цих подій акцент зосереджується на тому, що 

міждержавні візити та угоди мали вкрай важливий історичний характер, 

стали проривом у двосторонніх відносинах, є свідченням вирішення проблем 

економічної співпраці [67];  

– завдяки стратегічному партнерству РФ вдалося уникнути критики та 

приєднання до політики санкцій КНР, які в окресленій ситуації призвели б до 

краху спроб Росії відновити статус наддержави. Відповідно це підвищує 

шанси РФ у протистоянні із Західним світом. 

Крім того, активізація «східного вектора» зовнішньої політики РФ 

трактується російськими політологами як зміна концепції В. Путіна «Великої 

Європи» від Лісабону до Владивостока на концепцію «Великої Азії» від 

Шанхаю до Санкт-Петербурга [80, c. 1].  

Зазначимо також, що в цій ситуації в російському політикумі існує 

група на чолі з директором компанії «Роснефть» І. Сєчіним, яка вбачає 

пріоритет у встановленні саме союзницьких відносин із КНР.  

Серед наслідків для стратегічного партнерства від українського 

питання варто також підкреслити таке: 1. відбулося зміцнення стратегічних 

відносин КНР та РФ, однак в напрямку посилення асиметричності на користь 

Піднебесної, за якою все більше закріплюється статус гегемона у 

двосторонніх взаєминах. При цьому збільшується можливість тяжіння 

стратегічного партнерства до квазі-альянсу чи квазі-інтеграції, однак, 

зрозуміло, що із домінуванням КНР; 2. у поглибленні співпраці чітко 

простежують дії з боку Москви в питаннях економічного, енергетичного, 

міграційного та військово-технічного характеру, як це буде видно в 

наступних розділах дослідження, що підкреслює винятковість, в першу 

чергу, зовнішніх факторів та геополітичної складової для партнерства, а не 
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внутрішніх інтенцій до співробітництва; 3. російська сторона буде 

щонайменше займати нейтральну позицію в морських суперечках Пекіну із 

країнами Південно-Східної Азії та з більшою ймовірністю підтримає 

китайську сторону стосовно тайванського питання; 4. у разі зростання 

залежності від китайської сторони матиме місце зменшення свободи 

зовнішньополітичного маневру РФ. Приміром, це може проявитися в тому, 

що Пекін більш настійливо може «порекомендувати» Москві згорнути 

військово-технічне співробітництво із країнами Південно-Східної Азії, 

зокрема В’єтнамом, та Індією. При цьому, Росії буде вкрай важко ігнорувати 

такі зауваження; 5. слід очікувати посилення антизахідного вектора 

діяльності в рамках ШОС та БРІКС в поєднанні із зростанням в них впливу 

КНР; 6. зростання поступливості Росії в питанні співіснування інтеграційних 

проектів призведе, з одного боку, до посилення взаємозалежності всередині 

Євразійського простору. Однак, враховуючи, що фактично це означатиме 

геополітичну перемогу для Піднебесної, досягнуту мирним шляхом, та 

поштовх до посилення позицій у КНР світовій політиці, то все більш 

ймовірною виглядає реалізація ідеї низки китайських політологів щодо 

побудови не багатополярного світу, а біполярної системи, де КНР та США 

відіграватимуть роль полюсів [80, c. 3-4; 95; 97, с. 10].  

У геополітичному вимірі Китай також виграє, оскільки США, 

витрачаючи ресурси на конфронтацію із Росією, будуть змушені зменшити 

свою присутність в Центральній та Східній Азії, тобто послабити 

стратегічний тиск на Пекін [98]. Крім того, агресивні дії РФ щодо України 

створюють для Піднебесної яскравий прецедент та зразок для реалізації в 

майбутньому власних «корінних інтересів» територіального характеру, 

зокрема щодо РФ. 

Тим не менш, попри низку суперечливих моментів, окреслені вище 

здобутки взаємодії в цілому зумовлюють високий рівень оцінки взаємин 

офіційними особами обох країн та значення розвитку відносин з партнером, 

серед яких можна навести такі приклади:  
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– «відносини з Росією незмінно залишаються одним із пріоритетів 

китайської дипломатії» (Сі Цзіньпін); 

– «дружба Китаю і Росії стала важливим фактором забезпечення миру і 

стабільності на планеті та в регіоні» (Ху Цзінтао);  

 – «Росія та Китай знаходяться на дуже високому рівні відносин, які 

характеризуються як стратегічне партнерство» (Д. Мєдвєдєв) [99-101]. 

Характерною є також перманентна декларація офіційними представниками 

готовності продовжувати розбудову взаємин та виведення їх на новий рівень, 

що у підсумку дозволяє стверджувати про високу пріоритетність відносин 

для кожної із сторін, визнання її особливості, що, в свою чергу, відповідає 

критеріям стратегічного партнерства.  

Втім, експертні оцінки китайсько-російських відносин не 

характеризуються однозначністю. Наприклад, І. Жовква, виділяючи моделі 

стратегічного партнерства, класифікує китайсько-російські відносини як 

партнерство проти спільної загрози [11]. Керівник відділу міжнародної 

політики Інституту світової економіки та політики Академії суспільних наук 

Китаю Сю Чжін констатує, що стратегічне партнерство КНР та РФ має 

комплексний характер та гарантує їм надійний стратегічний тил [102]. 

Російський китаїст О. Габуєв визначає зовнішньополітичні відносини між 

Москвою та Пекіном як «м’який альянс» [103].  

Водночас досить часто зустрічається критичний підхід до відносин 

Китаю та РФ. Так, австралійський політолог та дипломат Б. Ло визначає 

російсько-китайські відносини як «шлюб за розрахунком» та «прагматичну 

вісь», де кожна зі сторін прагне задовольнити, в першу чергу, власні 

інтереси [104]. Крім того, дослідник наголошує на відсутності стратегічного 

партнерства у двосторонніх відносинах. У цьому ключі Д. Тренін зауважує, 

що взаємини між КНР та РФ, які першочергово були «шлюбом за 

розрахунком», переросли в більш тісне партнерство на тлі української кризи 

та економічних санкцій з боку західних країн [80]. У свою чергу, автор не 

погоджується з такою думкою, оскільки вважає, що в цьому контексті 
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«східний поворот» Росії є показником слабкості можливостей Москви щодо 

підвищення свого геополітичного статусу, тим паче, що зближення з Китаєм 

за таких умов сприятиме зростанню асиметричної взаємозалежності 

стратегічного партнерства.   

При цьому автор висвітлює специфіку політичного виміру 

стратегічного партнерства в таких статтях: 1. Бут С. Російсько-китайська 

взаємодія в політичній сфері / С. Бут // Дослідження світової політики: Зб. 

наук. праць / Гол. ред.  Ю.М. Пахомов. – К.: Інститут світової економіки та 

міжнародних відносин НАН України, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 89-98.; 2. Бут 

С.А. Чинник США у російсько-китайських відносинах / С.А. Бут // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.– К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин, 2014. – Вип. 123. – Ч. І (у двох частинах).  – С. 75-86. 

 

2.2. Військовий напрямок китайсько-російського стратегічного 

партнерства 

Забезпечення стабільності та добробуту кожної країни потребує 

гарантування її військової безпеки. Тому воєнна складова є важливим 

сегментом зовнішньої політики будь-якої держави. 

Зважаючи на це, Китай та Росія прагнуть активно розвивати співпрацю 

у цьому напрямку, що знаходить своє відображення в основоположному 

двосторонньому документі – Договорі 2001 р., де військова сфера кооперації 

визначається як один із ключових векторів стратегічного партнерства. При 

цьому слід звернути увагу на низку моментів, зафіксованих в угоді:  

– сторони зобов’язуються продовжувати заходи, спрямовані на 

зміцнення довіри у воєнній сфері та взаємному скороченню збройних сил в 

районі кордону; 

– метою поглиблення довіри у військовій сфері є зміцнення безпеки 

кожної із сторін, підтримання регіональної та глобальної стабільності;  
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– зусилля, спрямовані на посилення власної безпеки, сторони будуть 

здійснювати на основі принципу розумної достатності збройних сил;  

– військово-технічне співробітництво між сторонами не спрямоване 

проти третіх країн;  

– КНР та РФ зобов’язуються не здійснювати діяльності, що може 

завдати шкоди безпеці та територіальній цілісності іншої сторони;  

– у разі виникнення ситуації, яка, на думку одного з партнерів, створює 

загрозу миру, зачіпає його інтереси або проти неї здійснюється акт агресії, 

сторони вступають в контакт задля проведення консультацій з метою 

усунення загрози [44].  

Тобто, відповідно до документа можна визначити, що військовий 

вектор співпраці між КНР та РФ має виключно мирний характер, оскільки не 

спрямований проти третіх сторін, має на меті зміцнення безпеки як кожної із 

сторін, так і її регіонального та глобального виміру, а також попри наявність 

зобов’язань щодо нездійснення політики, яка може зашкодити безпеці кожної 

із сторін, та проведення консультацій у разі виникнення загрози. Договір, як 

й інші правові двосторонні документи, не передбачають надання військової 

підтримки, що свідчить про відсутність відносин союзницького типу між 

сторонами. 

Із зазначеного вище випливає наявність кількох напрямків реалізації 

військового вектора китайсько-російської співпраці. Зокрема, на думку екс-

міністра оборони РФ С. Іванова, в структурі військової кооперації КНР та 

Росії слід виділяти три аспекти: військово-політичні консультації, практичну 

взаємодію військових підрозділів у рамках військових навчань, а також 

військово-технічне співробітництво  [105, р. 181]. 

У свою чергу, автор, враховуючи цю думку, виділяє у структурі 

військового співробітництва Китаю та РФ військо-технічний, військово-

політичний сегменти, спільні військові навчання та координацію щодо 

протидії тероризму, сепаратизму й екстремізму. 
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Аналіз військової взаємодії між сторонами як в двосторонньому, так і в 

багатосторонньому форматах (зокрема, в рамках ШОС), буде неповним без 

визначення основних загроз та викликів національній безпеці країн-учасниць 

такого процесу.  

Так, серед широкого переліку зовнішніх загроз воєнного характеру, 

зафіксованих у новій редакції Військової доктрини РФ від 26 грудня 2014 р., 

варто звернути увагу на такі моменти:  1. нарощування силового потенціалу 

НАТО, прагнення цієї організації до отримання глобальних функцій та 

розширення її інфраструктури до кордонів Росії; 2. розгортання систем 

стратегічної протиракетної оборони; 3. наростання загрози глобального 

екстремізму (тероризму), розширення масштабів транснаціональної 

організованої злочинності; 4. виникнення осередків міжнаціональної та 

міжконфесійної напруги, діяльність радикальних угруповань, іноземних 

військових компаній в районах, що прилягають до кордону РФ та її 

союзників; 5. використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

підриву суверенітету держав; 6. встановлення в суміжних з країнах режимів, 

політика яких загрожує інтересам Росії [106]. 

Водночас, у «Білій книзі» з національної оборони КНР 2015 р. – 

головному відкритому документі, що стосується військової стратегії цієї 

країни, згадуються такі фактори, що негативно впливають на безпеку в 

«найближчому оточенні» Китаю:  

 – підвищення військової присутності, зміцнення союзів у рамках 

американської стратегії «перебалансування» в АТР;  

–  військову активність Японії;  

– провокації сусідніх держав та втручання зовнішніх сил у 

територіальні суперечки в Південно-Китайському морі, нестабільність на 

Корейському півострові;  

– активізація діяльності регіонального сепаратизму, тероризму та 

екстремізму, особливо рухів за незалежність Тайваню, Тибету та Східного 
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Туркестану, а також наміри антикитайських сил спровокувати «кольорову 

революцію» в Сіньцзяні;  

 – при цьому в документі зазначається про намір розвивати 

співробітництво між збройними силами Китаю та Росії [105]. 

Виходячи із зазначеного, можна визначити, що обидві сторони 

офіційно визначають тероризм, сепаратизм та екстремізм як загрози власній 

безпеці. Крім того, якщо китайська сторона чітко згадує про 

«тихоокеанський поворот» США та регіональні військові союзи за їх участі, 

то в офіційному документі РФ під загрозою розширення складу та 

повноважень в глобальному вимірі НАТО та створення системи ПРО Воєнної 

доктрини РФ, слід розуміти теж США. Це підтверджується такими 

положеннями Стратегії національної безпеки РФ до 2020 р.: «можливості 

підтримання глобальної та регіональної стабільності суттєво зменшаться у 

разі розміщення в Європі глобальної системи протиракетної оборони 

Сполучених Штатів Америки» [108]. Більш того, в обох документах можна 

простежити побоювання перед «кольоровими революціями», які, як уже  

зазначалося, сторони розглядають як інструмент американських 

політтехнологів: у китайському випадку це безпосередньо вказано, а у 

Військовій доктрині РФ це можна вбачати у формулюванні загрози підриву 

суверенітету за допомогою інформаційних технологій.  

Проведений вище аналіз дозволяє зробити висновок, що стовпами 

взаємозацікавленості у військовому співробітництві між Китаєм та Росією 

виступають протидія військовому посиленню США, боротьба з тероризмом, 

проявами сепаратизму та екстремізму, посилення власної національної 

безпеки шляхом розвитку двосторонньої співпраці. Це відповідно 

відображається на практичній взаємодії, яка буде висвітлена нижче. 

Очевидно, що саме нормалізація політичних відносин між Москвою та 

Пекіном створили передумови для відновлення діалогу у військовому 

напрямку. Так, у 1992 р. відбулася активізація міжвідомчої співпраці, в ході 

якої сторони обмінялися візитами представників оборонних відомств. 
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Наступного року в рамках візиту екс-міністра оборони РФ П. Грачова до КНР 

було підписано на п’ятирічний термін Угоду про співробітництво між 

збройними силами обох країн, відповідно до якої був передбачений обмін 

досвідом в різних напрямках військової справи, координацію діяльності в 

прикордонних районах, взаємне надання інформації [109]. 

Серед інших моментів розбудови договірної бази військової кооперації 

КНР та Росії слід назвати: Угоду щодо попередження небезпечної військової 

діяльності (1994 р.) та Угоду про прикордонне співробітництво (1995 р.); 

Угоду про військово-технічне співробітництво (1996 р.); Угоду між КНР, 

Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном та РФ про взаємне скорочення 

збройних сил в районі кордону; Угоду про проведення спільних військових 

навчань та обміном інформацією стосовно військових доктрин (1999 р.), 

наслідком якої стало проведення перших спільних військово-морських 

навчань; Угоду про взаємне забезпечення захисту та збереження секретної 

інформації від (2000 р.). 

Щодо механізму реалізації військового співробітництва, то він охоплює 

такі складові: 

 – механізм консультацій з питань стратегічної безпеки (з 2005 р.), у 

рамках якої між сторонами відбувається обговорення завдань в ході боротьби 

з новими викликами та загрозами, а також взаємодії на міжнародній арені 

(для китайської сторони це був перший випадок співпраці такого характеру з 

іншою країною);  

– пряма телефонна лінія між міністерствами оборони (з 2008 р.), що 

безумовно є свідченням високого ступеню кооперації Китаю та Росії у 

військовій сфері;  

 – систематичний обмін візитами на рівні міністрів оборони та 

начальників генштабів обох країн, а також тісну взаємодію в сфері 

підготовки та обміну військовим персоналом;  
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– міжурядова комісія з військово-технічного співробітництва, яка 

визначає умови двосторонньої торгівлі зброєю та очолюється міністрами 

оборони досліджуваних держав; 

– робоча група щодо питань боротьби з міжнародним тероризмом у 

режимі двосторонніх зустрічей МЗС КНР та РФ (з 2001 р.), на яких відбувся 

обмін думками стосовно всього комплексу міжнародних та регіональних 

питань в сфері боротьби з тероризмом;  

– робоча група для реалізації Угоди про військово-технічне 

співробітництво між Китаєм та Росією. 

Підкреслимо, що розгортання співпраці на рівні військового 

керівництва та розбудова нормативно-договірної бази відносин між Китаєм 

та Росією в цьому напрямку відбувалося паралельно із динамічним 

розгортанням двостороннього військово-технічного співробітництва. 

Водночас висока інтенсивність співпраці в цьому сегменті була спричинена 

низкою передумов. 

Зокрема, ключовим імпульсом для розбудови російською стороною 

ВТС із Китаєм стала низка причин: 1) послаблення міжнародних позицій 

Росії в світі загалом; 2) розрив військової співпраці із традиційними 

союзниками через розпад організації Варшавського договору та входження 

цих країн до НАТО; 3) скрутне фінансове становище інших традиційних 

покупців зброї таких, як Ефіопія та Сирія, а також застосування світовим 

співтовариством санкцій проти Іраку та Ірану; 4) зменшення інтенсивності 

ВТС із країнами, що розвиваються, внаслідок переходу в торговельних 

відносинах з ними на розрахунки в твердій валюті; 5) загальне скрутне 

становище оборонної промисловості Росії через брак бюджетних асигнувань 

та скорочення держзамовлень, що в поєднанні із значною кількістю 

кваліфікованої робочої сили, зайнятої у військово-промисловому 

комплексі (ВПК), пояснює нагальну потребу для російського керівництва на 

початку 1990-х рр. знаходження нових партнерів у сфері торгівлі 

озброєнням [110, c. 4; 111]. 
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У цій ситуації власне Китай (разом з Індією) об’єктивно став одним із 

найбільших покупців російського озброєння [112, р. 492], зацікавленість 

якого у співпраці з РФ була викликана такими причинами. 

По-перше, варто згадати, що з 1979 р. розпочався процес технічного 

переоснащення Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у відповідності до 

Генеральної стратегії державного розвитку КНР на зламі ХХ-ХХІ ст., яка має 

назву «чотирьох модернізацій». На початку 1990-х рр. це прагнення було 

підсилене, як зазначає французький експерт Ж.-В. Бріссе, розумінням 

правлячою елітою відсталості наявної на озброєнні військової техніки, що 

продемонструвала війна в Перській затоці (1991 р.), оскільки озброєння 

іракської армії було аналогічним китайському [113]. 

По-друге, технічна неспроможність Китаю зумовлювала необхідність в 

закупівлі озброєння за кордоном. Однак варіант модернізації збройних сил 

КНР на основі західних зразків військової техніки був нівельований у 1989 р. 

через введення з боку США та ЄС ембарго на поставки озброєння Пекіну, у 

зв’язку із подіями на площі Тяньаньмень. Саме цей крок західних держав 

став причиною перетворення Росії фактично на монополіста в сфері експорту 

зброї до Піднебесної в 1990-х рр. [114].  

По-третє, КНР володіла достатніми фінансовими ресурсами для 

переоснащення власної армії. 

Також варто враховувати чинник ВТС між КНР та СРСР, в якому 

військово-технологічна допомога Радянського Союзу в 1950-ті на початку 

1960-х рр. відіграла ключову роль у розбудові китайської оборонної 

промисловості [115, c. 70]. А тому ВТС з РФ сприяла зусиллям Піднебесної в 

оновленні наявної на той момент інфраструктури ВПК, створеної на основі 

«братньої» допомоги РС.    

Таким чином, окреслений комплекс передумов економічної, безпекової 

та політичної доцільності зумовив динамічний розвиток ВТС між сторонами 

з початку 1990-х років до середини 2000-х рр. у форматі продавця (РФ) та 
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покупця (КНР).  При цьому були реалізовані найбільш масштабні поставки 

авіаційної та військово-морської техніки, а також засобів ПРО [116].   

Серед основних напрямків китайсько-російського ВТС слід 

виокремити: постачання зброї, військової техніки; купівля ліцензій, 

проектної, конструкторської та науково-технічної документації для 

створення, виробництва, модернізації, експлуатації, практичного 

використання в бойових умовах, ремонт озброєнь та військової техніки, 

забезпечення експлуатації, ремонту і модернізації поставленого озброєння та 

військової техніки, а також надання інших послуг військово-технічного 

характеру; підготовка кадрів у відповідних навчальних закладах із 

урахуванням потреб.  

Характерно, що розвиток кооперації в цьому сегменті партнерства мав 

неабиякі практичні наслідки для кожної із сторін. Так, для РФ позитивні 

моменти від отриманих фінансових надходжень полягали в такому:   

 – фінансові надходження від продажу озброєнь КНР в періоду з 1990-х 

та до середини 2000-х рр. мали життєво важливе значення для збереження 

потенціалу та розвитку ВПК; 

 – на думку російського експерта М. Поддубної, отримані фінансові 

ресурси сприяли підвищенню рівня конкурентоспроможності держави та 

процесу модернізації власних збройних сил (ЗС), а також існувала 

можливість контролювати рівень НВАК (не продавати китайській стороні 

новітні технології, а використовувати їх для оборони власної держави);  

  – як підкреслює китайський дослідник Чжен Ці, ВТС було важливим 

сегментом в контексті двосторонніх економічних контактів, позаяк є одним із 

небагатьох прикладів високотехнологічного експорту з РФ до Китаю; 

  – економічні прибутки від процесу ВТС дозволили Москві забезпечити 

зайнятість у власній оборонній промисловості [117, c. 4; 118-119].  

У підсумку, виходячи з надлишковості робочої сили та виробничих 

потужностей російської оборонної промисловості, логічно буде 

стверджувати, що продаж передових конвенційних систем озброєння Китаю 
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продиктований, насамперед, економічними потребами ВПК та збройних сил 

РФ, ніж стратегічними сподіваннями [120, с. 44].  Підтвердження цьому, 

наприклад, можна вбачати в тому, що тільки за ліцензію на збір 200 

російських літаків СУ-27 КНР виплатила 2,5 млрд. дол. США [121]. 

У свою чергу, Піднебесна теж розглядає результати активного ВТС, як 

зазначає китайський військовий експерт Ван Сіньцзюнь, як взаємний 

виграш [122]. Оскільки, окрім модернізації власних ЗС, це дозволило КНР 

отримати високотехнологічну військову продукцію, яка стала засобом 

досягнення економічних цілей як в напрямку підвищення рівня 

загальновиробничих можливостей, так і в розбудові національної оборонної 

промисловості, що стане основою функціональної ефективності НВАК та 

експортної активності китайського ВПК [123, с. 19].  

Розглядаючи динаміку китайсько-російської кооперації у військово-

технічній сфері, можна виділити кілька етапів: 

 1. 1992-1999 рр. – низький рівень вимогливості з боку китайської 

сторони до російського озброєння. Висока швидкість виконання замовлень та 

динамічна діяльність російського ВПК. 

2. 1999-2004 рр. – зростання вимогливості до експортного озброєння 

РФ, проте за наявності сприятливих умов російського оборонного 

промислового комплексу. Збереження серійності замовлень і відсутність 

значних вимог до модернізації в порівнянні з базовими екземплярами. 

3. з 2005 р. – пауза взаємодії у військово-технічній сфері [117, c. 15]. 

Справді, згідно з даними досліджень експертів Стокгольмського 

міжнародного інституту з досліджень миру, з середини 2000-х рр. 

спостерігаються стагнаційні явища у ВТС між Москвою та Пекіном [124, 

р.14]. Зокрема, якщо в 2002-2006 рр. до Китаю було спрямовано 45% 

російського військового експорту, то внаслідок систематичного спаду 

інтенсивності кооперації в 2012 р. обсяги поставок скоротилися в шість разів 

у порівнянні з 2006 р. [125, с. 379; 126]. Переломним моментом в цьому 

процесі був 2007 р., коли Індія вперше з 2000 р. обійшла КНР та стала 
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найбільшим імпортером продукції російського ВПК [119]. Індикатором 

кризових явищ військово-технічної співпраці слугує факт призупинення 

проведення засідань китайсько-російської Міжурядової комісії з військово-

технічного співробітництва в 2006 та 2007 рр., яка при цьому безперебійно 

функціонувала в 1992-2005 рр. 

Окреслена ситуація викликає необхідність виявлення низки чинників, 

що дають змогу глибше зрозуміти зміст відносин партнерства між сторонами 

у сфері ВТС та, водночас, є рушієм проблематичних моментів. При цьому 

автор зауважує, що відносини між державами необхідно розглядати, 

насамперед, крізь призму прагматичного підходу та прагнення сторін 

отримати якомога більше вигоди для себе.  

Активна діяльність китайської сторони щодо несанкціонованого 

копіювання продукції російського ВПК у контексті низького технологічного 

рівня озброєнь НВАК та необхідності КНР у розбудові власного ВПК. При 

цьому такий підхід слід розглядати сегментом реалізації головного 

національного стратегічного завдання – створення модернізованої держави, 

яка відіграла одну із ключових ролей як у міжнародних відносинах загалом, 

так і в АТР зокрема, а ключовим тактичним напрямком є створення 

потужних збройних сил [127]. Задля досягнення поставленої мети Пекін 

застосовував досить прагматичний підхід, випробуваний ще з часів 

В’єтнамської війни (1964-1975 рр.), суть якого полягала в закупівлі, в першу 

чергу, військової техніки із низьким технологічним рівнем для полегшення 

процесу копіювання.  

Внаслідок такої політики в рамках ВТС на перше місце постало 

питання захисту інтелектуальної власності. Цікавим в цьому ракурсі 

видається те, попри неодноразові висловлювання про невдоволення Росії, 

керівництво Піднебесної офіційно заперечує факт несанкціонованого 

копіювання. Так, під час одного з брифінгів в 2012 р. міністр оборони КНР 

Ген Яньшен заявив, що «такого роду інформація не відповідає дійсності», що 

дає підстави стверджувати про недотримання китайською стороною 
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принципу взаємності та недискримінаційності в рамках стратегічного 

партнерства [128]. А тому, хоча між сторонами має місце діалог стосовно 

вирішення цієї проблеми, результатом якого стало підписання Угоди про 

охорону прав інтелектуальної власності в ході двостороннього ВТС (2008 р.), 

що водночас свідчить про наявність елементів партнерства, подолати 

обмеженість співпраці так і не вдалося. 

При цьому, оновивши ВПК, Пекін розпочав висловлювати 

невдоволення щодо зволікань замовлень та низької якості поставленої 

техніки [129, с. 258]. Наприклад, у 2003 р. саме низькі бойові характеристики 

були офіційно визначені китайською стороною як причини відмови  

продовжувати ліцензію на купівлю російських літаків СУ-27СК та 

придбанням лише ста одиниць цієї військової техніки, замість передбачених 

угодою двохсот. Проте справжні причини слід вбачати в тому, що КНР 

попередньо освоїла технологію виробництва власних аналогів цих 

літаків [130].  У свою чергу, Москва негативно сприйняла такий крок, що 

став початком епохи «похолодання» у ВТС. 

У цьому контексті варто згадати про активну військово-технічну 

співпрацю між Україною та Китаєм, яка охоплює вже понад 200 контрактів 

[131]. На особливу увагу тут заслуговує те, що перший китайський 

авіаносець «Ляолін» є модифікацією українського аналога «Варяг». 

Відповідно, враховуючи спільну основу оборонного виробництва від 

радянського ВПК, співпраця з Україною вочевидь сприяла зменшенню 

обсягів поставок російської зброї до Китаю та продовжує виступати 

конкурентом російських озброєнь на китайському ринку. Ілюстрацією цього 

є офіційні протести з російського боку щодо продажу КНР десантних 

кораблів на повітряній подушці «Зубр» [132]. За підсумками 2010-2014 рр. 

український сегмент склав 13% від загального імпорту озброєнь Китаєм. 

Водночас, зважаючи на прагнення Пекіну до продовження модернізації 

збройних сил, залишається потенціал для продовження українсько-

китайської співпраці у сфері ВТС. 
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Серед наслідків такої китайської стратегії, слід назвати: 1. КНР вдалося 

створити за короткий проміжок часу власну оборонну промисловість, що 

призвело до скорочення обсягів закупівель російської військової техніки; 2. 

зацікавленість у ВТС китайської сторони змістилася, спільна підготовка 

нових зразків зброї та отримання ліцензій, а також отримання доступу до 

найновіших зразків російських озброєнь [133, c. 251].  

Очевидно, що згода з боку РФ на розширення співпраці буде 

демонстрацією високого рівня довіри та сприятиме поглибленню 

стратегічного партнерства. Крім того, як стверджує російський учений 

О. Важнов, що у разі відмови від співпраці з КНР в цьому векторі Москва 

втрачає важливий інструмент впливу як на Пекін, так і на ситуацію в 

АТР [134, c. 17-18]. Щоправда, керівництво КНР, зважаючи на обмеженість 

військового співробітництва з Москвою та ризиків від залежності від 

орієнтації на виключно продукцію російського ВПК, прагне розширити коло 

партнерів у сфері торгівлі озброєнням [135, р. 204]. 

Ще одним наслідком окресленої стратегії є перетворення Китаю на 

конкурента РФ на глобальному ринку зброї. Так, за даними СІПРІ, КНР в 

2012 р. вперше увійшла до п’ятірки найбільших світових експортерів 

озброєнь з моменту закінчення Холодної війни, а за підсумками 2014 р. вже 

перемістилася на третю сходинку в цьому рейтингу [136; 137].  

Китайські аналоги російської військової техніки за рахунок нижчої 

цінової політики потіснили продукцію ВПК РФ на таких традиційних для неї 

ринках, як Бангладеш, Лівія, Іран [138, c. 95]. Це, за експертними оцінками, 

щорічно завдає економічних збитків Росії у розмірі 6 млрд. дол. США [139]. 

Крім того, китайські поставки озброєнь можуть призвести до процесу 

перебалансування в низці гарячих точок світу. Наприклад, переозброєння 

Пакистану, як наслідок, може спричинити зміну співвідношення сил в 

регіональному індо-пакистанському протистоянні [140]. 

Також слід підкреслити, що завдяки ВТС з РФ наразі відбувається 

конвертація економічного потенціалу Піднебесної на військовий, а також 
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розширення спектру її інтересів [141]. При цьому спостерігається 

перманентне збільшення військового бюджету КНР, який у 2004-2013 рр. 

щорічно зростав на 9,4% [140]. Поряд з цим зростання та непрозорість 

військового бюджету Китаю виступають одним із чинників розповсюдження 

«теорії китайської загрози» серед сусідніх країн, яку китайські аналітики 

визначають як складову стратегії «стримування КНР», яку активно 

пропагують США та Японія, маючи на меті погіршення міжнародного іміджу 

та ускладнення відносин Китаю із сусідніми країнами [109].  

Щоправда, успіхи у процесі перетворення на військову наддержаву 

вочевидь позначаються як на зовнішній політиці КНР, так і на регіональній 

стабільності в АТР, ілюстрацією чого є проголошення Пекіном 23 листопада 

2013 р. розширення розпізнавальної зони протиповітряної оборони на 

територію островів, що знаходяться під контролем Республіки Корея та 

Японії, проте залишаються об’єктом китайських територіальних 

зазіхань [142].  

У підсумку формується підґрунтя для виникнення «дилеми безпеки», 

оскільки, позаяк наявність актуальних суперечностей територіального 

характеру з КНР змушує країни АТР (зокрема Японію, Південну Корею, 

Філіппіни, Тайвань, В’єтнам, Індонезію, Індію, Малайзію) збільшувати 

асигнування на оборонні витрати та розвивати співробітництво із США, 

вбачаючи в цьому противагу можливій експансії Китаю в регіоні. 

У цьому розрізі на особливу увагу заслуговує розбудова російською 

стороною співробітництва, в тому числі військово-технічного, із низкою 

країн-опонентів регіональної політики КНР. Приміром, російська сторона 

систематично поглиблює ВТС та енергетичну співпрацю із В’єтнамом, а 

також висловлює наміри використовувати військову базу в затоці Камрань 

(В’єтнам), а також провести переговори стосовно можливості відкриття баз в 

Сінгапурі та на Сейшельських островах [143]. З цього приводу 

американський політолог С. Бланк стверджує, що Росія «без особливого 
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шуму, але відверто протистоїть намірам Китаю та у зв’язку з цим зміцнює 

військово-політичні відносини з В’єтнамом» [144].  

Крім того, Росія розвиває торгівлю озброєнням із Малайзією, 

Індонезією та Індією, які мають суперечності територіального характеру. 

Цікаво, що навіть в період «золотої ери» російсько-китайського ВТС між 

двома найбільшими імпортерами – Пекіном та Нью-Делі відбувалося 

суперництво стосовно отримання доступу до передового російського 

озброєння, в якому РФ демонструвала більшу лояльність по відношенню до 

Індії, вбачаючи в ній противагу зростаючій могутності Піднебесної [112, 

р. 494]. 

Однак продаж найсучаснішого військового обладнання Росією Індії та 

В’єтнаму викликає все більшу роздратованість Китаю [145].  Показовим тут є 

те, що в квітні 2012 р. Китай навіть «рекомендував» Росії відмовитися від 

співробітництва із В’єтнамом [123, c. 15].  

Більш того, для російської дипломатії були характерні спроби 

активізувати діалог із Японією, підсумки якого МЗС Японії оцінило таким 

формулюванням: «у РФ також викликає занепокоєння морська експансія 

КНР», хоча на офіційному рівні підтвердження такого підходу з боку 

російської сторони не прозвучало [146]. Щоправда, російська сторона 

поспішила відхреститися від такої позиції. 

З одного боку, використання регіонального алармізму перед 

«китайською загрозою» можна пояснити прагненнями РФ провадити 

незалежну політику в контексті «азійського повороту» зовнішньої стратегії, 

уникнути посилення асиметричності партнерства, а також у рамках 

регіональної підсистеми, де все більш закріплюється тенденція до 

двополярності (КНР – США та їх союзники). Водночас об’єктивним 

залишається погляд, що який полягає в наявності у Москви таких самих 

значних побоювань перед зростанням китайського впливу в регіоні, як і в 

інших регіональних гравців.  
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Нарощування силового потенціалу Китаєм накладається на конфлікти в 

минулому та проблематику територіальних суперечностей, що сприяє 

зростанню в російської сторони побоювань перед гіпотетичним 

відторгненням власних східних територій.  

 Зокрема, китайське керівництво офіційно не визнає згадані вище 

Айгунський та Пекінський договори, які були укладені під зовнішнім тиском 

Російської імперії та водночас виступають єдиними нерівноправними 

угодами ХІХ ст., наслідки яких Піднебесній так і не вдалося виправити на 

свою користь [147]. 

Також слід згадати, що одним із ключових аспектів китайсько-

радянської конфронтації були саме ці територіальні питання. Так, Мао 

Цзедун у 1964 р. висунув претензії на 1,5 млн. км кв. територій СРСР, 

заявивши, що «Росія приєднала до себе Болі (Хабаровськ) і Хайшеньвей 

(Владивосток), а також Камчатку та що Китай за це з нею не 

розрахувався» [148]. 

І хоча наразі обидві сторони декларують зняття із порядку денного 

двосторонніх відносин територіальної проблематики, зважаючи на рівень 

цензури в КНР, особливу увагу викликають такі факти, які можуть бути 

свідченням ідеологічної підготовки населення до гіпотетичної експансії 

стосовно Росії: 

– відповідно до статті 2013 р. провладного китайського видання 

«Wenweipo» під назвою «Шість війн», в яких Китай повинен взяти участь в 

наступні 50 років», останнім збройним конфліктом КНР для об’єднання всіх 

історичних земель повинна стати війна в 2055-2060 рр. за повернення земель 

у Росії [149]; 

–  у сучасних китайських підручниках з історії частина території РФ 

визначена як споконвічна територія КНР, а саме Республіка Алтай, 

Республіка Тува, Приморський край, Сахалінська область (без Курильських 

островів), Хабаровський край (без його північної частини), Амурська 

область [150]; 
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– у роботах китайських політологів зустрічається визначення 

формування інтеграційного простору під керівництвом Піднебесної, який 

охоплює територію від Уралу до Тихого океану [151]; 

– все більшого поширення набувають серед китайських істориків 

тенденції зарахування до історичних надбань Піднебесної територіальних 

захоплень, здійснених  в періоди панування неханьських народів (наприклад, 

маньчжурів та монголів) та висунення тези про «історичну 

несправедливість» територіальних меж сучасної КНР [152]; 

– поширення в побуті та сучасній художній літературі КНР поняття 

«Велика Північна цілина» стосовно східних регіонів РФ, про що зазначає 

російський вчений В. М’ясніков [153]. 

Доcі серед російських аналітиків викликає побоювання опублікована в 

офіційному органі НВАК – газеті «Цзефанцзюнь бао» 3 квітня 1988 р. стаття 

із коментарями стосовно концепції «стратегічних кордонів життєвого 

простору», відповідно до якої «ефективний контроль, який здійснюється 

протягом тривалого часу над стратегічним районом, який знаходиться за 

межами географічних кордонів, в кінцевому рахунку призведе до 

переміщення географічних кордонів» [154]. 

У цьому ключі слід враховувати специфіку політичного режиму КНР, 

де будь-які публікації політичного характеру у провідних ЗМІ та фахових 

наукових виданнях не можуть бути оприлюднені без погодження із КПК. Це 

наштовхує на думку про можливу наявність у китайського керівництва 

планів експансії щодо РФ в стратегічній перспективі. 

Ілюстрацією того, що китайська сторона повністю не відмовляється від 

прагнень повернути собі території, відібрані ще Російською імперією, є факт 

висунення вимоги китайськими представниками зміщення лінії кордону на 

17 гектарів вглиб російської території, який мав місце в ході демаркації 

спільного кордону в 2012 р. [148].  

Цікаво, що низка американських дослідників, зважаючи на побоювання 

РФ перед китайською експансією, висувають ідею зближення Росії та США. 
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Приміром, В. Циммерман заявив, що до 2035 р. КНР перетвориться на 

достатню загрозу для того, щоб США та Росія об’єднали свої зусилля [155]. 

Втім, на офіційному рівні керівництво РФ не тільки не визначає КНР як 

потенційну чи реальну загрозу, а навпаки спростовує подібні думки. 

Показовою тут є заява Прем’єр-міністра РФ Д. Медвєдєва, озвучена в ході 

візиту в 2013 р. до Піднебесної, в якій було підкреслено, що Китай не 

становить жодної небезпеки для Росії [156]. Однак, незважаючи на політичні 

заяви, відмова Москви у продажі передових систем озброєння, що, на думку 

автора, демонструє певний рівень двоякості відносин Москви та Пекіна як в 

цій сфері, так і в інших напрямках стратегічної взаємодії. Щоправда, у грудні 

1996 р. мав місце цікавий момент, коли тогочасний міністр оброни РФ 

І. Родіонов включив КНР до урядового списку потенційних загроз, хоча 

згодом змушений був відмовитися від такої точки зору під тиском офіційних 

осіб [157, р. 45].  

Тому, з одного боку, Росія розглядає військово-технічну кооперацію із 

Піднебесною як інструмент досягнення зовнішньополітичних інтересів в 

азійсько-тихоокеанському просторі, який дедалі більше набуває ваги [134, 

c. 5]. Проте у зв’язку із наявністю побоювань перед зростанням могутності 

КНР у як в певних сегментах російського суспільства, так і в політичних 

колах, існують значні кількісні та якісні обмеження на експорт продукції 

ВПК до КНР за принципом продавати те, становитиме найменшу потенційну 

загрозу для РФ [112, с. 493]. Зокрема, російська сторона намагалася 

продавати повітряні та військово-морські системи, а не наземні військово-

технічні платформи, здатні кинути виклик російським інтересам вздовж їх 

доволі слабкої східної периферії [158].  

Безумовно, питання торгівлі зброєю характеризується великою 

значимістю для китайсько-російських відносин, оскільки, на відміну від 

інших трансферів, купівля-продаж військової техніки зачіпає не тільки 

економічні, а здебільшого політичні мотиви, тому що отримання озброєння 
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змінює силове співвідношення між державами та здійснює вплив на 

перерозподіл могутності в світовій політиці [159]. 

Враховуючи це, а також спираючись на думки класиків політичного 

реалізму Г. Моргентау («військова сила у міжнародній політиці є 

найважливішим матеріальним фактором, що забезпечує політичну могутність 

держави») [160, c. 250] та Н. Спайкмена («сила держави базується на 

військовій організації, що дає їй змогу вижити та реалізовувати цілі 

зовнішньої політики в анархічному середовищі») [160, c. 248], 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. 

Разом з тим, не можна не помітити нових тенденцій у військово-

технічній політиці РФ, що позначаються на розвитку російського-

китайського партнерства. Зокрема, переорієнтація Індії на закупівлю 

озброєнь в США зумовила активізацію військової співпраці Росії із 

регіональним опонентом цієї країни – Пакистаном [161]. У підсумку, слід 

враховувати, що Пакистан є союзником Китаю, а тому такий поворот 

російської сторони сприяє поглибленню двостороннього партнерства. 

Окрім обмежень військово-технічного характеру, російське 

керівництво здійснює інші практичні кроки в цьому напрямку. Так, в 2010 р. 

відбулися одні з найбільш масштабних військових навчань, спрямованих на 

захист малозаселеного Далекого Сходу від можливого опонента, параметри 

якого мали значну схожість із НВАК [162]. Також китайські аналітики 

відзначають зростання російської військової присутності на Далекому Сході, 

в тому числі тактичної ядерної зброї [163]. У цьому ключі зазначимо, що у 

Воєнній доктрині РФ передбачена можливість використання Москвою 

ядерної зброї у разі агресії проти Росії в регіональній або навіть локальній 

війні. Така позиція, на думку низки дослідників, може стосуватися, 

насамперед, Китаю.  
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Також варто згадати про Угоду щодо скорочення збройних сил на 

кордоні від 24 квітня 1997 р.,  учасниками якої, окрім Китаю та Росії, є низка 

центрально-азійських країн. Звичайно, що такого роду міждержавна угода 

має позитивні наслідки для підтримання неконфронтаційних взаємин між 

партнерами, позаяк обмежує кількість військового контингенту сторін в 

географічному районі, який розміщений в глибину на 100 кілометрів по 

обидва боки спільного кордону [52, c. 296]. Однак очевидною є стратегічна 

невигідність для російської сторони пунктів цієї угоди, оскільки скорочення 

військової присутності на такому просторі, де сконцентровані основні 

інфраструктурні магістралі та населення, дозволить у разі збройного 

конфлікту військам КНР швидко взяти під контроль важливі пункти 

Далекосхідного регіону РФ.  

Щоправда, серед експертів не існує однозначного погляду з приводу 

того, чи матиме місце між сторонами збройне протистояння. Наприклад, 

китайський учений Цянь Сяоюнь аргументує відсутність з боку КНР загрози 

1. зацікавленістю у збереженні сприятливих умов для продовження 

реформістського курсу; 2. потребою в російських енергоносіях та високих 

технологіях, а також підтримці для збереження стабільності в 

Сіньцзяні [109]. Дослідники також вважають, що Пекін не буде здійснювати 

такий тиск на російську сторону як щодо територіальних питань в акваторії 

Південно- та Східно-Китайських морів та військової експансії загалом через 

спільність бачення вектора трансформації міжнародної системи, дотримання 

принципу невтручання у внутрішні справи, підтримку Москвою Піднебесної 

у питаннях територіальної цілісності, значними витратами КНР на конфлікт з 

РФ за її східні регіони з огляду на географічну віддаленість від центрів 

китайського економічного розвитку, відсутність належної інфраструктури, 

жорсткі кліматичні умови, а також актуальне задоволення 

антиамериканською позицією РФ. Дослідник О. Храмчихін, навпроти, через 

труднощі внутрішнього розвитку Китаю не відкидає варіанту військової 

експансії проти РФ [154]. 
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Автор відзначає актуальну низьку ймовірність виникнення прямого 

збройного зіткнення між стратегічними партнерами в короткостроковій 

перспективі, оскільки ядерний потенціал Піднебесної є значно нижчим за 

російський, що створює суттєву перешкоду ймовірній агресії з боку Пекіна. 

При цьому слід враховувати розуміння керівництвом обох держав 

непередбачуваності наслідків ядерної війни.  

Водночас, на наш погляд, при прогнозуванні виникнення гіпотетичного  

прямого конфлікту необхідно враховувати кілька факторів: 1. баланс 

національних могутностей та її військового сегменту, зокрема, де 

виникнення разючого диспаритету на користь китайської сторони, яка 

розглядається як ініціатор через проблеми перенаселеності, потреб в 

корисних копалинах та приховані територіальні претензії до російської 

сторони можуть призвести до збройного протистояння; 2. прихід до влади в 

Китаї агресивно налаштованої еліти; 3. загострення внутрішніх проблем 

(економічний колапс, слабкість центральної влади, міжетнічні протистояння, 

сепаратизм) в РФ із фрагментацією, чим може скористатися КНР. 

Серед можливих джерел загострення відносин між партнерами слід 

назвати: 1. конкуренція за вплив в регіоні ЦА; 2. діяльність КНР щодо 

реалізації амбіцій як військової наддержави в АТР; 3. територіальні 

суперечності; 4. проблематика демографічного дисбалансу та міграції. 

Зокрема, проблема міграції є одним із найскладніших питань у 

стратегічному партнерстві Китаю та Росії, яка здійснює обмежувальний 

ефект на двосторонні інтеракції, в тому числі ВТС. Визначальною рисою тут 

постає постійність та збільшення масштабів притоку китайських мігрантів в 

постбіполярний період на територію РФ, особливо в її прикордонні регіони, 

та відзначається наявністю нелегального, неконтрольованого аспекту, що є 

основою для проблематики в двосторонньому міждержавному діалозі. 

У свою чергу, важливість цього питання для перспектив розвитку 

стратегічного партнерства обумовлює необхідність предметного виявлення 
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ключових чинників та характеристик, що становлять сутність міграційної 

проблеми. 

Фактори, що сприяють відтоку громадян КНР за кордон. Так, 

гігантський демографічний потенціал в поєднанні із породженою бурхливим 

економічним розвитком низкою соціально-економічних проблем виступають 

головними чинниками, що «виштовхують» населення КНР за межі власної 

держави: 1. зокрема, як свідчать результати останнього перепису населення 

Китаю 2010 р., кількість населення материкової частини КНР склала 1, 34 

млрд. чоловік, що на 74 млн. більше, ніж за підсумками перепису 2000 р. 

(середній щорічний приріст – 5,8%); 2. проблеми екологічного характеру 

(суттєвий брак якісної питної води та забрудненість повітря, випадіння 

кислотних дощів практично на третині території країни, опустелювання), 

внаслідок яких 30 млн. внутрішніх мігрантів вважаються «екологічними 

біженцями»; 3. соціально-економічні – високий рівень диференціації між 

містом і селом, а також між регіонами, приховане безробіття та відставання 

рівня доходів громадян КНР від показників багатьох держав, в тому числі 

РФ, значні ґендерні диспропорції (так званий «дефіцит наречених») [164; 

165, с. 8-22].  

Цікаво, що вирішення однієї із проблем негативно позначається на 

ситуації із іншими. Приміром, внаслідок опустелювання та пересихання 

водних ресурсів значна кількість сільських мешканців змушена 

переміщуватися до міст. Використання цього трудового ресурсу у 

промисловості потребує ще більшої кількості води, що посилює проблему 

опустелювання.  Це, в свою чергу, наштовхує на думку про те, що корінням 

всіх наявних проблем КНР є перенаселеність території.  

Зважаючи на це, китайське керівництво намагається використати 

чинник міграції для вирішення внутрішніх проблем та досягнення 

геополітичних цілей. Як підтвердження цієї позиції, можна навести думку 

китайських експертів У. Ґоґуана і Ван Чжаоцзюня, які вважають, що єдиним 

шляхом вирішення більшості проблем Піднебесної є «демографічна 
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експансія» і будь-якій країні світу загрожує національна катастрофа, коли 

бодай 10% китайців приїдуть до неї. Характерно, що офіційно Пекін свої 

плани щодо поширення назовні не приховує, проте водночас намагається не 

привертати до них уваги світового співтовариства [148]. 

Активізація притоку китайських мігрантів на російську територію після 

розпаду СРСР була викликана такими причинами: 1. політичною 

нормалізацією міждержавних відносин та ліберальним візовим режимом; 

2. прозорістю російських кордонів та відсутністю дієвого міграційного 

контролю; 3. вищим рівнем економічного життя на той момент у РФ; 

4. появою альтернативних робочих місць на російському ринку праці; 

5. особливістю географічного розташування Росії, що випливає із розміщення 

на маршрутах транзиту із Азії в Європу, через які громадяни КНР прямують 

в пошуках кращих умов життя; 6. пожвавленням прикордонної торгівлі. 

 При оцінюванні реальних масштабів китайської міграції та її наслідків 

виникає досить розмита картина, що випливає із суперечливості інформації 

щодо цього процесу. 

Так, відповідно до державної статистики, громадяни КНР на території 

РФ становлять відносно невелику групу осіб та незначну частку від загальної 

кількості іноземних мігрантів: за переписом 2010 р. – вусього 28, 943 тис. 

осіб [166].  

Однак, на думку автора, про значну більшу кількість китайської 

діаспори на території РФ (більш ніж 1 млн. осіб) свідчить факт, озвучений 

Куртом Максом, регіональним представником у Східній Європі Western 

Union, який вказує на спрощення тарифів на грошові перекази в коридорі 

КНР-Росія в тому ж році, аргументуючи це систематичним зростанням 

кількості китайців на території РФ [166]. 

 Характерно, що експертні оцінки кількості китайських іммігрантів є 

досить різноманітними: від 200 000 до 400 000 (В. Гельбрас), від 200 000 до 

500 000 (Г. Вітковська), 200 000-500 000 (О. Ларін), 100 000 (Квон) [167], 

1 млн (М. Пальніков) [168], 8 млн. (Є. Гільбо) [169]. 
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Окреслену ситуацію можна пояснити як суттєвими недоліками в 

функціонуванні системи статистики, так і факторами мобільності китайців 

(сезонна та «човникова міграція»), а також замкнутості китайської діаспори 

та високим рівнем корупційності державних органів РФ [170]. 

 Щоправда, китайська міграція не може не викликати занепокоєння 

російської сторони через низку причин. 

Далекий Схід (ДС) є російським регіоном з найбільш гострим 

дефіцитом демографічного ресурсу. Очевидною є недостатність трудових 

ресурсів, необхідних для освоєння та використання природних ресурсів 

регіону, економічного поступу та розбудови інфраструктури, тобто факторів, 

що складають основу національної безпеки.  

Серед передумов окресленої проблеми можна виділити такі: 1. розпад 

СРСР зумовив відтік значної частини мешканців, що походили з інших 

республік; 2. також відбулося зменшення чисельності військового 

контингенту; 3. негативно позначилася трансформація соціально-

економічного укладу народного господарства, економічна стагнація, 

зниження рівня життя населення та низька якість розвитку галузей соціальної 

сфери, що відобразилося на зміні пріоритетів та орієнтацій населення цих 

регіонів стосовно міграційної та репродуктивної поведінки та проявилося в 

закріпленні тенденцій негативного сальдо міграції та від’ємного природного 

приросту [171].  

У підсумку відбувається поглиблення «демографічного дисбалансу», 

поняття, яке фіксує співвідношення показників чисельності та густоти 

населення між прикордонними регіонами (перевага Китаю в 17-18 разів) 

[172, с. 142; 173]. Такий стан речей породжує демографічний тиск з боку 

китайської сторони та викликає серед російського керівництва та експертів 

побоювання щодо можливості порушення етно-соціального балансу в регіоні 

та втрати контролю над східними регіонами у разі продовження напливу 

китайських мігрантів. 
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Приміром, у липні 2000 р. В. Путін щодо ситуації на ДС та Забайкаллі 

зауважив, що у разі продовження наявних тенденцій «навіть корінне 

російське населення через декілька десятиліть буде розмовляти японською, 

китайською та корейською мовами» [174]. Примітно, що в серпні 2012 р. 

Прем’єр-міністр РФ Д. Мєдвєдєв, знову ж таки, заявив, що «пріоритет 

захисту далекосхідних територій від надлишкової експансії – 

залишається» [175]. 

  Тим не менш, у російських експертних колах відсутній єдиний погляд 

на проблематику китайської імміграції, що дозволяє виділити тут кілька 

напрямків.  

Прихильники оцінки китайської міграції з точки зору економічної 

доцільності наголошують на тому, що використання іноземної робочої сили є 

вкрай необхідним для актуального розвитку РФ з огляду на недостатність 

трудових ресурсів для економічного поступу. А тому, на їхню думку, без 

залучення іноземної робочої сили подальший економічний розвиток та 

модернізація виглядають досить проблематично. Відповідно існує 

необхідність організації масштабного притоку мігрантів, що повинен 

супроводжуватися реалізацією цілеспрямованої міграційної політики, яка б 

передбачала комплекс заходів стосовно інтеграції іноземної робочої сили в 

російське суспільство.  

Такі позиції поділяють О. Ларін, Ж. Зайончковська, Г. Вітковська, 

А. Вишневський, що є прихильниками концепції «невідворотного та 

економічно необхідного переселення китайців в Росію», оскільки «якщо 

сибірська земля не буде освоєна китайцями, то вона так і залишиться 

неосвоєною» [176].  

Дещо під іншим кутом економічної доцільності розглядає китайську 

міграцію коло інших російських експертів (Л. Рибаковський, В. Мінгадулов, 

О. Захарова). Концепція цих учених передбачає максимальне використання 

китайського міграційного потенціалу за умови домінування геополітичних 

інтересів РФ, тобто – збереження мігрантами лояльного ставлення до 
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російської держави, створення квот та ротацій для китайських іммігрантів, 

захисту російського ринку праці [177, с. 36]. 

Безпековий підхід до проблеми міграції, який сконцентрований на 

породжених імміграцією викликах та загрозах для етнокультурної 

стабільності та однорідності російського суспільства, а також негативних 

економічних наслідках. У ракурсі міграційної проблематики ця група 

дослідників оперує поняттями: «китайська загроза», «жовта загроза», 

«повзуча експансія»,» «китайська демографічна експансія»,  «м’яка експансія 

Китаю», «висмоктування через соломину», «китайська демографічна 

інтервенція» (Д. Сорокін, О. Храмчишин, В. Гельбрас). 

Дещо по-іншому розглядають питання міграції в двосторонніх 

відносинах китайські експерти. Так, співробітник Центру дослідження 

населення і розвитку Китаю Чень Цзяпень наголошує на необхідності 

встановлення тісного співробітництва в цьому напрямку та організацією 

експорту китайської робочої сили в Росію, що у підсумку надасть допомогу 

проблемним російським регіонам [178]. 

Водночас показовим є те, що китайське керівництво не визнає факту 

реалізації цілеспрямованої демографічної експансії на російську територію. 

Приміром, у лютому 1997 р. китайською стороною була надано офіційне 

підтвердження того, що КНР не проводить стратегії підтримки проникнення 

власних громадян на ДС та в Сибір, а в наступному році тогочасний прем’єр-

міністр Лі Пен заперечив, що громадяни Піднебесної розселяються на цих 

територіях та створюють там «чайнатауни» [179, с. 86]. Окрім того,  

аналогічно із китайською експертною думкою, Пекін офіційно декларує 

прихильність до підходу обміну «інвестицій та робочої сили на ресурси». 

Щоправда, можна знайти факти сприяння відтоку населення з боку 

китайського керівництва. Наприклад, в одному із китайських журналів було 

оприлюднено інформацію про пропозиції члена Постійного комітету 

Політбюро ЦК КПК 16 скликання Ло Ганя, який систематично наголошував 

на необхідності проведення практичної політики заохочення від’їзду 
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громадян за кордон, уникаючи при цьому відкритої пропаганди 

стимулювання еміграції [181, с. 116]. Крім того, Федеральна служби 

безпеки (ФСБ) РФ у 2011 р. заявила про факт масової підробки китайцями 

російських водійських прав, що здійснювалося за згоди керівництва КНР, а 

тому відомство дійшло висновку про сприяння з боку китайської влади 

переселення власних громадян на територію Росії [182]. 

Тому проблематика китайської міграції вочевидь тісно взаємопов’язана 

із питанням можливості виникнення збройного конфлікту між сторонами, 

прихованих інтересів Китаю щодо реінкорпорації частини російських 

територій, теорії «китайської загрози». 

Приміром, щодо згаданої вище концепції «стратегічних кордонів 

життєвого простору», то дослідники наводять конкретні історичні 

прецеденти: такий підхід був використаний США у 1846-1847 рр., коли за 

допомогою міграційних потоків була здійснена анексія значних територій у 

сусідньої Мексики (від Каліфорнії до Техасу) [183]. 

Зростання присутності китайських громадян на російській території  

вже породжує коло проблем для Москви економічного, екологічного та 

соціального характеру, серед яких варто звернути увагу на таке: 

1. організація контрабандного потоку, в ході якого відбувається вивіз цінного 

товару (ліс, шкура рідкісних тварин тощо) з російської території; 

2. масштабний вивіз готівкової валюти, який здійснюється через підставні 

фірми; 3. неконтрольований вивіз природних ресурсів ДС (деревина, 

кольорові та чорні метали), який стимулюється високим попитом на них в 

КНР та породжує зростання рівня економічної злочинності в прикордонних 

регіонах; 4. нелегальний вивіз військової продукції; 5. насичення ринку 

дешевими китайськими товарами негативно впливає на виробництво 

відповідної продукції російськими підприємствами; 6. у рамках китайської 

економічної експансії характерним сегментом є політика прихованого 

освоєння російської території шляхом легалізації тут громадян КНР; 

7. враховуючи те, що в основному китайські мігранти є некваліфікованими 
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працівниками, то це продукує зниження якості трудового потенціалу в 

прикордонних регіонах та сповільнення зростання економічної ефективності 

народного господарства РФ; 8. внаслідок зростання масштабів китайської 

міграції відбувається загострення конкуренції на ринку праці прикордонних з 

Китаєм територій, проте російські працівники змушені виходити з деяких 

сфер економічної діяльності; 9. оскільки значна кількість китайських 

мігрантів зайнята в тіньовому секторі економіки, відповідно зростають 

втрати російського бюджету від недоотримань за використання праці 

китайців; 10. китайська імміграція підвищує рівень криміногенності в 

прикордонних російських регіонах; 11. перебування китайських громадян у 

РФ супроводжується конфліктним протистоянням в місцях їх компактного 

проживання, в тому числі між представниками кримінальних структур. 

Зі свого боку, російське керівництво здійснило низку кроків, 

спрямованих на обмеження присутності іноземних мігрантів, в тому числі 

громадян Піднебесної. Зокрема, варто згадати про законодавчі ініціативи, які 

стосувалися ускладнення процедури в’їзду на російську територію (2002 р.), 

обмеження можливостей працевлаштування на посаді продавця на ринку 

(2007 р., завдав суттєвого удару по китайській торгівлі на території Росії), 

заборони використовувати працю іноземних громадян в сфері роздрібної 

торгівлі алкоголю, фармацевтичними товарами, громадського харчування 

поза магазинами (2009 р.). До того ж здійснювалася стимуляція переселення 

на власні території співвітчизників, що проживають за кордоном, а також 

збільшення кількості трудових мігрантів з пострадянського простору на 

Далекий Схід, підкріплена при цьому фінансовими асигнуваннями з центру. 

Щоправда, в останні роки для російських академічних та політичних 

кіл стає все більш характерним спростування ідеї «жовтої загрози». Однією з 

ілюстрацій цього є заява голови Федеральної міграційної служби (ФМС) 

К. Ромодановського, який зазначив, що не вбачає загрози в притоці 

китайських та в’єтнамських мігрантів, позаяк вони є 

«законослухняними» [184]. 
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Такий підхід стосується навіть екс-керівників прикордонних регіонів, 

які в 1990-ті рр. відзначалися антикитайською риторикою (губернатор 

Приморського краю Є. Наздратенко та губернатор Хабаровського краю 

І. Ішаєв), а також регіональних ЗМІ, що все більше показують Китай у 

позитивному ракурсі, особливо як економічного партнера. Водночас ЗМІ 

КНР, зі свого боку, сконцентровані на побудові іміджу «героїчного 

китайського робітника» [185].  

Така трансформація бачення може бути спричинена поглибленням 

китайсько-російського співробітництва. З іншого боку, це схоже на 

прагнення Москви зменшити рівень побоювань як серед населення 

прикордонних регіонів, так і сформувати більш позитивний образ 

Піднебесної в очах всіх громадян держави, що відповідно випливає із 

небажання ускладнювати взаємини з Пекіном, підтримки якого вона все 

більше потребує на міжнародній арені. 

Свідченням цього є підписання 31 грудня 2014 р. Закону «Про 

території випереджаючого соціально-економічного розвитку в Російській 

Федерації», відповідно до якого для будівництва інфраструктурних об’єктів 

можуть бути використані практично будь-які земельні угіддя, а компанії, що 

діють в спецзонах, мають право залучати мігрантів без дозволу ФМС. 

Безумовно, що такий крок вочевидь сприятиме збільшенню кількості 

китайських мігрантів, однак на легальній основі [186].  

 Втім, варто також підкреслити систематичне проведення сторонами 

масштабних двосторонніх заходів в сфері гуманітарних контактів: «Дні 

культур» (2003-2004 рр.), «Національні роки» (2006-2007 рр.), Року 

російської мови в Китаї (2009 р.), Року китайської мови в Росії (2010 р.), 

«Років туризму» (2012-2013 рр.), «Роки молодіжних обмінів» (2014-2015 рр.). 

Ці заходи зачіпали всі сфери двосторонніх інтеракцій, стимулюючи розвиток 

не тільки гуманітарної співпраці, але й політичне, економічне та 

прикордонне співробітництво. Прикметно, що одним із головних завдань їх 

проведення була зміна в більш позитивному руслі ставлення пересічних 
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громадян Китаю та Росії один до одного, що демонструє прагнення 

керівництва обох держав пом’якшити існуючі проблеми міжособистісних 

контактів та відповідно міграції, що у підсумку зменшує конфліктогенний 

потенціал у двосторонніх відносинах. 

Іншою важливою складовою військового співробітництва Китаю та 

Росії виступають спільні військові навчання, які проводяться як під егідою 

ШОС, так і на двосторонній основі.  Цей механізм співробітництва вперше 

був запущений в серпні 2003 р., коли відбулися антитерористичні навчання в 

рамках ШОС під назвою «Взаємодія-2003» [187]. У подальшому спільні 

військові навчання антитерористичного спрямування в рамках ШОС 

(«Мирна місія», з 2005 р.) отримали перманентний характер (Додаток 1).  

Цікаво, що фундаментом у спільних навчаннях країн-членів ШОС є 

саме військовослужбовці та техніка РФ та КНР, при цьому «Мирна місія» 

2005 та 2007 років відбулася повністю на двосторонній основі [159]. Офіційні 

цілі військово-тактичної взаємодії були визначені як обмін досвідом, 

покращення можливостей у проведенні спільних оперативних дій, зростання 

взаємної боєготовності щодо нових загроз та викликів, а також сприяння 

кооперації в протидії «трьом злам» – тероризму, сепаратизму та екстремізму 

[124, р. 24]. Додаткове завдання цих навчань для Москви, на думку 

нідерландського експерта Марселя де Хааса, полягало в просуванні експорту 

власної зброї до Китаю [123, р. 21]. 

Окрім військової взаємодії під егідою ШОС, Москва та Пекін 

проводять спільні військово-морські навчання на двосторонній основі. Перші 

масштабні навчання такого характеру відбулися в квітні 2012 р. в Жовтому 

морі, хоча незначні за обсягами військово-морські маневри РФ та КНР мали 

місце в 1999 р. та 2008 р. 

На офіційному рівні політичне та військово-політичне керівництво 

обох держав відзначає важливість військово-тактичної взаємодії для 

розвитку відносин стратегічного партнерства. Зокрема, командувач 

військової флотилії Ян Цзюньфей стосовно спільних навчань «Морська 
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взаємодія-2013» зазначив, що їх основна мета полягає в зміцненні 

«стратегічної довіри» [173]. Характеризуючи стан військової взаємодії Росії 

та Китаю, Президент РФ В. Путін в ході зустрічі із представником Державної 

Ради КНР Яном Цзечі зазначив, що свідченням успішного співробітництва 

РФ та КНР у військово-технічній та військовій сферах є саме спільні 

навчання [188].  

Подібну думку поділяє значна кількість дослідників. Зокрема, 

китайський експерт Чень Ху стверджує, що регулярний характер спільних 

військових навчань дозволяє підвищити рівень співпраці між збройними 

силами сторін, зміцнити їх взаємну довіру та впевненість реалізації спільних 

акцій в питаннях міжнародної безпеки, що становлять інтерес для обох 

держав [189]. До того ж спільні навчання створюють ширші можливості для 

військового керівництва обох країн для конкретнішого розуміння воєнних 

можливостей один одного.  

До регіональних ефектів можна віднести те, що спільні маневри 

виступають інструментом посилення впливу обох держав в ЦА, а також 

дають змогу зміцнити позиції сторін в азійсько-тихоокеанській ієрархії 

країн [190].   

Звичайно, що процес геополітичного зближення Пекіну та Москви, в 

тому числі сегмент проведення військових тренувань, зумовлений значною 

мірою зацікавленістю цих держав в реалізації також особисто-конкретних 

інтересів. Наприклад, для РФ участь у військових навчаннях під егідою 

ШОС, де, окрім Китаю, є присутніми такі гравці регіонального рівня як Іран 

та Індія, виступає більш сприятливим фактором для досягнення глобальних 

цілей, ніж військова взаємодія в рамках Організації договору з колективної 

безпеки [191]. З іншого боку, для Китаю проведення військово-морських 

маневрів поблизу спірних з Японією територій, по-перше, має стримуючий 

ефект у протистоянні з Країною вранішнього сонця на тлі загострення 

протиріч щодо островів Сенкаку, а, по-друге, створює додаткові можливості 

Пекіну для прориву оточення США та їх союзників у регіоні [192]. 
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Зважаючи на це, японські аналітики у проведенні «Мирної місії-2005» 

вбачали відпрацювання тактичних операцій для гіпотетичної атаки та 

елемент стратегії стримування прагнень Тайваню до незалежності, 

зауважуючи при цьому, що ініціатива проведення подібних військових 

навчань належить саме Китаю, яку він активно просуває російській стороні з 

2002 р. [193]. 

Постійний та поступальний характер проведення спільних військових 

навчань, а також декларація однакового розуміння цілей цього механізму 

співробітництва свідчать про відповідність цього сегменту військового 

напрямку співпраці критеріям стратегічного партнерства. З цього приводу  

тайванський експерт Лі Чінвей наголошує на трансформації з військово-

технічного до військово-політичного аспектів взаємодії [194]. 

Ще одним сегментом військового вектора співробітництва є кооперація 

з протидії тероризму, сепаратизму та екстремізму, що переплітається із 

діяльністю в рамках ШОС, в рамках якої було створено Регіональну 

антитерористичну структуру. Для Москви та Пекіна співпраця в цьому 

напрямку викликає взаємний інтерес, адже безпосередньо стоїть на порядку 

денному для обох сторін, оскільки зачіпає національну безпеку РФ на 

Північному Кавказі, а в Китаї найбільш загрозливими в цьому плані є 

Сіньцзян та Тибет. 

Інші напрями антитерористичного співробітництва проявляються в 

активізації діяльності та координації позицій у рамках різних діалогових 

структур та міжнародних організацій, зокрема ООН, проведення широких 

консультацій щодо проблематики протидії тероризму на сучасному етапі 

тощо. Серед механізмів забезпечення цього співробітництва можна виділити 

такі складові: зустрічі та консультації перманентного характеру керівництва 

на найвищому рівні, взаємодія міністрів та правоохоронних органів двох 

країн з метою гарантування загальної безпеки та вживання заходів довіри в 

цій сфері, регулярні консультації по лінії МЗС для спільного обговорення та 

врегулювання міжнародних проблем [195, c. 20].  
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На окрему увагу заслуговує взаємодія в цьому векторі на рівні 

спецслужб КНР та РФ, яка виявляється в консолідації розвідувальної та 

контррозвідувальної діяльності, розробленні та реалізації спільних акцій, 

спрямованих на зміцнення державних кордонів, протидії розвідувальній та 

диверсійній діяльності спецслужб інших країн та організацій, що загрожують 

інтересам сторін, гарантування безпеки стратегічних об’єктів промисловості, 

енергетики та транспорту, а також іноземних та інших представництв. Крім 

окреслених вище моментів, така кооперація має низку практичних 

результатів: функціонування системи моніторингу терористичної активності 

на території Китаю, РФ та сусідніх держав; спільна оперативно-пошукова 

діяльність з метою знешкодження терористичних груп у прикордонних 

територіях; створення національних та уточнення міжнародних списків 

терористичних організацій, що становлять загрозу для національної безпеки 

сторін. 

Втім, виходячи із викладеного вище аналізу національних документів 

сторін в сфері безпеки, при визначенні рушійних сил військової кооперації 

КНР та РФ, не слід спиратися на суто економічні вигоди та потреби 

державного розвитку, відкидаючи структурні імперативи системи 

міжнародних відносин, тобто американський фактор. Адже для розширення 

співпраці у військовому векторі загалом вкрай необхідною є наявність 

певного рівня довіри та спільності політичних орієнтирів, роль чого у разі 

китайсько-російських взаємин відіграє взаємне прагнення до зменшення ролі 

США на міжнародній арені. Підтвердження цьому можна знайти у 

принципах структурного реалізму, відповідно до яких: зустрічаючись із 

неврівноваженістю силових потенціалів, деякі країни намагаються збільшити 

власну потужність або об’єднатися з іншими з метою внести баланс у 

міжнародний розподіл сили [140].  

Справді, масштабна закупівля російського озброєння, яке було 

розроблено в роки Холодної війни для військового протистояння зі США, 

суттєво посилила позиції Пекіну у випадку виникнення збройного конфлікту 
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із Вашингтоном, приміром з причини загострення ситуації навколо Тайваню. 

Це, відповідно, а також надання доступу Китаю до російської супутникової 

системи навігації ГЛОНАСС, що не може не викликати стурбованості в 

американського керівництва. 

Окрім військово-технічного аспекту, чинник США зачіпає також і 

проведення військових маневрів сторонами. Наприклад, китайські аналітики 

вважають, що західні ЗМІ, висвітлюючи китайсько-російські навчання, 

акцентують увагу на тому, що цей процес, в першу чергу, має геополітичне 

спрямування та відкидають при цьому наявність терористичних загроз для 

Москви та Пекіну [196]. 

Серед ілюстрацій впливу американського фактора на розвиток 

військової співпраці можна навести активізацію діалогу на рівні міністрів 

оборони партнерів, внаслідок якої було підписано Угоду про проведення 

спільних військових навчань та обміном інформацією стосовно військових 

доктрин та проведення перших спільних військово-морських навчання на тлі 

фрагментації Югославії та події в Косово 1999 р.  

Крім того, керівництво обох країн розглядає американський 

«тихоокеанський поворот» зовнішньої політики як загрозу власним сферам 

впливу в регіоні. Занепокоєння сторін також викликає той факт, що після 

чергового випробовування балістичних ракет КНДР, Пентагон висловив ідею 

щодо можливості створення системи ПРО із залученням Японії, Австралії та 

Республіки Корея [197]. А тому проведення військово-морських маневрів в 

Середземному морі у травні 2015 р. дозволило експертам стверджувати про 

обопільне прагнення обох країн оскаржити першість США та НАТО в 

міжнародних водах, які сполучають Європу, Африку та Близький Схід [198]. 

На цьому тлі, хоча обидві держави є досить самодостатніми у 

військовому плані, логічними видаються неодноразові висловлювання 

сторонами необхідності поглиблення стратегічного співробітництва в умовах 

«ворожого» оточення, які водночас є показником того, що у разі одночасного 
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загострення відносин США із КНР та РФ, китайсько-російське стратегічне 

партнерство може перейти на рівень військово-політичного альянсу.  

Стосовно такого сценарію розвитку партнерства сінгапурський 

військовий експерт Р. Бітзінгер зазначає, що Китай та Росія могли б утворити 

«цікавий центр сили», який дозволив би росіянам просунутися далі в Азію, а 

КНР збільшити свої військові можливості [199]. Крім того, це буде реальний 

суперник НАТО, який домінуватиме над сухопутними просторами Євразії, 

матиме військо-морські бази від Балтики і Арктики до Тихого океану та 

Південно-Китайського моря, поєднуючи ядерний потенціал Москви та 

Пекіну, новітні військові розробки РФ та значне населення і промислову базу 

КНР [200]. 

Однак, хоча протягом більш ніж двох десятиліть після розпаду СРСР 

сторони демонструють негативне ставлення щодо прагнень США до 

монополярності у світі, серйозної зацікавленості ні в Москві, ні в Пекіні 

стосовно створення повномасштабного безпекового союзу не виникало, що 

вочевидь демонструє обережність сторін до такої трансформації 

стратегічного партнерства. 

Важливо зазначити, що китайсько-російському зближенню сприяє 

наявність територіальних зазіхань в обох сторін, які досить часто є об’єктом 

критики з боку західних держав. Сторони користуються, хоча й без офіційної 

підтримки, але мовчазною згодою один одного щодо ревізіоністських акцій 

територіального характеру. Приміром, на тлі різкого загострення відносин із 

США з 2014 р., Росія прагне якомога більше заручитися підтримкою КНР, а 

тому починає активніше підтримувати ініціативу формування системи 

колективної безпеки в АТР, яка була висунута керівництвом обох країн в 

2010 р. та повинна, на їхній погляд, базуватися на принципах міжнародного 

права, позаблоковості, транспарентності та рівності, що, зрозуміло, є 

ширмою для послаблення впливу Вашингтона в регіоні [201]. Більш того, за 

умов продовження конфронтації РФ із Заходом, зацікавленість Росії у 

формуванні військового союзу зростатиме. 
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Однак КНР з метою отримання доступу до найновішої російської 

військової техніки вдало використовує спроби розігрування «китайської 

карти» РФ у відносинах із Заходом: Китай в квітні 2015 р. став першим 

іноземним покупцем новітнього російського ракетного комплексу С-400. І 

хоча голова російської компанії «Рособоронекспорт» А. Ісайкін стверджує, 

що цей контракт «підкреслює стратегічний рівень» відносин з КНР [202], 

ключовий імпульс тут слід вбачати у погіршенні геополітичного ситуації РФ. 

Щодо цього український аналітик Р. Сирінський зауважує: «Якщо Росія і далі 

буде розраховувати на російсько-китайське партнерство на противагу Заходу, 

Пекін може сповна скористатися цим, створивши сучасну армію за рахунок 

оснащення її сучасною російською зброєю й модернізувавши за допомогою 

західного капіталу власну економіку» [53]. 

До специфічних рис військового вектора співробітництва Китаю та 

Росії необхідно також віднести: 

1. розвиток військової співпраці між сторонами знаходиться у прямій 

залежності від стану політичної складової двосторонніх взаємин. Одночасно 

можна помітити, що військовий вектор взаємодії створює ефект 

підсилюючого фактора для політичних взаємин між сторонами на 

двосторонньому рівні та в рамках взаємодії на міжнародній арені.  

Так, Б. Єльцин ще в 1992 р. заявляв, що КНР і РФ готові до співпраці в 

усіх сферах, включаючи найбільш складні системи озброєнь [203, c. 250]. 

Такі політичні декларації ілюструють прагнення РФ використати військову 

співпрацю із Китаєм як символ дружнього характеру двосторонніх відносин 

та наявність наміру консолідувати взаємини із Пекіном шляхом розбудови 

військового партнерства; 

2. обидві сторони намагаються створити ситуацію закритості 

інформаційних потоків щодо ВТС. При чому спостерігається інтенсивний 

тиск з боку керівництва Китаю на російських експортерів, завдання якого 

полягало в недопущенні розповсюдження інформації про будь-які поставки 

військово-технічного характеру в КНР. 
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3. в обох випадках розвиток військової співпраці є сприятливим 

чинником для зміцнення позицій політичних еліт, що знаходяться при владі. 

Наприклад, для китайського керівництва позитивні ефекти полягають у 

вирішенні на початковому етапі питання модернізації НВАК, що посприяло 

як зміцненню матеріально-військової опори КПК, так і підвищенню 

популярності серед військовослужбовців та населення загалом (тут слід 

зважати на чисельність армії та її роль в процесі державного 

функціонування). ВТС з Китаєм також виступило позитивним фактором для 

зміцнення політичних позицій президента РФ Б. Єльцина (1991-1999 рр.), 

позаяк в умовах протистояння із КПРФ та націоналістичними рухами він 

опирався на військовий та державний сектори економіки, особливо ВПК. 

Тому забезпечення зайнятості в оборонній промисловості посилювало 

підтримку Б. Єльцина з боку військових, які стали однією з опор його влади 

після Путчу 1993 році [78, с. 328]. 

Автор висвітлює особливості військового партнерства між КНР та РФ в 

низці досліджень: 1. But S. Russian-Chinese cooperation in military-technical 

sphere: preconditions, problems and consequences / S. But // European Political 

and Law Discourse. – 2014. – V. 1. – №6. – P. 247-258.; 2. Бут С. Російсько-

китайська взаємодія в Азійсько-Тихоокеанському регіоні / С. Бут // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин, 2014. – Вип. 120. – Ч. І (у двох частинах). – С. 138-150.; 3. Бут С. 

Проблема міграції у відносинах між Російською Федерацією та Китайською 

Народною Республікою / С. Бут // Дослідження світової політики: Зб. наук. 

праць / Гол. ред.  Ю.М. Пахомов – К.: Інститут світової економіки та 

міжнародних відносин НАН України, 2013. – Вип. 3 (64). – С. 214-222. 
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2.3. Висновки до розділу 2 

Таким чином, виходячи із проведеного аналізу, можна констатувати 

факт політичного зближення КНР та РФ у постбіполярний період через зміни 

глобального балансу сил внаслідок розпаду СРСР та переходу до 

однополюсної системи міжнародних відносин. Фундаментом для 

співробітництва в політичній сфері є розуміння того, що двостороння 

взаємодія сприятиме реалізації зовнішньополітичних цілей кожної із сторін, 

наявності спільних інтересів та поглядів щодо принципів розвитку 

світоустрою та шляхів вирішення низки питань глобального та регіонального 

характеру. На основі чого вдалося врегулювати територіальні суперечності, а 

також відбувається координація позицій сторін щодо актуальних проблем 

світової політики та співробітництво в рамках низки міжнародних 

організацій та діалогових структур. Внаслідок цього наразі китайсько-

російські відносини є важливим елементом геополітичної реальності як на 

регіональному, так і на глобальному рівнях. При цьому ключову роль у 

виникненні та розбудові стратегічного партнерства відіграє американський 

фактор, вплив якого може мати вирішальний вплив на розвиток двосторонніх 

взаємин. 

Військове співробітництво теж базується на взаємозацікавленості у 

протидії військовому посиленню США, боротьбі з тероризмом та 

сепаратизму, посилення власної національної безпеки шляхом розвитку 

двосторонньої співпраці. 

Обидва напрями співпраці мають розгалужену міжнародно-договірну 

базу та сформований механізм взаємодії. У політичній сфері є присутніми 

інші критерії стратегічного партнерства як поступальність відносин, 

визнання сторонами стратегічного характеру взаємин, практика координації 

зовнішньополітичних дій держав на міжнародній арені. Ці положення дають 

можливість визначити політичний аспект відносин КНР та РФ як такий, що 

цілком відповідає критеріям стратегічного партнерства. 
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У структурі військового партнерства виокремлюються сегменти 

військово-політичних консультацій, спільних військових навчань та 

співпраці щодо протидії тероризму, екстремізму та сепаратизму, які справді є 

висхідним позитивним процесом розвитку. Проте у військово-технічному 

співробітництві динамічна співпраця змінилася на стагнацію через взаємну 

настороженість, яка випливає із історичної спадщини відносин та актуалізації 

проблеми присутності китайських мігрантів на території РФ, а також 

дискримінаційну політику КНР.  

Є також й інші негативні моменти, пов’язані із «різнокаліберністю» 

могутності сторін (вносить відтінок асиметричності в партнерство), 

геополітичними амбіціями, що спричинює виникнення конкурентних 

ситуацій за вплив над низкою країн та регіонів, що дає підстави для розгляду 

партнерства крізь призму «співпраця-конкуренція», а також прагнення 

отримати вигоду за рахунок іншої сторони, яскравий прояв чого демонструє 

конфронтація РФ із Заходом, яка зумовлює поступливість російської сторони 

у питаннях співпраці і посилення асиметричності на користь Китаю. 

Перспективи відносин КНР-Росія залежать від сукупного комплексного 

розвитку багатьох факторів, які охоплюють як особливості внутрішнього 

розвитку та зовнішньої політики, так і впливи від зрушень у світовій 

політиці. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО КИТАЮ ТА РОСІЇ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 

 

3.1. Торговельно-економічна складова китайсько-російських відносин 

У цьому підрозділі дослідження автор ставить завдання проаналізувати 

відповідність економічної сфери співпраці між Китаєм та Росією критеріям 

стратегічного партнерства, задля чого, насамперед зосереджується на 

актуальних економічних інтересах та цілях сторін. 

Серед подальших завдань економічної модернізації КНР, які були 

висвітлені в листопаді 2012 р. в доповіді екс-Генсека КПК Ху Цзіньтао, варто 

згадати такі: 

1. просування вперед на шляху побудови соціалізму «із китайською 

специфікою» та боротьба за формування «суспільства середнього добробуту» 

(«сяокан»); 

2. осьовим стрижнем економічного прогресу була визначена 

«концепція наукового розвитку», яка передбачає взаємопов’язане 

економічне, політичне, культурне, соціальне та екологічне будівництво, що 

дозволить реалізувати збалансовану модернізацію; 

3. сформульовано завдання подвоєння ВВП до 2020 р. як складової 

частини створення суспільства «сяокан»; 

4. передбачено переорієнтацію на інтенсивний розвиток із опорою на 

збільшення внутрішнього попиту, інновацій, підвищення рівня освіти та 

професійної підготовки [204, с. 2-6]. 

До зазначеного варто також додати такі актуальні інтереси 

Піднебесної: 1. реструктуризація економіки, перехід від екстенсивного 

розвитку до підвищення рівня технологічності виробництва; 2. поступове 

нарощення внутрішнього попиту; 3. забезпечення подальшого економічного 

прогресу енергетичними ресурсами та ринками збуту продукції, залучення 
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іноземних інвестицій; 4. вирішення питання нерівномірності розвитку, 

безробіття, демографічної перенаселеності та екологічних проблем; 

5. закріплення статусу економічної надпотуги глобального масштабу, що 

дозволить посилити геополітичний вплив КНР у світовій політиці; 

6. побудова нового економічного порядку у міжнародних відносинах та 

реалізація проекту «Нового Шовкового шляху». 

Водночас національні економічні інтереси Росії можна визначити на 

основі аналізу Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку 

РФ до 2020 р. від 17 листопада 2008 р.: 1. підвищення 

конкурентоспроможності економіки в умовах глобалізації; 2. збільшення 

ваги та ролі російського народного господарства у світі (в тому числі й в 

традиційних сферах – енергетиці, транспорті, аграрному секторі, переробці 

природних ресурсів), забезпечення регіонального лідерства та скорочення 

відставання від розвинутих країн; 3. структурна диверсифікація економіки на 

основі інноваційного технологічного розвитку; 4. перехід від експортно-

сировинного до інноваційного соціального типу розвитку економіки, при 

цьому РФ повинна зберегти лідерські позицій в сировинному секторі 

світового господарства; 5. розвиток людського капіталу та вирішення 

демографічних проблем; 6. поетапне формування євразійського економічного 

простору та перетворення Росії на одного з провідних фінансових центрів 

світу; 7. посилення ролі РФ в процесі вирішення глобальних проблем та 

формування світового економічного порядку [205]. 

Як видно із зазначеного вище, обидві сторони прагнуть забезпечити 

власний економічний поступ, застосовуючи при цьому інноваційний підхід 

та технологічні здобутки, вирішити внутрішні соціально-економічні 

проблеми. У цьому ключі розвиток двосторонньої економічної співпраці 

буде сприятливим чинником для їх досягнення. Сторони мають на меті 

завдання підвищення своєї ролі у світовому господарстві та реалізації у 

відповідності з цим економічних інтеграційних проектів, що вносить 
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елементи конкуренції та суперечностей за зміцнення економічного та 

геополітичного впливу. 

Для розуміння особливостей економічної кооперації Китаю та РФ слід 

також наголосити на інтересах кожної із сторін в рамках цього сегменту 

стратегічного партнерства.  

Так, у березні 2000 р. китайський лідер Цзян Цземін проголосив про 

перехід до активної зовнішньоекономічної стратегії – «йти назовні», яка, на 

його погляд, дозволить поповнити недостатність природних ресурсів 

Піднебесної, активно експортувати продукцію, завозити новітню техніку, 

розвивати нові галузі господарства, формувати власні транснаціональні 

корпорації (ТНК), а також успішно брати участь у глобальній 

конкуренції [206].  

Місце РФ у контексті окресленої вище стратегії зводиться до 1. ролі 

джерела природних ресурсів та найновіших технологічних розробок, а також 

ринку збуту широкого спектру власної продукції; 2. економічно доцільної 

зони транзиту товарів до країн Європи; 3. поля діяльності транснаціональних 

компаній, зростання присутності яких дозволить збільшити китайський 

вплив на Росію, що відповідно сприятиме посиленню асиметричної 

взаємозалежності стратегічного партнерства. 

У свою чергу цілі російської сторони в рамках економічного 

співробітництва з КНР полягають у такому: 1. збільшення російського 

сегменту на китайському енергетичному ринку; 2. нарощування поставок 

власної машинно-технічної продукції та реалізації спільних проектів у 

виробничій сфері; 3. масштабне залучення китайських інвестицій, зокрема у 

промислове виробництво, інфраструктурні проекти, що набуло особливої 

важливості у зв’язку із відтоком західних інвестицій; 4. використання 

співпраці з КНР як фактору для підйому відсталих регіонів Сибіру та ДС, 

інтеграції до динамічної азійсько-тихоокеанської системи економічних 

контактів, що у підсумку зміцнить потенціал РФ у світовому господарстві. 
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Щоправда, в умовах економічних санкцій та падіння світових цін на 

нафту для Росії висувається пріоритет не стільки зміцнення свого впливу у 

міжнародній економіці, як економічного виживання, що є запорукою 

утримання при владі політичної еліти та створює можливості для подальшої 

реалізації агресивної політики. Тому фокус економічного партнерства з 

Китаєм першочергово концентрується на розбудові співпраці в енергетичній 

сфері та отриманні китайських інвестицій.  

Крім того, при аналізі економічного вектора китайсько-російського 

стратегічного партнерства слід також враховувати низку таких факторів:  

1) поглиблення міжнародного поділу праці та посилення ролі 

глобалізації у міжнародних відносинах. Хоча обидві країни прагнуть брати 

активну участь у цих процесах, китайська сторона має значно вищий ступінь 

інтегрованості до світової економіки в порівнянні з РФ, свідченням чого є 

отримання КНР статусу члена Світової організації торгівлі ще в 2001 р., а РФ 

– тільки в 2012 р. До того ж, якщо для Росії є характерною низька якість 

участі у світовій економіці, то китайське керівництво успішно використало 

фактор глобалізації для скорочення технологічного відриву від передових 

держав світу;   

2) суттєва диференціація економічних потенціалів та ролі сторін у 

світовому господарстві. Так, КНР внаслідок проведення прагматичного курсу 

реформ вдалося досягти значних успіхів не тільки в розбудові власного 

народного господарства, а й закріпити за собою статус економічної 

надпотуги глобального рівня, стрижнем чого стала унікальна конвергенція 

соціалізму та капіталізму. Про зростання впливу китайської економіки 

свідчать такі факти: протягом останніх більш ніж 30 років середньорічний 

приріст економіки Китаю складав 9,7%, що дозволило Китаю подвоїти ВВП 

та збільшити в десять разів свою частку у світовій торгівлі з 1978 року; в 

2010 р. КНР перетворилася на найбільшого експортера, у 2014 р. навіть 

отримала статус найбільшої економіки світу за розміром ВВП за паритетом 

купівельної спроможності, обігнавши США; наразі прогнозується остаточне 
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усунення США Піднебесною із позиції світового економічного лідера до 

2030 року [32; 207]. 

Після розпаду СРСР Російська Федерація теж розпочала форсований 

перехід до ринкової моделі господарювання, який призвів до падіння 

промислового виробництва, безробіття, наповнення ринку імпортною 

продукцією та закріплення сировинного характеру народного господарства. 

Втім, протягом 1998-2008 рр. (за винятком 2008 р., а з 2014 р. – стагнація 

через санкції західних країн та зниження цін на вуглеводні) російська 

економіка демонструвала середній приріст в 7%, що було спричинено 

сприятливою для неї світовою кон’юнктурою на енергоносії в цей період, 

експорт яких складає основу федеральних надходжень від загального 

експорту [32]. Це яскраво демонструє сировинно-ресурсну орієнтацію 

економіки Росії в міжнародному поділі праці («економіка труби»), що, в 

свою чергу, ставить економічне зростання в значну залежність від зовнішніх 

факторів. 

Ілюстрацією різниці можливостей впливу сторін на глобальну 

економіку є те, що, протягом останніх 20 років доля РФ у світовій економіці 

коливається в діапазоні 3%, а частка Китаю за аналогічний проміжок часу 

зросла з 6 до 14% [208]; 

3) хоча обидві держави протягом 2000-х рр. були віднесені до категорії 

найбільш динамічних економік серед країн, що розвиваються, не можна не 

помітити різноспричиненості досягнення такого статусу, що демонструє не 

тільки відставання темпів економічного розвитку РФ від показників КНР 

(Росія відзначалася найгіршим станом після світової фінансової кризи 2008-

2009 рр. серед країн «G-20»), а й суттєвий розрив в динаміці інноваційного 

поступу між сторонами.  Дається взнаки стагнація сектору наукових 

розробок, низький рівень розвитку технологій та освіти, причини чого 

криються у відсутності державного стимулювання (тобто реальної 

зацікавленості правлячих еліт в здійсненні інноваційно-технологічного 

прогресу, попри політичні та нормативні декларації), інституційних 
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проблемах та корупцію в РФ. Китаю ж, незважаючи на широке коло проблем 

подібного характеру, вдалося досягти значних успіхів в цій сфері. 

У підсумку ці аспекти створюють передумови для переваги КНР в 

економічній сфері співпраці, яка зростає на тлі структурних слабкостей та 

позначається як на сукупній могутності сторін та їх ролі в міжнародних 

відносинах, так і визначає «різнокаліберність» взаємовпливів на локальному 

та регіональному вимірах економічної взаємодії. 

4) у свою чергу, успішна реалізація стратегічної програми «чотирьох 

модернізацій» свідчить про феноменальні можливості китайського 

керівництва здійснювати мобілізацію потужностей та ресурсів, їх 

концентрацію на пріоритетних векторах та виступає показником високого 

рівня якості управлінського та організаційного потенціалу державного 

апарату КНР. Особливо ця характеристика стає очевиднішою, якщо 

враховувати гігантську кількість населення китайської держави, яка повинна 

була б унеможливити вдалий процес модернізації та реформування як такий. 

Саме висока якість управління та реальне прагнення китайського керівництва 

до досягнення економічних здобутків власної країни є, на думку автора, 

однією із ключових відмінностей між КНР та РФ, яка здійснює вплив не 

тільки на зміну ролі цих держав у міжнародних відносинах, а й на 

двосторонні взаємини; 

5) збереження темпів економічного зростання слугує вагомим 

інструментом «консервації» влади в руках КПК. А тому, зважаючи на думку 

російського китаїста А. Виноградова, який визначає в якості головної мети 

цивілізаційного розвитку Піднебесної – відновлення історичної 

справедливості, повернення регіонального лідерства та світового статусу, 

передумовою чого має стати збільшення частки китайської економіки до 1/3 

глобального господарства, зрозуміло, що задля досягнення завдань 

модернізації китайське керівництво буде застосовувати жорсткий підхід у 

рамках співробітництва [209]. Тобто, можна припустити, що хоча актуальна 

зовнішня політика КНР продовжує базуватися на таких постулатах «батька 
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реформ» Ден Сяопіна як, приміром, «перебування в тіні» та відсутності 

лідерських амбіцій, то, зважаючи на важливість символічності дат в 

авторитарних політичних системах, у 2049 р. існує ймовірність кардинальної 

зміни зовнішньополітичних настанов Піднебесної, тобто декларування 

статусу наддержави, що збігатиметься із проголошенням Китайської 

Народної Республіки та завершенням «століття сорому» в китайській історії. 

Це, в свою чергу, може мати вирішальний вплив на загальний стан 

китайсько-російських взаємин, і в економічній сфері зокрема. 

6) щоправда, іншою стороною різнорівневості економічного розвитку є 

взаємодоповнюваність народних господарств сторін, що стимулює подальше 

розширення співпраці на основі взаємної зацікавленості. Зокрема, КНР та РФ 

практично не є конкурентами на міжнародному ринку, за винятком сфер 

збуту металів, продукції військово-промислового комплексу (актуальна 

конкуренція в цій галузі, як було визначено вище, спричинена 

дискримінаційним підходом КНР у рамках двостороннього ВТС) та 

отримання інвестицій. 

 7) важливу роль в економічній співпраці відіграє близькість 

географічного розташування, що сприяє розвитку торгівлі як на 

загальнодержавному, так і прикордонному рівнях, вплив чого посилюється 

від значної протяжності кордону;  

 8) спільність економічних поглядів щодо подальшого вектору розвитку 

світової економіки, тобто взаємна прихильність до побудови «нового та 

справедливого міжнародного економічного порядку», під чим слід розуміти 

послаблення домінування західної економічної моделі в світовому 

господарстві. Серед інструментів досягнення цієї мети варто підкреслити 

діяльність БРІКС, в якому Китай та Росія вбачають механізм для формування 

альтернативи Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку, а 

також прагнення сторін відмовитися від долара США при взаємних 

розрахунках на користь національних валют. 
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 9) наявність значної кількості двосторонніх угод, що змушує сторони 

підвищувати ефективність співробітництва задля реалізації економічних 

проектів у визначений термін. 

10) скорочення розриву в рівні життя населення між сторонами, який 

характеризувався більш високим рівнем полярності в період існування СРСР; 

11) суперечливість історичного розвитку двосторонніх економічних 

контактів, де поєднуються швидкі підйоми та різкі спади співпраці, 

спричинені наявністю як об’єктивних передумовам та чинників, так і 

геополітичними протиріччями. Втім варто згадати, що саме завдяки 

«братній» допомозі СРСР в 1950-1960-тих рр. Китаю вдалося закласти 

підвалини власної промислової системи, здатної до подальшого самостійного 

розвитку. 

Правове підґрунтя для розбудови двосторонніх торговельно-

економічних відносин почало формуватися з початку 1990-х рр. Зокрема, в 

1992 р. було укладено міжурядову Угоду щодо торговельно-економічних 

відносин, де сторони задекларували встановлення режиму найбільшого 

сприяння у взаєминах, контрактну основу економічної співпраці, 

зобов’язалися сприяти у проведенні торговельних ярмарок, виставок, 

семінарів, відкриттю постійних торговельних представництв та транзиту 

через свою територію товарів один одного [210]. Оскільки угода була 

укладена на період в 5 років, то в подальшому були підписані нові 

торговельні договори в 1997 р. та 2000 р. 

Серед значного за обсягом переліку двосторонніх китайсько-

російських договорів варто виокремити такі угоди, що сприяли розбудові 

економічних взаємин: Угода про науково-технічне співробітництво (грудень, 

1992 р.), Угода про співробітництво та допомогу в митних справах (вересень, 

1994 р.), Угода про співробітництво в галузі інформатизації (червень, 1995 

р.), Угода про співробітництво в галузі охорони прав інтелектуальної 

власності (квітень, 1996 р.),  Угода про співробітництво в галузі мирного 

використання атомної енергії (квітень, 1996 р.), Угода про спільне 
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розгортання співробітництва в енергетичній сфері (квітень, 1996 р.), Угода 

про створення та організаційні основи механізму регулярних зустрічей глав 

урядів (червень, 1997 р), Угода про принципи співробітництва між 

адміністраціями (урядами) суб’єктів Російської Федерації і місцевими 

урядами Китайської Народної Республіки (листопад, 1997 р.), Угода про 

заохочення та взаємний захист капіталовкладень (листопад, 2006 р.), 

Меморандум про співробітництво в галузі модернізації 

(жовтень, 2011 р.) [211]. 

Слід зазначити, що ключові напрямки економічного співробітництва 

були також зафіксовані в Договорі про добросусідство, дружбу та 

співробітництво від 16 липня 2001 р., де було проголошено, що «сторони на 

основі взаємної вигоди розвивають співпрацю в торговельно-економічній, 

воєнно-технічній, енергетичній, науково-технічній, транспортній сферах, 

ядерній енергетиці, в фінансовій, космічній, авіаційній, в сфері 

інформаційних технологій та інших сферах, що мають взаємний інтерес, 

сприяють розвитку прикордонного та міжрегіонального торговельно-

економічного співробітництва між двома державами і у відповідності з 

національними законодавствами кожної з них створюють для них необхідні 

сприятливі умови» [44].  

Окрім нормативної бази, економічні контакти Китаю та Росії 

реалізуються завдяки функціонуванню розгалуженого та різнорівневого 

механізму співпраці, який включає в себе такі структурні елементи: 

– механізм регулярних зустрічей на рівні глав держав, який відіграє 

ключову спрямовуючу роль, оскільки саме угоди на цьому рівні визначають 

контури співробітництва в економічній сфері;  

– механізм регулярних зустрічей на рівні глав урядів, головна мета 

яких полягає в координації співпраці як в торговельно-економічному, так в 

інших векторах партнерства, зокрема щодо масштабних проектів та 

довгострокових програм співробітництва, що мають стратегічне значення;  
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– Міжурядова комісія з підготовки регулярних зустрічей глав урядів, 

яка включає в себе 11 підкомісій, що спрямовані на розширення 

двосторонньої взаємодії в таких сферах: торговельно-економічній, митній, 

енергетики, ядерної енергетики, транспорту, науково-технічній, космосу, 

фінансовій, цивільної авіації та авіабудування, зв’язку та інформаційних 

технологій, охорони навколишнього середовища, сільського господарства. 

До складу спільної комісії входить також низка робочих груп, що опікуються 

більш вузькими питаннями двосторонніх економічних відносин. Зокрема, 

функціонують групи з інвестиційної політики, з питань особливих 

економічних зон та ін. [212]; 

– контакти на рівні керівників регіонів та провінцій сторін, а також 

створена за їх сприяння Координаційна рада з прикордонного та 

міжрегіонального торговельного співробітництва; 

– Ділова рада, що охоплює понад 50 російських та 40 китайських 

підприємств. Метою цієї інституції є просування спільних економічних 

проектів, сприяння розвитку співпраці між діловими колами сторін, захист 

взаємних інвестицій та врегулювання корпоративних спорів; 

– Інвестиційний фонд, заснований на основі капіталу Китайської 

інвестиційної корпорації та Російського фонду прямих інвестицій; 

– Палата зі сприяння торгівлі машинно-технічним обладнанням та 

інноваційною продукцією – орган стратегічного партнерства, діяльність 

якого спрямована на зростання обсягів та покращення структури 

двосторонньої торгівлі; 

– Економічний форум – захід регулярного характеру, в рамках якого   

відбувається обговорення координації співпраці та укладення економічних 

контактів між сторонами. Організовується Міністерством комерції Китаю та 

Міністерством економічного розвитку РФ. 

– Комітет миру, дружби, і розвитку («Комітет ХХІ століття»), що 

сприяє налагодженню контактів та здійснює реалізацію поїздок підприємців 

КНР і РФ, організовує виставки продукції тощо [213, с. 168]. 



132 
 

 
 

Слід зазначити, що нині розбудова співпраці в політичній сфері, як і 

випадку з військовою галуззю, створює сприятливі передумови для 

поглиблення економічної співпраці між сторонами. Водночас спостерігається 

активізація економічних контактів між Китаєм та РФ в постбіполярний 

період. При цьому економічна складова стратегічного партнерства 

перетворилася на невід’ємний аспект зовнішньої політики обох держав. Тому 

наразі Китай та Росія демонструють значну взаємну зацікавленість у 

подальшій розбудові економічного співробітництва. 

Так, при аналізі двостороннього як базового показника рівня 

економічних взаємин між державами, не можна не помітити яскраво 

виражену тенденцію перманентного нарощування обсягів торгівлі в 2000-ні 

роки:  якщо в 1990-ті роки її рівень був досить низьким та коливався в 

діапазоні від 3,8 до 6,2 млрд. дол. США, то фактично з моменту підписання 

Договору про добросусідство та співробітництво розпочинається процес 

інтенсифікації контактів, який дозволив в 2004 р. перевищити показники 

тісного співробітництва в радянський період (Додаток 2). У подальшому 

динаміка товарообігу демонструвала позитивну тенденцію до швидкого 

нарощування обсягів. 

Відповідно до статистичних даних обсяг торгівлі протягом 2000-х рр. 

(за винятком 2009 р., що пояснюється негативними ефектами глобальної 

фінансової кризи 2008 року) неухильно зростав швидкими темпами із 

середнім приростом 11-39% в рік [214, c. 22]. У наступні «посткризові» роки 

були відновлені темпи приросту товарообігу (10-30% за рік) [215]. 

Щоправда, в першому півріччі 2015 р. спостерігається сповільнення 

динаміки торгівлі, що обумовлюється геополітичною конфронтацією РФ із 

Заходом, зниження економічного росту в обох країнах, а також падінням 

світових цін на нафту та девальвацією російського рубля [216].  

Особливістю економічного вектора співробітництва є сприяння 

розбудові відносин політичними угодами, укладеними на найвищому рівні. 

Так, на зустрічі глав держав в квітні 1997 р. сторони вперше зобов’язалися 
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підвищити двосторонній товарообіг до 20 млрд. дол. США до 2000 р. [227]. У 

подальшому в такий спосіб було погоджено в 2004 р. збільшити 

торговельний баланс до 2010 р., у 2011 р. – до 100 млрд. дол. США до 2015 р. 

і до 200 млрд. дол. США – до 2020 р., при цьому наміри 1997 р. та 2004 р. 

були реалізовані повною мірою [217]. 

Внаслідок такої позитивної динаміки Китай з 2010 р. перетворився на 

найбільшого торговельного партнера РФ, а Росія, в свою чергу, нині входить 

до десятки найбільших економічних партнерів Піднебесної [218]. 

Збільшення інтенсивності кооперації є характерним для інвестиційної 

сфери, де особливо помітне зростання потоку китайських інвестицій до Росії 

(470 млн. дол. США – 2006 р.; 4,080 млрд. дол. США – в 2013 р.; сумарний 

обсяг прямих інвестицій – 7,661 млрд. дол. США) [219]. Основними 

об’єктами інвестиційної активності з боку Китаю є видобуток корисних 

копалин, енергетика, лісове господарство, торгівля, побутова електротехніка, 

зв’язок, сфера послуг та будівництво. У цьому контексті доречно згадати 

заяву президента Торговельної палати з імпорту та експорту машинно-

технічної продукції КНР Чжан Юйцзи щодо наміру Піднебесної збільшити 

обсяг інвестицій в Росії до позначки 12 млрд. дол. США в 2020 р., що є 

свідченням довгострокового характеру двосторонніх відносин [220]. 

Щоправда, російські інвестиції в китайську економіку мають значно 

менші обсяги та навіть демонструють тенденцію до скорочення: 67 млн. дол. 

США – 2006 р.; 22, 08 млн. дол. США – 2013 р.; сумарний обсяг – 869,79 млн. 

дол. США [219]. Основними напрямками є виробнича сфера, транспортні 

перевезення, будівництво. При цьому аналітики зазначають, що загальна 

кількість російських проектів з прямими інвестиціями в Піднебесній 

нараховує близько 2500, що показує значну активність російського малого і 

середнього бізнесу в КНР, а низькі показники сумарних вкладень 

пояснюються надходженням російських фінансів не напряму, а шляхом 

посередництва компаній, які зареєстровані в Гонконзі [219]. 
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До того ж фактор наявності спільного кордону зумовлює виокремлення 

прикордонного сегменту, який охоплює співробітництво між суміжними 

регіонами Сибіру та Далекого Сходу РФ і північно-східними регіонами КНР, 

та є одним із ключових векторів торговельно-економічної взаємодії. 

Свідченням цього є те, що масштаб прикордонної торгівлі постійно зростає і 

її частка складає близько 20% від загального товарообороту. Важливість 

прикордонної взаємодії демонструє підписання в 2009 р. Програми 

співробітництва між регіонами Далекого Сходу та Східного Сибіру РФ та 

Північним Сходом КНР (2009-2018 рр.), де було визначено ключові 

напрямки прикордонної співпраці [221].  

Для цього сегменту економічного партнерства є характерними такі 

риси: 1. російський експорт має сировинно-ресурсну орієнтацію і саме в ці 

галузі господарства прикордонних регіонів РФ спрямовується основна маса 

китайських інвестицій, що, окрім зацікавленості виключно в доступі до 

ресурсів, демонструє небажання Китаю розбудовувати конкурентну 

промислову базу на південному сході Росії; 2. структура китайського 

експорту значно розширюється за рахунок збільшення долі технологічної 

продукції; 3. разом із збільшенням інвестицій зростає потік китайських 

мігрантів, що викликає все більше незадоволення місцевого російського 

населення; 4. проте для Піднебесної прикордонне співробітництво слугує 

інструментом вирішення власних демографічних, соціально-економічних та 

екологічних проблем, причому досить часто в розріз із інтересами партнера; 

5. російське керівництво розглядає транскордонну кооперацію із КНР як 

механізм інтеграції власних східних регіонів до економічних процесів в АТР 

та як фактор економічного підйому цих відсталих регіонів; 6. у ході 

активізації транскордонної взаємодії формуються передумови для 

співрозвитку як суміжних регіонів, так і обох держав загалом. 

Важливою складовою економічного партнерства є науково-технічне 

співробітництво. Перелік основних форм взаємодії сторін у цій сфері 

зводиться до: постачання в Китай лабораторних та дослідних зразків, які 
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можуть бути в подальшому впроваджені в масове промислове виробництво 

китайською стороною самостійно; виконання спільних науково-дослідних 

робіт російськими науково-дослідницькими інститутами за замовленням 

китайських компаній із передачею їм результатів; участь російських 

науковців у міжнародних конференціях, симпозіумах, а також виставках, 

організованих та профінансованих китайською стороною; створення на 

території КНР спільних виробничих підприємств, що дозволяє китайським 

підприємцям впроваджувати нові технології у виробництво та виступати 

власником інтелектуальної власності [222]. 

Серед основних здобутків цього сегменту співробітництва слід назвати: 

1. побудова на основі російських технологій Тяньванської АЕС в Китаї 

(перша черга якої була введена в експлуатацію в 2007 р., триває процес 

побудови другої черги з 2008 р.) [223]; 3. функціонування розгалуженого 

механізму взаємодії на основі міжінститутських договорів Російської 

академії наук (понад 30 установ) з різноманітними дослідницькими центрами 

КНР; 4. створення та діяльність Об’єднаного китайсько-російського центру з 

космічної погоди, Китайсько-російського дослідницького центру із вивчення 

природних ресурсів, екології та охорони навколишнього середовища; 5. 

проведення почергово сторонами спільних симпозіумів з проблематики 

створення нових матеріалів та технологій; 6. велика кількість вже 

реалізованих та 70 таких, що знаходяться на стадії реалізації спільних 

проектів фундаментальних та прикладних наукових розробок; 6. завдяки 

залученню російських спеціалістів та технологій в китайській провінції 

Ляолін лише в 2001-2008 рр. було відкрито близько 300 проектів [224]; 

7. заснування сторонами низки нових центрів та баз для науково-технічного 

співробітництва та впровадження технологій. Зокрема, на китайській 

території було створено: китайсько-російську базу промислового освоєння 

новітніх та високих технологій в м. Яньтай (провінція Шаньдун), китайсько-

російські технопарки  у містах Чанчунь (провінція Цзілінь), Харбін 

(провінція Хейлуцзян), Шеньян (провінція Ляолін), технопарк «Цюйхуа» в 
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(провінції Чжецян). Відповідно на території РФ функціонує російсько-

китайський технопарк «Дружба» в Москві [225, с. 157]. 

Також для поглиблення наукового співробітництва сторони 

намагаються організовувати конкурси на проведення наукових досліджень, 

наукові конференції, семінари. Заслуговує на увагу проведення виставки 

«Російсько-китайське ЕКСПО» (вперше влітку 2014 р.), мета якої полягає в 

демонстрації конкурентної науково-технічної продукції, презентації 

наукового та промислового потенціалу, розвитку двосторонніх 

проектів [226]. 

Слід зазначити, що на розбудову науково-технічної співпраці Китаю та 

Росії сприяють такі позитивні чинники: 

– наявність, з одного боку, в російської сторони великого досвіду з 

фундаментальних наукових досліджень, що відповідно створює підґрунтя 

для інновацій. Водночас Китай має значний досвід та успіхи в створенні 

особливих економічних та промислових зон із освоєння та новітніх та 

високих технологій, обширним ринком та значним трансформаційним 

потенціалом. Ці моменти можуть бути використані сторонами як база для 

довгострокової наукової співпраці; 

– рівень наукового потенціалу сторін. Зокрема, в 2013 р. обидві країни, 

за даними доповіді Всесвітньої організації з інтелектуальної власності, 

увійшли до десятки за кількістю заяв на патентування, що були подані до 

національних відомств; 

– внаслідок світової фінансової кризи відбувається активне 

стимулювання науково-технічної співпраці, яке продиктоване як 

кон’юнктурою ринку, так і сприянням з боку керівництва обох країн; 

– кожна із сторін систематично декларує прагнення до переходу на 

інноваційну модель розвитку економіки. Особливо критичне значення цей 

підхід має для РФ. Адже, за оптимістичними експертними оцінками, 

російські нафтові запаси вичерпаються через 36-40 років, а поклади 

природного газу через 80-100 років. Китайське керівництво, у свою чергу, 
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зважаючи на історичний досвід причин поразок китайської державності в 

минулому, де помітну роль відіграло саме технологічне відставання, 

намагається активно розбудовувати національну науку, що сприятиме 

відновленню геополітичного статусу імперської нації [227, с. 332]; 

– потреба продовження процесу модернізації зумовлює зацікавленість 

китайської сторони у російській продукції, в першу чергу, 

високотехнологічної, військової, космічної та авіаційної галузей. Тут 

показовим виступає те, що з моменту нормалізації політичних взаємин, 

Китай здійснює активну політику із використанням значних фінансових 

ресурсів, спрямовану на залучення висококваліфікованих російських 

наукових кадрів для власних потреб [228, с. 180].  

Спостерігається також активізація співпраці щодо реалізації 

транспортних проектів: 1) співпраця в рамках міжнародного автомобільного 

транспортного коридору Західний Китай-Західна Європа; 2) у жовтні 2014 р. 

був підписаний Меморандум в сфері високошвидкісного залізничного 

сполучення, метою якого є підготовка проекту Євразійського транспортного 

коридору Москва-Пекін, що включає в себе проект будівництва 

високошвидкісної залізничної магістралі Москва-Пекін, який буде 

профінансований китайськими інвесторами [229]; 3) спільний логістичний 

проект у рамках організації міжнародного контейнерного потягу 

Чженьчжоу (Китай)-Європа, де будуть реалізовані маршрути Чженьчжоу-

Москва, Чженьчжоу-Європа та в зворотному напрямку через територію Росії 

із використанням уніфікованої залізничної накладної; 4) ведуться переговори 

щодо створення тристороннього транспортного коридору з Монголією [230-

231]; 5) будівництво залізничного мосту через р. Амур, який сполучив би 

прикордонні населені пункти китайської провінції Хейлуцзян та російської 

Єврейської автономної області. 

Серед актуальних ознак поглиблення економічної кооперації між 

сторонами можна назвати: 1. зростання кількості двосторонніх угод та 

контрактів – 21 торговельна угода в 2013 р., 78 – в 2014 р.; 2. зокрема, 
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активізація науково-технічних контактів, як наприклад, спільне будівництво 

далекомагістрального широфюзеляжного літака (планується завершити до 

2025 р.), при цьому більшу частину фінансування проекту буде здійснювати 

китайська сторона. Також сюди варто додати декларацію намірів активізації 

співпраці у космічній сфері, чого активно прагне китайська сторона, 

зважаючи на реалізацію власного проекту ракет для польоту на Місяць; 

3. участь китайських інвесторів у будівництві високошвидкісної залізниці 

Москва-Казань; 4. РФ стала членом-засновником та одним із головних 

спонсорів китайського проекту Азійського банку інфраструктурних 

інвестицій, до якого при цьому не увійшли головні азійсько-тихоокеанські 

опоненти реалізації геополітичних амбіцій Китаю та Росії – США та 

Японія [202; 232]. 

Разом з тим, розвиток економічної співпраці супроводжується 

позитивною риторикою з боку керівництва обох держав. Приміром, в ході 

квітневого візиту в 2012 р. до РФ, прем’єр Держради КНР Лі Кецян зазначив, 

що торговельно-економічне співробітництво є важливою складовою 

китайсько-російських відносин стратегічного партнерства [233].  У свою 

чергу, заява подібного характеру була озвучена Президентом РФ В. Путіним: 

«Росії потрібен стабільний та процвітаючий Китай, Китаю потрібна могутня 

та успішна Росія» [233]. Така декларація керівництвом обох держав 

пріоритетності розвитку двосторонніх торговельно-економічних взаємин 

безумовно має позитивний ефект і сприяє їх подальшому розширенню, а 

також відповідає критеріям стратегічного партнерства 

Втім, попри наявність здобутків, саме економічний вектор досить часто 

є об’єктом критики з боку великої кількості експертів, які наголошують на 

відставанні здобутків економічної складової від політичного аспекту взаємин 

між сторонами, та характеризують економічну сферу як «білу пляму» в 

китайсько-російських відносинах [31]. Розуміння такої проблематики 

знайшло своє відображення в Спільній заяві 2013 р., де сторони 

задекларували як пріоритетне стратегічне завдання здійснення «конвертації 
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досягнутого рівня політичних відносин в результати практичного 

співробітництва в економічній, гуманітарній та інших сферах» [50]. У свою 

чергу, це зумовлює необхідність висвітлення основних проблем економічної 

співпраці між Китаєм та Росією. 

    Дисбаланси двостороннього товарообороту. Так, у 2014 р. в 

російському експорті до КНР переважали паливні ресурси, нафта та 

нафтопродукти із часткою 71,63%, друге місце посіли деревина та 

лісоматеріали – 6,97%, третє – кольорові метали (3,96%).  Водночас 

китайський експорт в основному був представлений готовою продукцією: 

близько 36% припало на машини та обладнання, 25% – товари текстильної 

промисловості,  8,3% – продукція хімічної промисловості [234].  

Актуальна ситуація є наслідком більш ніж двадцятирічного періоду 

економічної співпраці та закріпленням за обома країнами певних ролей в 

міжнародному поділі праці, в рамках якого варто наголосити на таких 

тенденціях: 1. зростання в російському експорті сегменту нафти та сировини 

та одночасне зменшення частки високотехнологічної продукції; 2. зменшення 

в китайському експорті до Росії частки продовольчих товарів на тлі 

одночасного зростання сегменту високотехнологічних товарів. Нагадаємо, 

що в таких структурних змінах також відіграли роль особливості військово-

технічного співробітництва між сторонами, яке увійшло в стадію стагнації 

після 2005 року, а тому відповідно значною мірою зменшило частку 

технологічної продукції в російському експорті до Піднебесної. 

Отже, з одного боку, сторони отримують позитивні ефекти від 

збільшення обсягів товарообігу. При цьому окреслені структурні зрушення в 

двосторонній торгівлі несуттєво відрізняються від експорту КНР в цілому, 

відповідаючи основним пріоритетам торговельно-економічної політики 

Піднебесної, спрямованих на збільшення технологічної частки в структурі 

експорту. Окрім цього, зростання сировинної спрямованості російського 

експорту відповідає інтересам розвитку китайської економіки, однак 

водночас йде врозріз із задекларованими цілями зовнішньоекономічної 
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стратегії Росії, головна мета якої полягає в збільшенні частки експорту 

товарів із високою доданою вартістю [235, c.106-108].  

Розуміючи негативні ефекти цих диспропорцій, російське керівництво 

неодноразово заявляло про необхідність диверсифікації експорту до КНР та 

збільшення в ньому частки високотехнологічної продукції (зокрема, в 2006 р. 

Президент РФ В. Путін на найвищому політичному рівні задекларував 

проблему незбалансованості двосторонніх економічних взаємин), проте на 

практиці процес, як бачимо, пішов в протилежному напрямку [236, р. 56]. 

Значну роль тут відіграє відсутність замовлень на російську промислову 

продукцію з боку Китаю, що пояснюється, на думку автора, очевидною 

зацікавленістю Піднебесної у збереженні наявних тенденцій, які 

відповідають стратегії комплексного зміцнення Китаю. У свою чергу, 

невдоволення російської сторони проявилося у застосуванні 

протекціоністських інструментів з метою захисту національного виробника. 

Такого роду заходи мали місце в 2006 та 2007 рр., коли Федеральною 

митною службою було введено низку обмежень на імпорт китайських 

товарів [237].  

Невдоволення Москви додатково зростає від наявного стійкого 

негативного сальдо в торговельному балансі із Піднебесною, тенденції, що 

вперше місце  було зафіксовано в 2007 р. [238]. 

  Мають місце також антидемпінгові та технічні бар’єри, які є суттєвою 

перепоною для нарощування обсягів товарообороту.  

Незначний масштаб взаємної інвестиційної активності. Зокрема, попри 

зростання потоку китайських інвестицій та зацікавленості китайських 

бізнесових кіл, китайський сегмент в структурі іноземних інвестицій РФ 

залишається незначним та зосереджується в основному на енергетичних 

проектах [233; 239]. 

Прагматичність китайської політики тут полягає в наданні інвестицій 

здебільшого у формі кредитів та низьким відсотком прямих і портфельних 

інвестицій. Більш того, китайський інвестиційний потік в основному 
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спрямовується на сировинні галузі господарства РФ, що, з одного боку, 

зумовлено потребами подальшого економічного поступу, але йде врозріз із 

інтересами Кремля, який прагне використати китайські інвестиції для 

відновлення своєї промислової бази. 

Слабкий інтерес китайських приватних фондів також обумовлений 

особливостями інвестиційних пріоритетів КНР (розвинуті країни, Південно-

Східна Азія, Африка), низькою позицією Росії у міжнародних рейтингах та 

негативними прецедентами, як, приміром, розгін Черикизонського ринку в 

Москві в 2009 р. та обмеження доступу громадян РФ до китайських 

фінансових платформ [103]. 

Щоправда, характерною є активізація діалогу між сторонами стосовно 

збільшення обсягів взаємних інвестицій, прикладами чого є створення в 

червні 2012 р. Китайсько-російського інвестиційного банку та в травні 

2015 р. Китайсько-російського інвестиційного фонду, завдяки діяльності 

якого  найближчими роками планується здійснити китайські інвестиції на 

суму 20 млрд. дол. США [240]. При цьому збільшення обсягів взаємних 

інвестицій керівництво обох країн розглядає як один із інструментів 

досягнення завдання нарощування обсягів товарообороту до позначки 200 

млрд. дол. США до 2020 р., що сприятиме двосторонній інвестиційній 

співпраці [241]. Логічним в цьому контексті є те, що КНР та РФ на 

найвищому рівні вдалося вирішити питання відсутності комплексної 

програми із розвитку інвестиційної взаємодії,  підписавши в 2009 р. План 

китайсько-російського інвестиційного співробітництва, мета якого полягає в 

сприянні реалізації інвестиційних проектів між сторонами в різних сферах 

[242, c. 153-159]. 

Проблеми прикордонного сегменту економічного співробітництва: 

1.  «сіре розмитнення», сутність якого полягає у ввезенні китайської 

імпортної продукція на територію РФ без належного документального 

оформлення, що, в свою чергу, зумовлює дешевизну китайських товарів на 

російському ринку та скорочує надходження до федеральному бюджету, а 
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також спричиняє тиск на російських виробників. Щоправда, китайські 

експерти вважають цю проблему сприятливим фактором для збільшення 

торговельного товарообороту між сторонами та єдиним ефективним шляхом 

російського імпорту [243]. 

2.  «човникова» торгівля, що проявляється в перевезенні фізичними 

особами товарів широкого споживання через кордон як особистого багажу 

без митного оподаткування з метою подальшого збуту на ринку (в даному 

випадку російському).  

3. браконьєрство, яке випливає із незаконної діяльності китайських 

громадян на території РФ, тому час від час Росія висуває ініціативи щодо 

перехвату браконьєрських суден, встановлення квот для китайських 

риболовних суден. 

Серед інших особливостей китайської підприємницької діяльності, які 

завдають збитків російській стороні, можна назвати: 1. діяльність 

китайського бізнесу на території Росії відзначається скоординованістю, що 

дозволяє створити підприємства виключно у своїй власності та проводити 

торговельні операції фактично між собою; 2. представники Китаю будь-якої 

форми підприємницької діяльності в РФ, насамперед, надають перевагу 

тіньовому характеру, що дозволяє отримати значно більші прибутки в 

порівнянні із діяльністю в рамках закону [244]. 

 У науково-технічній співпраці спостерігається також низка 

проблематичних аспектів: 1. зважаючи на фінансову спроможність, 

реципієнтом здобутків цього вектора взаємодії, переважно, виступає 

китайська сторона; 2. внаслідок розширення науково-технічної співпраці все 

більшого загострення набувають питання інтелектуальної власності; 

3. виникає потреба не тільки в наукових спеціалістах, а й в управлінських 

кадрах відповідного рівня в таких сферах, як торгівля технологіями, 

управління персоналом та фінансами, науково-технічне управління, 

інтелектуальна власність; 4. відчувається недостатність фінансового 

забезпечення; 5. певні перешкоди створює мовний бар’єр. 
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  Заслуговує на увагу природно-екологічна проблематика, що 

проявляється в суперечностях між сторонами щодо використання ресурсів 

транскордонних рік, де ключовою рисою є антропогенний вплив економічної 

діяльності Китаю. Наприклад, серед наслідків екологічного забруднення, 

спричиненого китайськими підприємствами та будівництвом іригаційних 

каналів, можна назвати зменшення запасів риби в р. Амур, а також зміну 

гідрологічного режиму іншої водної артерії – Іртиша, що у підсумку значною 

мірою дестабілізує водопостачання півдня Західного Сибіру Росії [245; 246].  

Щоправда, невдоволення Москви спричинило активізацію 

нормативного врегулювання проблематики, в рамках якого був підписаний 

План спільного моніторингу транскордонних водних об’єктів, Угоду про 

раціональне використання і охорону транскордонних вод, Меморандум про 

створення механізму сповіщення та обміну інформацією про транскордонні 

надзвичайні ситуації екологічного характеру. Втім, ці документи лише 

фіксують можливість констатації «значного впливу» на екологічний стан, 

проте не містять правового інструментарію відшкодування збитків та 

визначення відповідальності сторін. 

Поряд з цим КНР намагається затягувати переговорний процес, уникає 

чіткості щодо принципових питань, використовує двосторонній механізм 

вирішення проблем, ухиляючись від багатостороннього (питання Чорного 

Іртиша зачіпає також Казахстан, і ці суперечності розглядаються в рамках 

ШОС, проте лише у двосторонньому форматі, оскільки китайська сторона не 

погоджується на залучення до переговорного формату Росії).  

Окреслена політика Китаю, наслідком якої є порушення екосистеми 

прикордонних російських регіонів, стимулює виникнення політичних 

протиріч у двосторонньому діалозі. 

До стримуючих факторів розвитку економічного вектора стратегічного 

партнерства слід віднести такі характеристики, що є притаманними народним 

господарствам обох країн: 1. недосконалість структури промислового 

виробництва із високою часткою важкої промисловості, особливо в 
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прикордонних районах; 2. застарілі виробництва та необхідність їх 

технічного переоснащення; 3. слабкий розвиток транспортної та 

прикордонної інфраструктури; 4. обмеженість експортного потенціалу через 

невисоку частку високотехнологічної продукції; 5. невисока якість 

продукції [247]. 

Іншим проблематичним питанням для російської сторони є незначні 

масштаби взаємної торгівлі. Справді, хоча обсяг товарообороту між 

сторонами досяг позначки 89 млрд. дол. США в 2013 р., це суттєво 

поступається товарообороту КНР із Євросоюзом (500 млрд. дол. США),  

США (470 млрд. дол. США), Японією (300 млрд. дол. США) і Південною 

Кореєю (200 млрд. дол. США) [215]. 

Необхідно також звернути увагу на різний ступінь економічної 

взаємозалежності між партнерами. Зокрема, якщо на КНР в 2013 р. припало 

10,5% зовнішньоторговельного обороту Росії, то відповідний показник РФ в 

структурі торгівлі Піднебесної склав всього 2%, при цьому, як свідчать дані 

китайської митної статистики, КНР, за підсумками 2014 р. зайняла позицію 

найбільшого економічного партнера Росії, а РФ тільки 9-е місце в 

аналогічному рейтингу Китаю [215]. 

Очевидним також є процес розширення присутності китайського 

бізнесу в низці традиційних та нових сегментів російської економіки, в ході 

якого китайська сторона намагається отримати доступ до російської 

сировини, досягнень в сфері науки та техніки, що у підсумку дозволило КНР 

перетворитися на одного із впливових гравців на російському ринку [208]. 

При цьому роль РФ на китайському ринку фактично залишається 

маргінальною, за винятком енергетичних ресурсів та деяких матеріалів, 

наприклад деревини.  

Такого роду ситуація спонукає до висновоку про наявність 

асиметричної взаємозалежності між сторонами в економічній сфері, де 

яскраво вираженою є перевага Піднебесної. 
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У контексті критичного аналізу двосторонніх економічних відносин, 

слід наголосити на ще одному парадоксальному явищі, яке проявляється в 

тому, що чим тісніше стає економічне співробітництво, тим більше 

з’являється у РФ побоювань стосовно зростання залежності від Китаю.  

Проблематика асиметричності та дисбалансів економічної співпраці 

зумовлює численні академічні дискусії, в рамках яких значна кількість 

російських експертів наголошує на закріплення за РФ статусу «сировинного 

придатку» Китаю [248]. Приміром, Д. Сорокін характеризує актуальну 

структуру торговельного балансу між партнерами як типову для колоніальної 

системи торгівлі (для російської сторони), а Є. Колдунова стверджує, що 

російська діяльність в регіоні Східної Азії фактично перетворюється на 

функцію від наявної тут економічної присутності Китаю [249-250].  

Дещо іншим в цьому питанні є погляд низки китайських учених, які 

визначають взаємодоповнюваність народних господарств як 

фундаментальний чинник в економічній співпраці між сторонами, 

наголошуючи на використання Росії як сировинної та енергетичної бази, 

ринку для китайської продукції, відносно дешевого та якісного 

постачальника високих технологій, особливо у військовій сфері та поєднанні 

російських сировинних ресурсів й дешевої китайської робочої сили. При 

цьому поширення набуває думка, що кооперація в економічному векторі з 

Піднебесною є «шансом для РФ, який надається вкрай рідко» [251]. При 

цьому китайські дослідники звертають увагу на недоліки економічної 

політики РФ, підкреслюючи нетактовне поводження з китайським бізнес-

персоналом, розповсюдження ідеї «китайської загрози» в російському 

менталітеті, а також російську заборгованість [246]. 

Щоправда, науковці висувають також ідеї економічного зближення між 

сторонами. Так, Дун Гуан обґрунтовує концепцію спільного економічного 

розвитку між Китаєм та Росією в епоху глобалізації [252]. 

Окреслена проблематика асиметричності та побоювання РФ щодо її 

поглиблення, а також взагалі китайських намірів щодо російського Зауралля, 
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позначилася значною мірою на російському підході до економічного 

співробітництва. Зокрема, попри успіхи в політичній сфері, російська 

сторона застосовувала неформальні обмеження на економічну співпрацю з 

Китаєм: обмежувалася присутність китайського бізнесу в Сибіру та 

Далекому Сході, були заморожені інфраструктурні проекти в Примор’ї, 

знизилися обсяги військово-технічної кооперації, китайські компанії не 

допускалися до сировинних активів та підрядних робіт на масштабних 

проектах [247].  

Однак не можна не помітити актуальних кардинальних зрушень у 

цьому напрямку, спричинених загостренням відносин РФ із Заходом на тлі 

українського питання. Це чітко простежується з весни 2014 р., коли західні 

держави почали поступово запроваджувати комплексні санкції щодо Москви 

(від так званих «чорних списків» ЄС та США перейшли до заборони надання 

кредитів ключовим російським банкам та державним компаніям, відмови від 

технологічної співпраці та навіть погроз відключення від міжнародної 

системи платежів SWIFT). Зважаючи, що Японія теж приєдналася до санкцій, 

а Південна Корея зайняла вичікувальну позицію, у підсумку це поставило 

Росію у безальтернативну ситуацію необхідності поглиблення економічних 

контактів із КНР. Це ілюструє те, що в ході травневого візиту В. Путіна до 

Китаю було підписано 40 угод, а також ще 38 під час візиту Лі Кецяна до РФ 

в жовтні 2014 р. Крім того, відбувся відхід від зазначеної політики 

стримування економічної кооперації з Піднебесною, що викликано 

прагненням російської сторони компенсувати західні санкції за рахунок 

отримання прямих банківських кредитів, інвестицій та ринків збуту від КНР, 

а також доступу до фінансових платформ та критично важливих 

технологій [247]. Одним із прикладів цього є підписання навесні 2015 р. 

протоколу між керівництвом Забайкальського регіону РФ та китайською 

корпорацією Zoje Resources Investment щодо оренди 115 тис. га землі в цьому 

регіоні, при цьому, якщо випробувальний період користування виявиться 

успішним (2015-2018 рр.), то китайська сторона отримає ще один земельний 
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наділ в розмірі 200 тис. га [253]. Зазначимо також, що цей напрям співпраці 

був започаткований раніше. Приміром, внаслідок підписання Програми 

співробітництва між прикордонними регіонами в 2009 р. китайські 

бізнесмени отримали в оренду понад 500 тис. га землі на ДС [254].  

Більш того, російська сторона висунула пропозицію формування 

економічного союзу з Піднебесною, яка однак була відхилена. При цьому 

аргументація КНР полягала в нераціональності двосторонніх торговельно-

економічних взаємин та короткостроковості ефектів від переходу на вищий 

рівень міждержавної кооперації, що вкотре демонструє прагматизм 

китайської політики та ухилення від прагнень РФ розіграти «китайську 

карту» у відносинах із Заходом. 

Також важко не помітити відсутність у китайської сторони наміру 

перетворюватися на головного кредитора російської економіки замість 

західних компаній, на що покладало великі сподівання керівництво РФ. 

Зокрема, в умовах, коли російські банки в період з липня 2014 р. по березень 

2015 р. повернули західних кредитів на суму 150 млрд. дол. США, китайська 

сторона надала досить мізерні кредити, які, крім того, видаються здебільшого 

для покупки китайських товарів та послуг [255]. 

Окрім двостороннього рівня, економічна взаємодія між сторонами 

екстраполюється на регіональний та глобальний виміри.  

Так, китайсько-російська економічна кооперація зачіпає проблематику 

геополітичного протиборства провідних потуг за вплив на міжнародній арені. 

Приміром, у грудні 2014 р. сторони запустили своп-лінію, тобто обмін 

валютами при взаєморозрахунках, внаслідок чого стала можливою торгівля в 

парі «рубль-юань», що, на думку низки експертів, має на меті послаблення 

впливу американського долара у світовому господарстві та при подальшому 

розширенні застосування у двосторонніх торговельних операціях може 

призвести до втрати могутності США та їх союзниками [256].  

Зокрема, відомий американський трейдер Р. Вінтер зазначає, що КНР 

та Росія реалізують план, кінцева мета якого відібрати в американської 
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валюти статус резервної валюти в два етапи: 1. підвищити конвертованість 

рубля та юаня для підвищення їх ролі в міжнародній торгівлі; 2. потім 

висунути їх в якості резервних валют в той момент, коли державний борг 

США складатиме 110% ВВП, що змусить Вашингтон піти на поступки. При 

цьому Москва та Пекін  для досягнення завдання прагнуть забезпечити 

національні валюти золотом, про що свідчить активне нарощування запасів 

цього дорогоцінного металу обома державами [257]. 

Крім того, за інформацією турецьких аналітиків, сторони обговорюють 

проект створення спільної розрахункової одиниці – «енергозабезпечної 

валюти» або «руань», яка буде підкріплюватися російськими енергетичними 

ресурсами та китайською робочою силою, що, безумовно, матиме суттєвий 

вплив на глобальну економічну ситуацію [258].   

Характерно, що російська сторона вбачає у такому кроці сприятливий 

момент для убезпечення себе у разі відключення від системи міжнародних 

платежів SWIFT, притоку китайських інвестицій, а також фактор стабілізації 

національної валюти. Ці сподівання вписувалися в логіку заяв китайського 

керівництва. Так, голова МЗС КНР Ван І запропонував допомогу Москві у 

зв’язку із кризою ситуацією в російській економіці [259].  

Щоправда, цей напрям партнерства в умовах диспропорційних 

економічних потенціалів та стагнації російської економіки слугуватиме 

реалізації, в першу чергу, планів Піднебесної в напрямку отримання 

глобального економічного лідерства та наданню юаню статусу головної 

резервної валюти [257]. 

У регіональному вимірі китайсько-російських економічних відносин 

особливо вирізняється регіон ЦА, де можна помітити дві тенденції: 

одночасне розширення економічної присутності КНР та відновлення 

господарських зв’язків країн регіону із РФ та її впливу. 

Так, Китай наразі розвиває відносини із країнами ЦА у форматі 

«стратегічного партнерства», що випливає із потреб власної економіки у 

вуглеводневих ресурсах та розширення ринків збуту продукції, та бачення 
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регіону як своєрідного моста, який сполучає його з Європою та фактора 

прискорення економічного розвитку СУАРу. Спостерігається збільшення 

товарообігу та потоку китайських інвестицій в країни регіону, реалізації 

інфраструктурних проектів (особливо з метою збільшення обсягів імпорту 

енергоносіїв), активній участі в експлуатації родовищ корисних копалин, що 

зумовлює посилення залежності держав Центральної Азії від китайських 

кредитів та закріплення за ними ролі «сировинних придатків» для 

Піднебесної [258, c. 5-14]. Все це поєднується із розповсюдженням Пекіном в 

регіоні власної культури та політичних поглядів. 

Зі свого боку, РФ прагне зберегти статус найбільшого торговельного 

партнера держав регіону, експортуючи готову продукцію та імпортуючи 

сировину і продукцію хімічної промисловості. Це випливає із бачення 

Москвою Центральної Азії як власного «заднього двору» з огляду на 

входження регіону до складу Російської імперії та СРСР та виявляється в 

прагненні реінтегрувати його в орбіту свого впливу через низку 

інтеграційних проектів: Співдружності Незалежних Держав (СНД), 

Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), Євразійського 

економічного союзу (ЄЕС) та його активної складової Митного союзу (МС).  

У свою чергу, китайське керівництво просуває власний інтеграційний 

проект – «Один пояс, один шлях» або «Нового Шовкового шляху», який був 

офіційно озвучений китайським очільником Сі Цзінпінем  на Саміті ШОС 

(м. Астана) в 2013 р. та включає в себе два сегменти: «морський Шовковий 

шлях ХХІ століття» та «економічний пояс Нового Шовкового шляху», 

однією з цілей якого є сполучення КНР із Європою через Центральну Азію. 

Втім, зрозуміло, що проект є стратегічним планом Піднебесної на 

переорієнтацію геополітики всередину континенту, в бік Азії та Європи, а не 

на схід та Тихоокеанське узбережжя та фактично спрямований на обмеження 

впливу Росії та США в регіоні [260]. Про це свідчать думки, висвітлені в 

одній із статей газети «Женьмінь Жибао», де зауважувалося, що економічний 

проект КНР має переваги над російським «Євразійським союзом» та 
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американським «Новим Шовковим шляхом», оскільки є багатосторонньою 

програмою, що охоплює Схід, Захід, Північ та Південь [261]. 

Тим не менш, у Спільній декларації 2014 р. російське керівництво на 

офіційному рівні задекларувало підтримку китайської ініціативи, а за 

підсумками зустрічі на найвищому рівні в травні 2015 р. сторони навіть 

підписали Спільну заяву щодо співробітництва зі сполучення ЄЕС та 

економічного поясу «Шовкового шляху» та анонсувало запуск діалогового 

механізму задля досягнення цього завдання [262].  

З одного боку, такі наміри можна тлумачити як поглиблення 

економічного партнерства між сторонами та навіть зменшення 

суперечностей за геоекономічний контроль над ЦА. Однак, зважаючи на 

складність економічної ситуації РФ, це, знову ж таки, є поступкою, 

спрямованою на отримання більшої підтримки КНР у суперечках із Заходом, 

оскільки за умов переважання китайського потенціалу у разі практичної 

реалізації цієї ідеї, Москва може остаточно втратити вплив над ЦАР. 

Щоправда, така поступка повністю не знімає питання загострення відносин 

між сторонами через домінування в ЦА в майбутньому. 

 

3.2. Партнерство в паливно-енергетичній сфері 

Ще одним важливим аспектом китайсько-російського стратегічного 

партнерства є енергетична сфера, що підтверджують заяви офіційних осіб 

сторін. Зокрема, посол КНР в РФ Лі Хуей в жовтні 2014 р. заявив, що 

«співпраця в енергетичній сфері є складовою практичного співробітництва 

двох країн, а також втіленням високого рівня відносин всеохоплюючої 

стратегічної взаємодії та партнерства між Китаєм та Росією» [263].  

Особливістю цього напрямку є тісне переплетіння як з іншими 

ключовими напрямками взаємодії (політичним, економічним та науково-

технічним), так із проблематикою національної безпеки та реалізації 

геополітичних амбіцій кожної із сторін. А тому при аналізі цього вектора 

співпраці слід зважати на низку чинників. 
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Так, ключовою рушійною силою є об’єктивна взаємозацікавленість 

сторін у розбудові співробітництва, що випливає із особливостей 

економічного розвитку сторін та специфіки їх участі в міжнародному поділі 

праці. З одного боку, РФ є однією з найбільш потужних держав світу за 

параметрами наявної мінерально-ресурсної бази (1-е місце за запасами нафти 

та 8-е за покладами газу у світі, використання якої, як зазначалося вище, 

слугує фундаментом для розвитку сучасної російської економіки [264]. 

Відповідно це зумовлює статус РФ як одного із глобальних лідерів-

постачальників вуглеводневих ресурсів. Водночас енергетична ситуація 

Піднебесної характеризується діаметрально протилежними тенденціями, де 

проведення форсованого зростання економічних темпів розвитку вже 

спровокували значне зростання обсягів енергоспоживання. Зокрема, 

енергетична ситуація зазнала таких змін: 1. в 1993 р. Пекін перетворився із 

нетто-експортера на нетто-імпортера нафти, а в 2009 р. отримав статус 

другого світового імпортера нафти та наразі формує приблизно третину 

глобального попиту на цей ресурс; 2. закупівлі природного газу Піднебесна 

розпочала в 2006 р., а вже в 2012 р. на їх частку припало 11,2 % від 

загального споживання [265; 266; 267, с. 98]. Тому досягнення поставлених 

китайським керівництвом завдань вимагає використання ще більших обсягів 

енергетичних ресурсів, в першу чергу, нафти та газу. Зрозуміло, що 

окреслена ситуація формує підґрунтя для розвитку взаємовигідних відносин 

за схемою постачальник (Росія) та споживач (Китай).  

По-друге, співпраця в енергетичній сфері продиктована завданнями 

національної безпеки кожної із сторін, зокрема щодо диверсифікації джерел 

енергетичної безпеки.  

Для Китаю реалізація концепції диверсифікації поставок 

енергоресурсів зумовлена потребою вдосконалення системи імпортування, 

оскільки основними постачальниками є країни Близького Сходу та Африки, 

транспортування з яких характеризується наявністю комплексу труднощів з 

огляду на проблематику регіональної нестабільності та ризики, пов’язані із 



152 
 

 
 

морськими маршрутами їх доставки. Питання транспортування морськими 

шляхами полягає в їх значному рівні непідконтрольності Пекіну та загрози 

припинення постачання у разі загострення відносин із США, які активно 

проводять дипломатичні перемовини щодо можливого відключення КНР від 

енергопостачання у разі виникнення двостороннього конфлікту.  

Зрозуміло, що в такому світлі саме розвиток співпраці з РФ як 

сусідньої країни, що спеціалізується на виробництві та експорті 

енергетичних ресурсів, є одним із ключових напрямків [266, с. 137]. 

Щоправда, перед Москвою також гостро стоїть проблема енергетичної  

диверсифікації, проте тут питання постає в ключі забезпечення «безпеки 

попиту». Наразі більшість експортних потоків вуглеводнів (80% нафти та 

практично весь природний газ) та енергетичної інфраструктури Росії 

зосереджено на європейських країнах, рівень енергетичного споживання 

яких, за оцінками експертів, буде поступово зменшуватися на противагу 

процесу зростанню аналогічного показника в таких державах, як Індія та 

Китай. Щоправда, використання РФ енергетичної дипломатії  як інструменту 

досягнення геополітичних цілей, а саме «енергетичні конфлікти» Москви з 

Україною в 2005-2006 рр., 2009 р. та з Білоруссю в 2006-2007 рр. та 2010 р., 

підштовхнули керівництво ЄС до критичної переоцінки стану енергетичної 

залежності від Кремля вже з 2006 р., у рамках якої були здійснені кроки в 

напрямку диверсифікації джерел постачання, що, в свою чергу, підірвало 

монопольні позиції РФ [248]. Виходячи з цього, розбудова енергетичного 

партнерства з КНР для Росії є очевидним як з огляду на потреби 

економічного розвитку, так і отримання додаткових важелів геополітичного 

тиску на європейські держави. 

Характерно, що думка про окреслену взаємозацікавленість є досить 

розповсюдженою в експертних колах. Так, співробітник Інституту світової 

економіки Петерсона А. Аслунд щодо співпраці Пекіну та Москви, зауважує: 

«У них існує величезна взаємодоповнюваність, оскільки у Росії є сировина, а 

в Китаю – дешева робоча сила та виробничий потенціал» [269]. Такої точки 
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зори також дотримується значна кількість російських науковців, зокрема 

С. Лузянін, О. Воскресенський, А. Коржубаєвий, І. Томберг, які, 

наголошуючи на тому, що енергетичне співробітництво РФ та Піднебесної 

відповідає інтересам обох держав, оскільки характеризується взаємним 

виграшем та вигодою [270, с. 8]. Зі свого боку, китайські експерти теж 

погоджуються із таким підходом. Наприклад, співробітник Академії 

суспільних наук КНР Лі Фучуань зазначає, що співробітництво двох держав в 

енергетичному напрямку є природнім вибором сторін, що домовляються 

[271]. При цьому значна кількість аналітиків підкреслює, що енергетичний 

вектор є найбільш перспективним та важливим напрямком співробітництва. 

До сприятливих чинників розвитку енергетичної співпраці слід додати: 

1. сусідство та географічна близькість, що дозволяє заощаджувати на 

відсутності витрат за транспортування через територію третіх держав, які до 

того ж можуть скористатися правом припинення транспортування, що, в 

свою чергу, значною мірою підвищує енергетичну безпеку обох країн; 

2. зацікавленість сторін в економічній розбудові прикордонних регіонів, в 

ході реалізації якої розгортання енергетичної співпраці слугуватиме 

потужним імпульсом; 3. висока фінансова купівельна спроможність КНР. 

 Співпраця в паливно-енергетичній сфері реалізується між партнерами 

в низці сегментів: нафтовому, газовому, електроенергетичному та 

вугільному. Однак, відштовхуючись від надзвичайної важливості, хоча із 

різних позицій, першочергово варто зосередити увагу на саме вуглеводневій 

сфері. 

При цьому одразу зауважимо про специфіку управління енергетичної 

складової економік сторін: як для Росії, так і для Піднебесної є характерною 

вертикальна інтегрованість та жорсткий контроль з боку держави над сферою 

видобутку та використання корисних копалин. Так, у КНР інструментами 

реалізації державних інтересів в цьому напрямку є Китайська національна 

нафтова корпорація (China National Petroleum Co., CNPC), Китайська 

національна морська нафтова корпорація (China National offshore Oil Corp., 
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CNOOC), Китайська нафтохімічна корпорація (China Petrochemical Corp., 

Sinopec), а в РФ аналогічні функції виконують «Роснефть», «Транснефть» та 

«Газпром».   

Наразі нафтогазове співробітництво визначається такими 

довгостроковими проектами щодо трубопровідних поставок вуглеводневих 

ресурсів: 1. функціонування трубопровідної гілки «Сковородіно-Мохе-

Дацин», що є складовою частиною нафтопроводу «Східний Сибір – Тихий 

океан» (ССТО). Крім того, відповідно до домовленостей, китайська сторона 

надала РФ довгостроковий кредит в розмірі 25 млрд. дол. США із 

фіксованою процентною ставкою в 6%, на що Росія зобов’язалася постачати 

15 млн. тонн нафти щорічно протягом 2011-2030 рр. в якості гарантій та 

погашення кредиту. При цьому умови поставок чітко дотримуються із 

моменту введення в експлуатацію нафтопроводу ССТО в 2011 р.; 2. 30-

річним контрактом на поставки природного газу, загальна вартість яких 

становитиме 400 млрд. дол. США, що був підписаний 21 травня 2014 року 

між російським «Газпромом» та китайською компанією CNPC в ході візиту 

Президента РФ В. Путіна до КНР. Угода передбачає постачання російською 

стороною щорічно (з 2018 р.) із Чаядинського та Коквитинського родовищ 38 

млрд кубометрів газу через газопровід «Сила Сибіру» [272, с. 282; 273]. 

Втім, слід зазначити, що процес енергетичного діалогу був 

активізований ще в другій половині 1990-х рр. Так, в 1996 р. було укладено 

Угоду про спільне розгортання співробітництва в енергетичній сфері, згідно з 

якою визначалися такі пріоритети: 1. спільне дослідження проектів побудови 

енергетичної інфраструктури – газопроводу та нафтоповоду для 

транспортування вуглеводнів із Східно-Сибірського регіону в Китай та на 

територію третіх країн Азійсько-Тихоокеанського регіону; 2. співпраця в 

електроенергетичній сфері; 3. розвідка та експлуатація родовищ газу на 

території КНР [274]. 

Виходячи з цього, логічно буде констатувати про наявність, попри 

взаємну зацікавленість, затяжного переговорного процес щодо поставок 
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вуглеводнів. Зауважимо також, що причини такої ситуації криються в 

питаннях маршрутів побудови трубопроводів та цін на енергоносії. 

Приміром, між сторонами тривалий час відбувалася полеміка щодо 

двох ключових проектів нафтопроводу, яка отримала в експертних колах 

назву «дискусії навколо північного та південного маршрутів»: 1. нафтопровід 

«Росія-Китай» або «Ангарськ-Дацин» (розпочинається в м. Ангарськ, 

проходить південніше м. Чіта, де здійснює поворот в бік російсько-

китайського кордону, а потім перетинає його в районі Забайкальськ-

Манчжурія. Кіцева точка – м. Дацин); 2. нафтопровід «Ангарськ-Находка» 

(розпочинається з аналогічної позиції, далі з півночі обминає озеро Байкал і 

далі проходить паралельно Байкало-Амурської магістралі) [275]. 

При цьому китайська сторона активно лобіювала ідею маршруту саме 

«Ангарськ-Дацин», реалізація якого, як зауважує китайський експерт Ліфань 

Лі, «була б досить вигідною для Пекіна як з точки зору підтримування 

нафтового попиту, так і з точки зору диверсифікації нафтового імпорту 

держави» [276, с. 135]. Крім того, навіть була досягнута угода між «ЮКОС» 

(монополіст на енергетичному ринку Росії на той час) та CNPC угоди про 

поставки нафти саме по трубопроводу «Росія-Китай», цей проект так і не 

отримав практичного втілення через особливості тогочасного 

внутрішньополітичного розвитку РФ, тобто завершення суперництва за 

владу між блоком «силовиків» та олігархів, у рамках якої відбувся арешт за 

політичними мотивами керівника даного підприємства – М. Ходорковського, 

а левова частка акцій  «ЮКОСа» перейшла до підконтрольної державній 

владі компанії «Роснефть». З іншого боку, як зауважує американський 

експерт Дональд Н. Йенсен, Москва незадовго до згаданої вище «справи 

ЮКОСа» в односторонньому порядку відмовилась від вже фактично 

реалізованого із КНР проекту побудови нафтопроводу [277].  Щоправда, не 

останню роль відіграло розігрування російською стороною «японської 

карти», а також прагнення диверсифікувати ринків збуту енергоносіїв за 

рахунок інших держав Азійсько-Тихоокеанського регіону. 
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Справді, в цій ситуації важливим чинником виступила позиція Японії, 

яка, як один із найбільших світових імпортерів вуглеводневих ресурсів, 

керується подібним до Піднебесної пріоритетом забезпечення енергетичної 

безпеки: зменшити нафтову залежність від політично нестабільних країн 

Близького Сходу, що відповідно висувало співпрацю з РФ на пріоритетне 

місце. Тому японська сторона з 2001 р. активно підтримувала проект 

побудови нафтопроводу «Ангарськ-Находка», наголошуючи на готовності 

фінансувати цей проект та навіть пропонувала взагалі відмовитись від 

будівництва відгалуження до Китаю [278]. 

У цій ситуації Пекін намагався заручитися прихильністю Москви 

шляхом надання позик: саме китайські компанії в 2004 р. надали кредит в 

розмірі 6 млрд. дол. США компанії «Роснефть» для купівлі активів 

«ЮКОСа», висуваючи при цьому умову укладання в подальшому 

довгострокового контракту із поставок нафти за неринковими цінами.  

Втім, це не допомогло китайській стороні досягти успіху, оскільки на 

практиці Росія обрала варіант прокладання нафтопроводу «ССТО», який 

поєднував проекти ЮКОСа та «Транснефти» із відправною точкою в 

Тайшеті (Іркутська область) та кінцевою в порту Козьміно в бухті Находка, і 

головне призначення якого полягало в транспортуванні російської нафти із 

Східного Сибіру на Тихоокеанське узбережжя для її подальшого 

переміщення морським шляхом азійським споживачам без виключного 

зосередження на Китаї як основному імпортері, чого активно прагнув Пекін 

[279, с. 27]. 

Причини невдач КНР, на думку російського геополітика О. Дугіна, 

криються в тому, що 1. Москва має набагато більше зисків від 

транспортування нафти до Японії, оскільки Токіо відмічається фінансовою 

спроможністю та не створює демографічної загрози для геоекономічно 

відірваних східних регіонів; 2. постачаючи нафту до КНР, Росія посилює 

позиції свого гіпотетичного суперника, який невдовзі матиме змогу відірвати 

багаті на ресурси території Сибіру та ДС, контроль над якими слугуватиме 



157 
 

 
 

запорукою досягнення подальших економічних звершень [280]. Звідси 

випливає, що російське керівництво враховувало, в першу чергу, 

проблематику двосторонніх дисбалансів і можливої експансії, ніж 

економічних зисків. 

Серед специфіки розбудови співпраці в нафтовому сегменті також 

можна назвати: 1. на початковому етапі енергетичного діалогу в 1990-х рр. 

саме російська сторона висувала ідеї енергетичного співробітництва, що 

обумовлювалося пошуком шляхів виходу із соціально-економічної кризи. 

Однак Китай на той момент ще не відчував надзвичайно великого 

«енергетичного голоду». Транспортування нафти в цей період здійснювалося 

залізничними сполученнями, що характеризувалося дороговизною, проте 

високим рівнем безпеки та ефективності [281]. Зазначимо, що торгівля 

нафтою між РФ та КНР розпочалася ще в 1999 р., коли російська компанія 

«ЮКОС» направила першу пробну партію нафти до Піднебесної в обсязі 12 

тис. тонн (через 5 років обсяг поставок вже становив 1,5 млн. тонн нафти в 

рік) [278]; 2. однією із перепон досягнення кінцевої мети виступала 

неспроможність РФ гарантувати постачання визначеної кількості нафти 

через сповільнення темпів видобутку; 3. щоправда, на початку 2000-х рр. 

імпортування нафти з Росії характеризувалося економічною недоцільністю 

через її суттєву високу ціну в порівнянні із поставками із Близького Сходу. 

Втім, необхідно зауважити, що попри складнощі, нафтовий сегмент 

демонструє ознаки поглиблення співробітництва: оскільки, якщо в 2011 р. 

РФ займала п’яту сходинку в рейтингу найбільших експортерів нафти до 

Піднебесної, то з січня по червень 2015 р. Росія стала другим за величиною 

постачальником, збільшивши за цей період обсяги поставок майже на 

чверть [282]. При цьому частка Китаю в російському експорті нафти складає 

близько 10% [215]. Експерти прогнозують подальше нарощування поставок 

російської нафти до КНР, що випливає із ускладненням відносин між РФ та 

ЄС [265]. 
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Щоправда, розвиток співпраці в газовій сфері має ще більш затяжну 

тривалість. Слід підкреслити, що переговорний процес в цьому напрямку був 

запущений ще в 1994 р., коли Пекін та Москва підписали Протокол про 

наміри щодо прокладання трубопроводу від Коквитинського 

газоконденсатного родовища до Піднебесної [283]. 

В свою чергу, причини такої ситуації криються, знову ж таки, в двох 

вимірах суперечностей: 

  – шляхи транспортування природного газу. Так, сторони 

обговорювали можливість використання двох проектів, які можна умовно 

позначити як «східний» («Сила Сибіру»,) і «західний» («Алтай»). Російська 

сторона надавала пріоритет газопроводу «Алтай», при цьому східний 

маршрут, який мав би пройти паралельно трубопроводу Сахалін-Хабаровськ-

Владивосток, планувалося ввести в експлуатацію не раніше 2017 р. за 

рахунок поставок із Сахаліну і Східного Сибіру [284]. Проте проект «Алтай» 

не зовсім відповідав інтересам Пекіна, позаяк у разі його практичного 

використання  газ надходив би до СУАРу, куди надходить імпорт 

«блакитного палива» із Туркменістану, Ірану та навіть здійснюється власний 

видобуток, що змушувало б Китай робити додаткові витрати на 

транспортування російського газу по своїй території на відстань в 3500-4000 

км до східних регіонів, де зосереджена більшість споживачів цього ресурсу. 

Тому «східний маршрут» транспортування російського природного газу має 

більшу економічну доцільність для китайської сторони [285, с. 42]. 

– антагонічність позицій сторін щодо формули ціноутворення на 

«блакитне паливо». Російська сторона наполягала на використанні методу 

«прив’язки до нафти», тобто підходу, який вона використовує у розрахунку 

ціни на газ з європейськими країнами та відповідно до якої ціна на газ для 

Китаю повинна складати 350-400 дол. США за тисячу кубометрів. Однак 

китайські побажання щодо ціни коливалися в діапазоні від 150 до 250 дол. 

США за тисячу кубометрів. 
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Тим не менш, в більшій часовій протяжності газового переговорного 

процесу в порівнянні із аналогічним процесом щодо нафти відіграла роль 

низка інших факторів: 1. ринки природного газу характеризуються меншим 

рівнем взаємопов’язаності; 2. технологічний чинник (розвиток технології 

зрідженого природного газу створює можливості для контактів між 

географічно відокремленими ринками, що ставить під сумнів монополію 

трубопровідних шляхів транспортування); 3. використання у міжнародній 

практиці двох протилежних підходів до ціноутворення: «нафтової 

індексації», яка прив’язує ціну на газ до ціни на нафтопродукти, і принципу 

Henry Hub та концепції ф’ючерсних ринків, за якими вартість газу 

визначається на основі прозорих торгів; 3. «сланцева революція», яка 

послаблює позиції країн-експортерів газу, а в даному разі Росії; 

4. цілеспрямована діяльність Китаю в напрямку диверсифікації 

постачальників «блакитного палива», що має підсилюючий ефект китайських 

позицій в процесі переговорів; 5. згадана вище зростаюча потреба Пекіну в 

енергоносіях, проблеми структури енергоспоживання (зокрема, забруднення 

навколишнього середовища від масштабного використання вугілля у 

виробництві) та визначення китайським керівництвом, що з цього випливає,  

в якості мети збільшення частки газу до 10% до 2020 р. [286, с. 136-138].  

Зазначимо, що 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» зумовлювали прагнення отримати максимум 

фінансових зисків. До того ж з роками все більше зростала можливість 

втрати китайського ринку для російського природного газу через закріплення 

тут інших експортерів. 

Щоправда, переговорний процес в 2014 р. завершився угодою, умови 

якої більше відповідають інтересам китайської сторони. Хоча ціна на 
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поставки газу була оголошена комерційною таємницею, за підрахунками 

експертів, вона становитиме 350 дол. США за тисячу кубометрів, що на 30 

дол. менше, ніж поставки в Європу [287]. Стосовно питання шляхів 

постачання, то теж буде реалізований більш економічно доцільніший для 

КНР «східний» маршрут трубопроводу (газопровід «Сила Сибіру»). 

У цьому ракурсі слід звернути увагу на зовнішні чинники, які, на думку 

автора, мали вирішальний вплив на остаточне досягнення сторонами 

домовленостей. Відносно підписання нафтової угоди саме в 2009 р. 

зазначимо, що, як вважають російські експерти, 2008 р. став роком перелому 

в економічній динаміці та найбільш проблемним за останнє 

десятиліття [288]. При цьому серед основних причин такої ситуації слід 

назвати падіння цін на нафту у загальносвітовому вимірі, а також економічні 

та політичні наслідки російської інтервенції до Грузії того ж року. Тому 

очевидно, що проблематичність ситуації РФ стала ключовим імпульсом для 

завершення нафтового переговорного процесу, оскільки, як зазначалося 

вище, Москва отримала кредит від китайської сторони. 

Ще більш складною для РФ була міжнародна ситуація в 2014 р., коли 

було укладено газовий контракт. А тому логічно буде зауважити, що 

вирішальну роль в переговорному процесі відіграли не стільки економічні 

фактори, як політичні, тобто черговий виток загострення відносин РФ-Захід. 

За таких обставин, хоча російське керівництво пояснює підписання угоди 

реалізації «Азійсько-тихоокеанського повороту» зовнішньої політики та 

закріплення на азійських ринках, а також проведення газифікації Далекого 

Сходу та Сибіру, детермінуючою складовою тут виступає демонстрація 

можливості геоекономічного лавіювання у відносинах із західними країнами 

та наявність могутнього партнера на сході в особі КНР [289]. Окреслені вище 

економічні поступки Пекіну чітко дають розуміння того, що політичні 

ефекти від угоди для РФ мали першочергове значення, де можна відзначити 

таке: 1. російське керівництво використовує підписання газового контракту із 

КНР як інструмент для шантажу європейських споживачів. Це 
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підтверджується тим, що як під час «газових війн» із Україною та Білоруссю, 

а також актуальним загостренням відносин через порушення української 

територіальної цілісності, Кремль постійно акцентує увагу на 

перенаправленні потоків природного газу до Піднебесної. І хоча наразі такі 

погрози мають «словесний» характер у зв’язку із відсутністю необхідної 

інфраструктури та залежністю Росії від фінансових ресурсів, отриманих від 

поставок газу країнам ЄС, в майбутньому це справді може стати реальністю; 

2. крім того, такі кроки дозволяють російській владі створити вкрай 

необхідну «інформаційну картину», насамперед, як для власних громадян, 

так і світового співтовариства загалом про неможливість реалізації проти неї 

політики міжнародної ізоляції.  

Звичайно, що попри декларацію на офіційному рівні російською 

стороною винятковості та прибутковості цієї події, про що свідчить її 

неформальна назва в ЗМІ як «угоди століття», безумовним є наявність для неї 

значних негативних ефектів. У цьому ракурсі є слушними оцінки, висвітлені 

в редакційній статті британського видання «The Financial Times», де 

стверджується, що газовий контракт не спричинить суттєвих зрушень в 

китайсько-російських взаєминах, а, навпаки, закріпить роль «сировинного 

придатку» Піднебесної за РФ та демонструє її економічну слабкість [290]. 

Тобто, підписані угоди посилять наведені вище дисбаланси економічної 

співпраці та асиметричність партнерства на користь Китаю. Ілюстрацією 

цього є, приміром, той факт, що в «Основних напрямках бюджетної політики 

на 2014 рік і плановий період 2015 та 2016 років» РФ серед основних причин 

сповільнення темпів економічного зростання Росії відзначено сповільнення 

процесу економічного розвитку КНР та зниження світових цін на 

нафту [291]. 

Втім, китайське керівництво це чудово розуміє та активно 

використовує на свою користь: якщо спочатку Пекін погоджувався на 

скорочений варіант інвестицій в проект зі свого боку в розмірі 25 млрд. дол. 

США  (за умовами попередніх перемовин повинна була скласти 50 млрд. дол. 
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США), то згодом китайська сторона відмовилася надавати аванс на 

реалізацію проекту [292]. Крім того, слід наголосити на протокольній 

демонстрації на церемонії відкриття будівництва трубопроводу «Сила 

Сибіру», де від російської сторони був присутній безпосередньо президент, а 

КНР – лише віце-прем’єр-міністр Державної ради Чжао Гаолі [293]. 

З іншого боку, це демонструє прагматичність політики та прагнення 

Пекіну підпорядкувати двосторонню взаємодію виключно власним 

інтересам, наслідком чого стали поступки РФ в газовому питанні. 

Відмінності у баченні енергетичного вектора партнерства також можна 

пояснити тим, що енергоносії для Москви виступають не тільки 

інструментом реалізації геополітичних завдань, але й джерелом підвищення 

рівня політичного, військового, економічно-технічного та культурного 

потенціалів власної могутності. Російське керівництво чітко усвідомлює, що 

реалізація ефективної енергетичної стратегії, яка тісно переплітається із 

зовнішнім курсом у світовій політиці, послуговує системоутворюючим 

фактором для зміцнення міжнародних позицій РФ, її національної безпеки, а 

також реалізації геополітичних амбіцій, позаяк посилення ролі Москви на 

міжнародній арені в постбіполярну епоху було напряму пов’язано із 

підвищенням світових цін на нафту із 1999 р. Через це енергетична політика 

займає одне із пріоритетних місць в системі інструментів досягнення 

національних інтересів РФ. 

В той же час КНР, розуміючи, що подальший процес модернізації та 

перетворення на світову наддержаву напряму залежить від стабільних 

поставок сировини та вуглеводнів зокрема, визначає доступ до цих ресурсів 

як одного із ключових імперативів своєї зовнішньої політики. Характерно, 

що, як і випадку з Росією, для Піднебесної енергетична проблематика є тісно 

пов’язаною з геополітикою, проте дещо в іншому ракурсі. Адже, якщо у 

російському випадку енергетичні ресурси – це інструмент для досягнення 

геополітичних цілей, то для Пекіну – фундамент для підвищення 
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напористості власного зовнішньополітичного курсу та закріплення за собою 

принципово нової ролі у системі міжнародних відносин [279, c. 8]. 

Ще однією суперечності в енергетичній сфері є питання отримання 

китайською стороною безпосереднього доступу до російських вуглеводнів. 

Тут необхідно зважати на те, що російський паливно-енергетичний комплекс 

є одним із об’єктів енергетичної стратегії КНР, в ході якої китайські 

компанії, послуговуючись інструментом інвестицій, намагаються отримати 

контроль над російськими вуглеводневими ресурсами. Як приклад, можна 

навести, що китайська компанія Far East Energy Limited, яка до того ж є 

досить близькою до державних структур КНР, демонструвала зацікавленість 

в наданні інвестицій для нафтових проектів в російському регіоні 

Якутія [278]. 

Втім, подібні прагнення Піднебесної наштовхуються на активну 

протидію з боку Москви, яка розуміє, що вуглеводні в поєднанні із 

військовим потенціалом є основою її сучасного геополітичного статусу. 

Проте з огляду на ускладнення геоекономічного становища ймовірність 

більшої поступливості з боку Росії зростає. 

У підсумку такі суперечності можна пояснити з точки зору полярності 

концепцій енергетичної безпеки сторін, що впливає на взаємне сприйняття 

один одного та підвищує ступінь конкурентності між ними, обмежуючи 

двосторонній енергетичний процес [294]. Для Москви енергетична безпека 

пов’язана із необхідності державного контролю над власними енергетичними 

ресурсами, забезпеченні стабільності попиту та доступу до ринків їх збуту, 

що за своєю суттю є процесом перетворення економічних переваг (запаси 

вуглеводнів) на геополітичні важелі. Однак китайський підхід є 

протилежним, позаяк концентрується на стабільності постачання 

енергоносіїв за невисокою ціною із різних джерел у великих обсягах. А тому 

максимізація однією із сторін усього комплексу власної енергетичної безпеки 

автоматично послаблює позиції партнерської сторони у процесі узгодження 

умов та реалізації проектів в паливно-енергетичній сфері взаємодії. 
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Щоправда, попри суперечності, розбудова взаємодії в нафтогазовій 

сфері має тенденцію до розширення, свідченням чого є такі моменти: 1. 

підписання між «Роснефтю» та CNPC 21 червня 2013 р. довгострокової угоди 

щодо поставок нафти в рамках міжурядової угоди між КНР та РФ (березень 

того ж року), яка передбачає збільшення обсягів російських нафтових 

поставок до Піднебесної від 800 тис. тонн в 2013 р. до 15 млн в 2015 році 2. У 

листопаді 2014 р. також була укладена рамкова угода на поставку ще 30 

млрд. кубометрів газу із Західного Сибіру в Сіньцзян протягом 30 років 

шляхом побудови нового газопроводу. Зауважимо, що у разі реалізації обох 

газових проектів Китай вочевидь перетвориться на найбільшого імпортера 

російського газу (наразі найбільший покупець Німеччина – 40 млрд. 

кубометрів/рік), що означатиме закріплення асиметричності як ознаки 

двостороннього стратегічного партнерства [295; 296]. 

Відповідно ці факти зумовлюють бачення низкою експертів, в тому 

числі китайським аналітиком Фен Юйцзянем, що в майбутньому енергетична 

сфера залишатиметься точкою росту китайсько-російських відносин [297].  

Щодо наслідків у регіональному та стратегічно-глобальному вимірах, 

то розвиток китайсько-російської енергетичної співпраці не може не 

викликати занепокоєння як з боку США, так і з боку ЄС. Європейський Союз 

має побоювання стосовно того, що утворення китайсько-російського 

енергетичного альянсу може негативно позначитися на рівні його 

енергетичної безпеки. США розглядають енергетичний вектор китайсько-

російської взаємодії як можливий фундамент для створення стратегічного 

союзу Пекіну та Москви, який, в свою чергу, буде суттєвою перепоною для 

утримання американського лідерства у світовій політиці [298]. 

Окрім нафтогазової сфери, стратегічне партнерство Китаю та РФ в 

енергетичній сфері характеризується співпрацею в низці інших напрямків: 

електроенергетиці, атомній енергетиці та вугільній сфері, де, знову ж таки, 

Росія виступає в ролі постачальника, а Китай – реципієнта. 
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Співпраця в галузі електроенергетики, в якій провідну роль відіграють 

зв’язки між прикордонними регіонами, характеризується активізацією з 

початку останнього десятиліття ХХ ст., а саме з 1992 р., коли було введено в 

експлуатацію першу лінію електропередач Благовіщенськ-Хейхе. В 

подальшому в 2006 р. між Державною електромережевою корпорацією 

Китаю та ОАО «Інтер РАО ЄЕС» було підписано Угоду про всесторонній 

розвиток проекту з поставок електроенергії із Росії в Китай, відповідно до 

якої передбачені такі етапи постачання російської електроенергії до 

Піднебесної:  

1. до 2008 року: було заплановано розширення обсягів постачання 

електроенергії із Далекого Сходу в китайську провінцію Хейлуцзян до 3,6-4,3 

млрд кВ/год за рік; 

2. 2008-2010 рр.: за рахунок спільного будівництва електростанцій 

обсяг поставок електроенергії із прикордонних регіонів РФ до китайської 

провінції Хейлуцзян збільшити до 15,5 до 16 млрд кВ/год за рік; 

3. 2010-2015 рр.: зростання обсягів поставок із Далекого Сходу та 

Східного Сибіру в північну або північно-східну частину КНР до 38 млрд 

кВ/год за рік [299, с. 52]. 

Однак на цьому етапі виконати поставлені завдання в повному обсязі 

не вдалося. Так, постачання російської електроенергії до Китаю розпочалося 

в 2009 р. і протягом двох наступних років склало 1-1,2 кВ/час за рік [272, 

с. 288]. У 2013 р. обсяг поставок перебував на рівні всього 3,495 млрд кВ/год 

за рік. 

Серед позитивних здобутків в цій сфері можна назвати введення в 

експлуатацію ще двох ліній постачання («Благовіщенська-Айгунь»,  

«Амурська-Хейхе»), підписання в 2012 р. між сторонами 25-річного 

контракту на поставку електроенергії обсягом 100 млрд кВ/год за рік та 

Меморандуму про розширення співробітництва, а також підписання в 2013 р. 

Угоди про розробку ТЕО проекту розширення електроенергетичного 

співробітництва, який передбачає реалізацію комплексних проектів освоєння 
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природно-ресурсної бази Сибіру та ДС, будівництва на їх основі великих 

теплових електростанцій та міждержавних ліній електропередач [300]. 

Вугільний сегмент енергетичного співробітництва теж відзначається 

взаємною зацікавленістю у розвитку. Проте попри зменшення частки в 

структурі паливно-енергетичного комплексу прогнозується подальше 

зростання обсягів імпортованого вугілля КНР, а Росія, в свою чергу, є одним 

із світових лідерів з експорту цього ресурсу, 75% покладів якого зосереджено 

в східній частині держави. Зацікавленість російської сторони зростає у 

зв’язку із обмеженням можливостей постачання вугілля на європейський 

ринок, що спричинено переорієнтаціє європейських покупців на 

американський імпорт та прагненням країн ЄС зменшити рівень залежності 

від поставок російських енергоносіїв. 

Стосовно динаміки співпраці, то з 2009 р. поширилася тенденція до 

приросту обсягів торгівлі вугіллям, про що свідчить той факт, що в цьому 

році обсяг імпортованого Китаєм російського вугілля був більшим, ніж за 

2001-2008 рр. разом узяті [301]. Важливу роль в активізації відіграли такі 

моменти: 1. підписання в червні 2009 р. Меморандуму про взаєморозуміння 

стосовно співробітництва у вугільній сфері, відповідно до якого передбачено 

координацію діяльності сторін в ракурсі реалізації ключових напрямків, 

зокрема щодо освоєння вугільної ресурсної бази, збільшення поставок 

вугілля залізничним та морськими шляхами; 2. згодом, у 2010 р. під час 

візиту Президента РФ Д. Медвєдєва до КНР цей документ був доповнений 

Дорожньою картою та протоколом та було підписано Угоду про 

співробітництво у вугільній сфері, яка передбачає поставки із Росії в Китай 

протягом 5 наступних років щонайменше 15 млн. тонн вугілля щорічно, а в 

наступні 20 років цей показник може бути збільшений до 20 млн тонн [299, 

с. 53; 302]. При цьому китайська сторона зобов’язалася надати кредит в 

розмірі 6 млрд дол. США для спільного освоєння вугільних ресурсів в 

басейні річки Амур. 
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Так, обсяг імпортованого російського вугілля Піднебесною в 2013 р. 

вже склав 26 млн тонн [303], що є демонстрацією інтенсифікації співпраці. 

Слід також додати про намір китайської компанії Dongfang Electric 

Corporation здійснити інвестування у сумі 78 млрд. російських рублів для 

розвитку енергетичного комплексу Далекого Сходу, який підтверджує 

орієнтацію на довгостроковість партнерства. 

Енергетичне співробітництво реалізується також в сфері атомної 

енергетики. Розвиток співпраці в цьому напрямку розпочався з 1992 р., коли 

мало місце підписання Міжурядової угоди про співпрацю і побудову на 

території Китаю атомної електростанції (АЕС), а також надання з боку 

китайської сторони державного кредиту. Проте переговори щодо остаточних 

умов контракту побудови АЕС та підготовки техніко-економічного 

обґрунтування тривали до 1997 року і завершилися підписанням 

Генерального контракту стосовно побудови Ляньюньганської (пізніше 

перейменованої на Тяньванську) АЕС, який також передбачав надання з боку 

Піднебесної кредиту в розмірі 1,5 млрд. дол. США (що на 1 млрд. дол. США 

менше, ніж було передбачено в попередніх домовленостях) під 4% 

річних[304, с. 84]. 

Процес побудови 2-х блоків успішно завершився в 2007 р., після чого 

між китайською Цзянсунською ядерно-енергетичною кооперацією та 

російською компанією «Атомстройекспорт» було підписано Угоду щодо 

будівництва другої черги на Тяньванській АЕС в складі 3-го та 4-го 

енергоблоків, остаточно закріплена Генеральним контрактом у листопаді 

2010 р. [272, с. 288]. 

Важливим кроком для подальшої розбудови взаємодії стало підписання 

між сторонами в 2012 р. Дорожньої карти окремих напрямків китайсько-

російської співпраці між держкорпораціями Агентством з атомної енергії 

КНР та «Росатом» [305]. 

З одного боку, будівництво завдяки російським технологіям АЕС на 

території Китаю є одночасно одним із найбільших двосторонніх економічних 
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проектів та прикладом взаємовигідного співробітництва, оскільки Пекін 

отримав потужне та безпечне джерело енергії, технології та підготовку 

персоналу, що є вкрай важливим для китайського паливно-енергетичного 

комплексу, в якому останнім часом робиться акцент на розвиток саме 

атомної енергетики з огляду на її екологічність та економічну доцільність, а 

Москві вдалося знайти використання для наявного виробничого потенціалу. 

Втім, експерти стверджують про збитковість для російської сторони 

реалізованого проекту [306].  

До загальної специфіки енергетичного співробітництва варто додати 

таке: 1. масштабність енергетичної співпраці, що випливає як із наявних та 

запланованих обсягів експорту продукції російського паливно-енергетичного 

комплексу до Китаю, так і інвестицій та фінансового обороту енергетичних 

проектів; 2. співпраця підсилюється підтримкою з боку вищого керівництва, 

місцевих органів влади та зацікавлених компаній обох держав. Зокрема, 

можна вказати на те, що керівництво Автономної Республіки Саха 

демонструє активну позицію в ракурсі залучення китайських компаній в 

газові проекти на своїй території [307]; 3. спостерігається тенденція до 

розширення. Так, у рамках промислового процесу воно охоплює інвестиції, 

технічний обмін, розвідку, розробку та використання родовищ, 

транспортування та зберігання ресурсів, а також будівництво необхідної для 

цього інфраструктури. У секторальному вимірі цей процес, як було показано 

вище, відбувається в діапазоні від торгівлі нафтою до будівництва АЕС. 

Звичайно, що розбудова співпраці в будь-якій сфері не може досягти 

практичних успіхів без наявності відповідного механізму для її реалізації. 

Енергетичне партнерство, як і військове та економічне співробітництво, є 

темою обговорення під час зустрічей глав держав та урядів, в ході яких 

укладається велика кількість основоположних енергетичних угод та 

меморандумів. Безпосереднє сприяння з боку високопосадовців у досягненні 

принципових енергетичних домовленостей є свідченням важливості цього 

напряму співпраці. 
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До механізму забезпечення енергетичного співробітництва також 

входять: 

– підкомісія з енергетичного співробітництва та підкомісії 

співробітництва в сфері ядерної енергетики в рамках механізму регулярних 

зустрічей глав урядів; 

– Енергодіалог Китай-Росія, що отримав інституційне оформлення в 

2008 р. Координацію цієї структури виконують віце-прем’єр-міністри урядів 

обох країн, які є очільниками паливно-енергетичних комплексів. 

Енергодіалог відповідає за забезпечення взаємодії між профільними 

відомствами, компаніями та організаціями в усіх сферах енергетичної 

взаємодії;  

– спільне підприємство «Восток енерджі», яке було засновано в 2006 р. 

«Роснефть» (51%) та CNPC (49%) та спеціалізується на розвідці та видобутку 

енергетичних ресурсів на території РФ [308; 309]. 

Однак, попри розгортання енергетичного співробітництва в широкому 

діапазоні сегментів, слід також враховувати й 

Однак  розгортання співробітництва не усуває антагоністичності 

інтересів щодо контролю енергетичними ресурсами Центрально-Азійського 

регіону (ЦАР), що можна простежити на основі регіональних енергетичних 

стратегій сторін. 

Зокрема, регіональна енергетична стратегія РФ, яка зосереджена на 

досягненні одночасно політичних та економічних цілей, виступає в якості 

одного із ключових сегментів для збереження позицій в ЦА. З моменту 

розпаду СРСР зусилля Москви в цьому напрямку концентрувалося на тому, 

щоб зберегти контроль над процесом транспортування вуглеводневих 

ресурсів, спрямовуючи його виключно через власну територію та не 

дозволяючи іноземним компаніям відігравати тут яку-небудь роль, 

послуговуючись при цьому формулою: кожна молекула нафти та газу, що 

потрапляє на російську територію, перетворюється на російську [293, c. 40]. 

А тому Росія розглядала як загрозу національним інтересам реалізацію 
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висунутих західними компаніями таких інфраструктурних проектів, як 

«Баку-Тбілісі-Джейхан» та «Набукко», які повинні були транспортувати 

енергоносії в обхід її території з ЦА. Ця політика дозволяла Москві протягом 

тривалий час відігравати роль монополіста в закупівлі вуглеводневих 

ресурсів Центрально-азійських держав.  

На цьому тлі російська сторона першочергово дещо по-іншому 

ставилася до китайського проникнення в енергетичну царину ЦАР, 

розглядаючи спрямування енергетичних потоків на Схід як більш прийнятну 

ситуацію, оскільки в такому разі вони не будуть створювати конкуренції для 

російського експорту на європейському ринку. Про це свідчить те, що 

реалізацію будівництва туркменської частини газопроводу «Центральна Азія-

КНР», який сполучає Туркменістан з Піднебесною через територію 

Узбекистану та Казахстану, здійснювала дочірня фірма «Газпрому» – 

«Стройтрансгаз» [279, с. 43]. 

Проте зростаючі потреби в енергоносіях та географічна близькість 

зумовлюють активну політику Піднебесної з метою отримання безперебійних 

та значних за обсягами поставок вуглеводневих ресурсів. При цьому 

китайська регіональна політика, яка спирається на теоретичне підґрунтя 

концепції «сухопутної та морської держави» та стратегії «виходу за межі» 

(«цзоу чуцюй»), а також розгляду регіону як плацдарму для виходу на ринки 

Європи, СНД, Південної Азії та Близького Сходу, в поєднанні із 

використанням, як і у разі з РФ, підходу «інвестиції в обмін на ресурси», 

зумовили перетворення китайських енергетичних компаній на найбільш 

активних гравців в нафтогазовому секторі Казахстану та газовому секторі 

Туркменістану (за деякими оцінками, КНР володіє близько 25% видобутої 

нафти та газу в Казахстані, а на імпортований туркменський газ припадає 

близько 25% потреб Китаю) [310, с. 152; 311, с. 37; 312].  

Більш того, центрально-азійська енергетична стратегія КНР має низку 

наслідків: 1. будівництво нафтопроводу Казахстан-Китай стало свого роду 

заміною реалізації китайсько-російського нафтопроводу після невдалих 



171 
 

 
 

переговорів 2003 р. [313]. З одного боку, реалізація цього проекту створила 

можливості для розбудови енергетичної співпраці Пекіну з іншими країнами 

ЦА та здійснити прорив на енергетичні ринки регіону, а, з іншого – це 

сколихнуло монопольні російські позиції; 2. перетворення китайського ринку 

на головний ринок збуту для туркменського газу ще більше підірвало 

російський вплив на експорт газу із регіону та створило додаткові складнощі 

для реалізації геополітичної концепції «енергетичної наддержави» РФ. 

Позаяк до цього моменту туркменський газ практично активно скуповувався 

російською компанією «Газпром» для подальшого продажу на 

європейському ринку; 3. крім того, узбекистанським відгалуженням 

трубопроводу «Центральна Азія-Китай» із 2012 р. здійснюється 

транспортування природного газу обсягом 10 млрд. кубометрів/рік, що може 

відіграти роль додаткового важеля китайського тиску при подальшому 

розширенні газового партнерства [314]. При цьому виникає гіпотетична 

можливість прямого зіткнення інтересів сторін у разі існування у них намірів 

видобутку одного й того самого обсягу туркменського газу; 4. у політичному 

ракурсі РФ в найближчому майбутньому втратить монопольні позиції на 

транспортування вуглеводневої сировини із ЦАР, що фактично означатиме 

зростання багатовекторності в зовнішній політиці країн регіону та 

зменшення їх залежності від Москви; 4. на противагу цьому політичний 

вплив Китаю зросте як в регіоні, так і на пострадянському просторі [315]. 

Автор висвітлює співпрацю між сторонами в нафтовому та газовому 

сегментах у статті Бут С. Енергетичний діалог в російсько-китайських 

відносинах / С. Бут // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. 

ред. В.М. Вашкевич – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 74 (№7). – С. 404-406. 

 

3.3. Висновки до розділу 3 

Спираючись на проведений вище аналіз, можна визначити, що 

розвиткові економічного та енергетичного партнерства між Китаєм та Росією 
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сприяють фактори географічної близькості, економічної 

взаємодоповнюваності та актуального високого рівня політичної співпраці. 

Однак актуальна модель двосторонніх торговельно-економічних 

взаємин детермінується наявністю низки дисбалансів та диспропорцій в 

розбудові співробітництва. При цьому дисертант вважає, що актуальні 

проблеми в цій сфері взаємин випливають із структурно-системних 

слабкостей економічного потенціалу РФ та зростаючої економічної 

потужності КНР, тобто диспаритетом можливостей впливу сторін одна на 

одну в процесі двосторонньої економічної взаємодії та, як наслідок, 

виникнення асиметричної взаємозалежності.  

Це проявляється у застосуванні сторонами дискримінаційних підходів, 

що не відповідає критеріям стратегічного партнерства. Так, незважаючи на 

зауваження російської сторони стосовно необхідності диверсифікації 

структури товарообороту, наявності стабільного диспаритету торговельного 

балансу, захисту інтелектуальних прав власності, екологічних збитків, 

китайська сторона неухильно дотримується курсу реалізації власних 

корінних національних інтересів. Росія, зі свого боку, тривалий час 

обмежувала економічне співробітництво через побоювання посилення 

залежності від КНР.  

Економічне партнерство відповідає здебільшого національним 

інтересам Китаю, який фактично задає порядок денний співпраці з огляду на 

потужний економічний потенціал, що, в свою чергу, може призвести в 

майбутньому або до загострення відносин між сторонами або ж до 

закріплення за РФ статусу «молодшого брата», ймовірність чого зростає у 

зв’язку із ускладненням її економічного та геополітичного становища. 

Паливно-енергетична співпраця спирається на комплементарність 

енергетичних інтересів сторін та потреби в диверсифікації партнерів. 

Внаслідок цього цей сегмент стратегічного партнерства перетворився на 

важливу складову зовнішньополітичних стратегій обох держав, що 

підкреслює зацікавленість сторін у співпраці, яка до того ж підкріплюється 
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фактами довгостроковості укладених угод та позитивною оцінкою як з боку 

вищого керівництва, так і на експертному рівні обох держав. 

Однак, попри наявність позитивних факторів, розвиток співробітництва 

в нафтогазовому сегменті відзначається затяжним переговорним процесом. 

Це можна пояснити як з огляду на виняткову важливість для кожної сторони 

забезпечення енергетичної безпеки та різноспрямованість підходів до її 

реалізації, так і високий рівень пріоритетності для кожної сторони 

досягнення тут максимальних зисків, що слугуватиме ключовими 

чинниками, з одного боку, в ракурсі реалізації Росією концепції 

«енергетичної наддержави», а з іншого, продовженні процесу економічної 

модернізації, що дозволить закріпитися в статусі глобальної надпотуги для 

Китаю.  

Спостерігається також суперництво за контроль над економіками країн 

ЦА, в тому числі на рівні реалізації інтеграційних проектів, де все більшого 

успіху досягає китайська сторона. 

Втім наявність позитивної, поступальної динаміки в розвитку 

економічних та енергетичних відносин (зростання обсягів товарообороту та 

торгівлі енергетичними ресурсами, інвестиційного потоку), широка 

нормативно-правова база та розгалужений механізм реалізації, довгострокові 

проекти співпраці дозволяють стверджувати про стратегічний характер цих 

сфер партнерства, де, попри критичність оцінки, саме фактори 

взаємодоповнюваності народних господарств сторін та прагнення 

послаблення домінування західної економічної моделі виступають 

рушійними силами процесу. При цьому паливно-енергетична сфера 

виступатиме одним із основних напрямків подальшої розбудови 

стратегічного партнерства. 

Слід підкреслити, що позитиві фактори превалюють над 

проблематичними аспектами, проте на цьому етапі розвитку відносин 

керівництво обох сторін вочевидь зосереджено на подальшій розбудові цих 

векторів взаємодії.  
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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 відзначається розповсюдженням в міжнародній практиці в 

постбіполярний період. Попри активне використання в політичній та 

науковій полеміці так і не було вироблено уніфікованого підходу до дефініції 

та визначення критерії цього явища.  

Аналіз теоретичних концепцій поняття «стратегічне партнерство» та 

особливостей його реалізації в міжнародній площині дозволяє визначити цей 

феномен 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 
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розвитку, а також прихованих мотивацій; б) обопільність визнання 

сторонами стратегічного характеру взаємин між ними та специфіка 

розуміння його використання; в) формування договірної бази та механізму 

реалізації; г) динаміка та широта взаємодії, тобто практичне наповнення у 

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 двосторонніх відносин 

між собою, та не передбачає жорсткої координації позицій, що має місце в 

союзницьких взаєминах.  

2. Визнання сторонами відносин стратегічного партнерства було 

зумовлено такими передумовами: 

– започаткування нормалізації відносин між СРСР та КНР в кінці 80-х 

на початку 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку із зміною політичного курсу радянського 

керівництва; 

– відході від ідеологічного підходу до розгляду двосторонніх взаємин; 

– суттєвого зниження потенціалу могутності спадкоємиці Радянського 

Союзу – Російської Федерації, що означало, з одного боку, для китайської 

сторони зникнення так званої «загрози з півночі», а іншого, в поєднанні із 

невирішеністю питання розмежування кордону вимагало від Росії 

«перезавантаження» відносин із Китаєм; 

– географічною близькістю сторін та наявністю спільного кордону, що 

стимулювало розвиток економічних контактів та потребу у вирішенні 

територіальних суперечностей; 

– взаємозацікавленістю КНР та РФ в активізації військово-технічного 

співробітництва, спричиненої втратою для російської сторони традиційних 

ринків збуту військової техніки та прагненням зберегти потенціал ВПК, що 

залишився у спадок від радянської епохи, загальною економічною кризою, а 
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також прагненнями модернізації збройних сил, фінансовою спроможністю і 

застосуванням західними країнами ембарго на поставку зброї у разі з Китаєм; 

–  зрушеннями в «архітектурі» міжнародних відносин із утвердженням 

єдиної глобальної наддержави – США, що супроводжувалося відповідними 

кроками на міжнародній арені, спрямованими на закріплення домінуючої 

ролі, а також особливостями американсько-російських та американсько-

китайських взаємин, де керівництво РФ було невдоволене розширенням 

НАТО за рахунок колишніх країн-членів організації Варшавського договору, 

відкиданням США прагнень Кремля до спільного управління міжнародними 

процесами та критикою щодо чеченського питання. Китайське керівництво, у 

свою чергу, розглядало політику США по відношенню до себе як спробу 

«вестернізації» та «розділення», а також було занепокоєне критикою 

Вашингтона з приводу проблем прав людини та тайванського питання. Крім 

того, це накладалося на відсутність у сторін потужних союзників на 

міжнародній арені; 

–  відсутністю в обох країн впливових союзників на міжнародній арені; 

– 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, що й 

зумовило виведення двосторонніх стосунків на рівень стратегічного 

партнерства. 

 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. Є наявним тривалий (фактично з моменту розпаду СРСР) 

висхідний розвиток стратегічного партнерства, де динаміка співпраці 

кожного нового етапу є справді не нижчою за показники попереднього етапу, 

при цьому залишаються перспективи збереження її інтенсивності.  
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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 встановлення та розбудови китайсько-

російського стратегічного партнерства є саме політична сфера, де сторонам 

вдалося не тільки нормалізувати двосторонні відносини та досягти 

порозуміння з ключових територіальних питань, але й перейти до 

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, що виступає важливим чинником 

для закріплення за двосторонніми стосунками стратегічного характеру. У 

політичному сегменті стратегічне партнерство між КНР та РФ знайшло своє 

втілення на інституційному рівні в рамках ООН, АТЕС, АРФ, НЗВЗДА, 

формуванні та просуванні діалогових платформ РІК, БРІКС, ШОС; спільних 

підходах до питання 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. Співробітництво між сторонами сприяє 

просуванню їх інтересів та підвищенню геополітичної ваги на міжнародній 

арені, що формує підґрунтя для обопільної зацікавленості у подальшій 

розбудові стратегічного партнерства. 

У військовій сфері співробітництва можна виділити кілька сегментів: 

політичні консультації, військово-технічна співпраця, проведення спільних 

військових навчань, протидію тероризму, екстремізму та сепаратизму. 

Зазначені напрямки військової кооперації, за винятком ВТС, 

характеризуються позитивною динамікою, що пояснюється наявністю перед 

сторонами низки спільних загроз національній безпеці як прояви 
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сепаратизму та екстремізму, а також обопільної зацікавленості в протидії 

військовому посиленню США, підтриманні стабільності в регіоні ЦА, 

підвищенні рівня власної національної безпеки шляхом розвитку 

двосторонньої співпраці. Водночас військово-технічна співпраця демонструє 

стагнаційність, що викликано, в першу чергу, політикою несанкціонованого 

копіювання російської військової техніки китайською стороною, а також 

побоюваннями російського керівництва перед зростанням військової 

потужності КНР.  

Економічний вектор теж відзначається поступальним розвитком, 

ілюстрацією чого є зростання обсягів двостороннього 

зовнішньоторговельного обороту, активний розвиток прикордонної торгівлі, 

реалізація спільних проектів та укладання нових контрактів. Є наявним тісне 

науково-технічне співробітництво, зокрема постачання російською стороною 

новітніх технологій до Піднебесної, що підкреслює стратегічний рівень 

відносин між сторонами. Характерно, що 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 структурі зовнішньої торгівлі 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 китайські інвестиції 

набувають особливого значення в умовах дії міжнародних санкцій проти РФ, 

що підсилює позиції Пекіну у двосторонньому діалозі. Водночас 

спостерігається розширення присутності китайського бізнесу в російській 

економіці. Відзначається високий рівень співробітництва в контексті 

регіональної економічної інтеграції, що яскраво демонструє декларація 

сторонами наміру поєднання проектів російського Євразійського Союзу та 

китайського «Нового Шовкового шляху, викликана, щоправда, ускладненням 

геополітичної ситуації РФ та фактично означає її поступливість у питання 

розширенні китайського впливу на пострадянському просторі. 
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Паливно-енергетичний напрям за моделлю постачальник (РФ)-

споживач (КНР) реалізується теж в кількох сегментах, серед яких розбудова 

атомного, вугільного та електроенергетичного співробітництва має 

стабільний та неконфронтаційний характер. Найбільшу цікавість викликають 

нафтова та газова сфери, в рамках яких сторонам внаслідок тривалого 

переговорного процесу вдалося досягти принципових довгострокових 

домовленостей щодо маршрутів побудови трубопровідної інфраструктури та 

цін на вуглеводневі ресурси. Затяжний характер переговорів, попри 

взаємозацікавленість з огляду на економічні та геополітичні інтереси, може 

бути пояснено важливістю цього питання для обох держав та різними 

потребами забезпечення енергетичної безпеки. Водночас співпраця в цих 

сегментах сприяє вирішенню як для Китаю, так і для Росії, питання 

диверсифікації енергетичних партнерів та забезпечення енергетичної 

безпеки. Спостерігання зростання частки РФ в структурі енергетичного 

імпорту Піднебесної, тенденція, яка може зберегтися в подальшому з огляду 

на прагнення Москви уникнути орієнтації виключно на європейський 

енергетичний ринок за рахунок співпраці з азійськими споживачами, в першу 

чергу КНР, та необхідності Пекіну у забезпеченні стабільних поставок 

вуглеводнів сухопутними маршрутами через тяжкі наслідки у випадку 

гіпотетичного блокування морських шляхів сполучення. 

У цілому співробітництво Китаю та Росії з більшості напрямків 

відповідає критеріям стратегічного партнерства. Втім, очевидним є 

застосування дискримінаційних підходів сторонами по відношенню один до 

одного в низці питань здебільшого економічного та військово-технічного 

характеру, що випливає із прагнення кожної із сторін отримати максимальні 

зиски від двосторонньої співпраці, різного бачення своєї ролі в стратегічному 

партнерстві та наявності сегменту невідповідності та подекуди 

суперечливості національних інтересів.     

У розбудові сфер стратегічного партнерства також чітко простежується 

вплив як внутрішніх (питання національної безпеки, потреби економічного 
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розвитку, прагнення політичних еліт утриматися при владі та якість 

управління), так і зовнішніх чинників (глобальна фінансова криза, 

особливості відносин сторін з іншими міжнародними акторами). При цьому 

вплив зовнішніх факторів має більшу вагу. 

4. «Американський фактор» виступає ключовим зовнішнім 

імперативом для китайсько-російського стратегічного партнерства. При 

цьому власне встановлення відносин «нового типу» було викликано 

баченням сторонами в якості загрози національним інтересам утвердження 

домінування США в міжнародній системі після завершення епохи 

біполярності. У подальшому таке бачення спільної загрози знайшло 

практичне втілення в координації зовнішньополітичних позицій Китаю та 

Росії у згаданих вище питаннях міжнародних відносин, формуванні та 

співпраці в рамках міжнародних інституцій, в чому, попри офіційну 

констатацію неспрямованості проти третіх сторін, яскраво простежується 

рефлексія «антиамериканізму». 

Тобто можна визначити, що наразі основою для стратегічного 

партнерства є спільність інтересів сторін в протидії спробам США утримати 

за собою статус глобального лідера та відповідно спільну стратегічну мету – 

побудову багатополярного світу, де кожна із країн матиме ширші можливості 

для реалізації владних геополітичних амбіцій. Однак реалізація такої спільної 

мети має низку особливостей, які випливають із дисбалансів національних 

могутностей сторін, різного бачення мультиполярності та специфіки 

відносин із США, де Пекін, зважаючи на зростаючий економічний та 

військовий потенціал, вбачає для себе панівне становище як в рамках 

стратегічного партнерства, так і мультиполярної міжнародної системи, а 

також визначає більшу важливість розбудови взаємин із Вашингтоном, ніж з 

Москвою, що пояснює відмову китайської сторони до переходу стратегічного 

партнерства на рівень союзницьких відносин, чого прагне російське 

керівництво у зв’язку із актуальною конфронтацією із США та західними 

країнами через українське питання. 
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Наразі «американський фактор» вочевидь продовжує здійснювати 

вагомий вплив на розбудову стратегічного партнерства в багатьох сферах. 

Проте російська сторонами, намагаючись сформувати баланс у відносинах із 

США шляхом отримання підтримки такого потужного міжнародного 

«актора» як КНР, йде на поступки в суперечливих аспектах двосторонніх 

взаємин, зокрема в питаннях економічного, енергетичного, військово-

технічного та міграційного характеру. 

5. Попри наявність широкого кола здобутків, стратегічне партнерство 

КНР та РФ відзначається низкою проблематичних моментів, 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 взаємної недовіри.  

Серед основної проблематики стратегічного партнерства слід 

зазначити: 

– зростання Китаю як міжнародної потуги на основі економічних 

здобутків, які поступово конвертуються у потужний військовий потенціал, 

що поєднується із слабкістю геополітичних позицій РФ у власних східних 

регіонах, зростанням чисельності на цих територіях китайської діаспори на 

тлі демографічних дисбалансів між прикордонними регіонами сторін, а 

також посиленню тут економічного впливу китайської сторони, не може не 

викликати занепокоєння в російському політикумі, що знаходить своє 

відображення у відмові протягом тривалого часу на продаж КНР передових 

військових технологій, застосуванні законодавчих обмежень у міграційній 

сфері, недопущенні китайського бізнесу до отримання активів в розробці та 

видобутку російських сировинних ресурсів, активізації проведення 

військових навчань та збільшенні ядерних сегментів військового потенціалу 

в Далекосхідному регіоні, розбудовою співпраці, зокрема, у військо-

технічній сфері із країнами АТР, що мають політичні та територіальні 

суперечності із Піднебесною; 
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–  ще одним місцем перетину національних інтересів сторін є регіон 

Центральної Азії, який, виходячи із суто географічних міркувань, займає 

серединне розташування між двома азійським гігантами – Китаєм та Росією. 

Відповідно мету контролю над цим регіоном, зважаючи на наявні значні 

запаси природних ресурсів та унікальність геостратегічного розташування, а 

також на історичну спадщину у російському випадку, переслідують обидві 

сторони. Це проявляється в суперечностях за лідерський статус, пріоритетні 

напрямки співробітництва ШОС. Наразі економічні переваги дозволяють 

китайській стороні все більші послаблювати регіональні позиції РФ; 

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

Центральної Азії, БРІКС, суперництво за вплив в Монголії. Щоправда, 

економічний потенціал детермінує перевагу китайської сторони. Зважаючи 

на це, російська сторона прагне реалізувати стратегію «балансування» щодо 

КНР, розбудовуючи співробітництво 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); 

– 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: «сіре розмитнення», «човникова торгівля», 

браконьєрство, природно-екологічною проблематикою; 

– міграційна проблема китайсько-російських відносин, яка, в свою 

чергу, породжує негативні ефекти, які значною мірою переплітають з 

питаннями економічної співпраці. Зростання присутності китайських 

громадян на території сприяє організації контрабандного потоку, 

нелегальному вивозу готівкової валюти, природних ресурсів, військової 

продукції, завезення неякісної продукції, а також стимулює загострення 

конкуренції на ринку праці Далекосхідного регіону РФ, зростанню 
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криміногенності та конфліктогенності на цих територіях в місцях 

компактного проживання китайської меншини. Щоправда, систематичне 

проведення сторонами масштабних заходів гуманітарного характеру 

дозволяє підвищити рівень взаємодовіри в цьому питанні. 

З приводу питань економічної, військово-технічної кооперації та 

нелегальних аспектів взаємодії КНР та РФ визначають наявність проблем та 

необхідність їх вирішення. При цьому, безумовно, що розгалужений 

механізм співробітництва сприяє пом’якшенню наслідків окреслених 

проблем, однак на цілковите вирішення навряд чи можна сподіватися, 

зважаючи на зростаючу залежність російської сторони від Китаю та 

орієнтацію останнього на задоволення власних потреб.  

Втім, офіційна декларація сторонами наявності гострих суперечностей 

з приводу політичних, територіальних чи міграційних питань відсутня. Більш 

того, російська сторона офіційно спростовує те, що Китай становить загрозу 

для її національних інтересів. Зі свого боку, КНР наголошує на тому, що у неї 

відсутні якісь наміри експансії щодо РФ. Така ситуація двоякості є 

характерною особливістю китайсько-російського стратегічного партнерства. 

Щоправда, пояснення цього можна вбачати у значній актуальній 

зацікавленості керівництва обох держав у продовженні курсу на розбудову 

стратегічного партнерства та невигідності для них від ускладнення 

двосторонніх взаємин. 

6.  Встановлення та розвиток стратегічного партнерства між КНР та РФ 

характеризується низкою наслідків, які мають локальний, регіональний та 

глобальний виміри: 

– зважаючи на потенціал могутності сторін та роль в якості центрів 

сили у світовій політиці, тісна співпраця та координація позицій щодо 

міжнародних питань між ними вочевидь сприяє підвищення їх статусу у 

системі міжнародних відносин. Крім того, акцентування на важливості 

двосторонніх відносин та співробітництві в політичній, військовій, 

економічній та паливно-енергетичній сферах створює додаткові можливості 
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балансування для кожної із сторін у відносинах із західними країнами та 

особливо США, а також просування національних інтересів; 

– безконфліктні взаємини, вирішення здебільшого територіальних 

суперечностей, розвиток нафтогазового співробітництва в рамках 

стратегічного партнерства дозволяють сторонам здійснювати більш 

агресивну, в тому числі із використанням військової сили, політику щодо 

сусідніх країн: це проявляється як в зростанні напористості Китаю в питанні 

задоволення територіальних претензій в Східно- та Південно-Китайському 

морях, так і в збройній агресії РФ щодо Грузії та України. Неабияку роль в 

цьому також відіграла динамічна військово-технічна співпраця до середини 

2000-х рр., що дозволила обом країнам зміцнити власний військовий 

потенціал; 

– подальшими наслідками ВТС між Росією та Китаєм стала «дилеми 

безпеки» в АТР, спричинена конвертацією економічного потенціалу КНР на 

військовий, та пожвавлення контактів між регіональним державами-

опонентами зовнішньополітичного курсу Піднебесної та США, а також з 

причини російської агресії в Україні відбувається актуальний виток 

підвищення енергонезалежності та обороноздатності країн ЄС, особливо 

сусідніх із РФ, та, знову ж таки, зміцнення американських позицій в цьому 

регіоні. Поряд з цим перетворення КНР на одного із провідних світових 

експортерів зброї завдяки ВТС із Росією може підвищити конфліктогенний 

потенціал у Південній Азії, оскільки основним реципієнтом китайської 

військової техніки є Пакистан, який має напружені відносини із 

претендентом на регіональне лідерство – Індією; 

– китайсько-російське стратегічне партнерство сприяє стабільності, 

хоча й і авторитарного характеру, пострадянських республік Центральної 

Азії, але одночасно дозволяє зменшити суперечності між сторонами за 

домінування в цьому регіоні;  

– спільна підтримка сторонами є одним із ключових факторів 

виживання низки авторитарних та тоталітарних режимів, зокрема Б. Асада в 
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Сирії та Кім Чен Іна в КНДР. Крім того, враховуючи тісні взаємини обох 

сторін із Іраном, слід наголосити на підсилюючій ролі, яку здійснює 

китайсько-російське стратегічне партнерство для шиїтського блоку в 

конфронтації із мусульманськими країнами сунітського спрямування на 

Близькому Сході, а також просування Ірану як регіонального лідера; 

– китайсько-російська кооперація в рамках міжнародних інституцій як 

РІК та БРІКС сприяє налагодженню політичного діалогу між КНР та Індією; 

– як наслідок, такі аспекти стратегічного партнерства КНР та РФ як 

координація позицій стосовно міжнародних проблем, критика та протидія 

міжнародним акціям США, співробітництво в рамках міжнародних 

організацій, особливо БРІКС, ШОС, РІК, у функціонуванні яких сторони 

вбачають інструмент просування тенденції мультиполярності, а також 

ефекти для потенціалу могутності кожної із сторін від двосторонньої 

співпраці, здійснюють вплив на трансформацію системи міжнародних 

відносин: а) змінюється конфігурація співвідношення сил, де обидві країни 

просуваються в якості альтернативних США полюсів сили, прагнучи при 

цьому закріпити за собою зони впливу; б) вносяться корективи в ієрархію 

міжнародних акторів, проте за Китаєм закріплюється статус глобальної 

економічної та військової 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, використання 

стратегічного партнерства для просування геополітичних та територіальних 

претензій зростає гетерогенність міжнародної системи; г) спостерігається 

неоднозначний вплив на рівень стабільності системи: деструктивний –  

посилення силового фактора в міжнародних відносинах, прихильність до 

використання якого демонструють обидві держави, та конкуренції за 

контроль над ключові регіони світу; д) економічна співпраця сприяє 

зростанню суперництва на глобальному рівні, а також загостренню 
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міжнародних суперечностей щодо доступу до сировини, енергоресурсів та 

ринків збуту продукції; е) підвищення мілітаризованості сусідніх через 

агресію РФ і нарощування воєнних потужностей КНР, що також провокує 

зростання національної ідентичності та виникнення конфліктів на цьому 

підґрунті; конструктивний (недопущення військових операцій проти Ірану та 

КНДР, стабільність в ЦА); є) зростає роль держави як ключового 

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

принципи суверенітету та територіальної цілісності; з) як наслідок, вочевидь 

посилюється тенденція до формування поліцентричного устрою та навіть 

деякою мірою революційності міжнародної системи через невдоволення 

Китаю та Росії існуючим міжнародним порядком. 

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 наявність 

у КНР суперечностей із низкою сусідніх країн. Однак за умови погіршення 

внутрішньополітичної ситуації в РФ та появи тенденцій до дефрагментації не 

виключним 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 для задоволення навіть внутрішніх 

економічних потреб. Серед можливих джерел виникнення збройного 

протистояння між сторонами можна виділити: а) конкуренція за вплив в 

регіоні ЦА; б) діяльність КНР в напрямку реалізації амбіцій як військової 

наддержави в АТР; в) проблематика демографічного дисбалансу та міграції; 

г) територіальні суперечності. 
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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, то існує можливість реалізації варіанту прийняття китайською 

стороною американської пропозиції «Великої двійки». Це автоматично 

перемістить Кремль на узбіччя управління міжнародними процесами та 

змусить російську сторону зробити вибір на користь одного із полюсів, 

оскільки у разі «неприєднання» зростає можливість цілковитого нехтування 

геополітичними інтересами РФ. 

У разі посилення економічного потенціалу КНР та продовження 

зниження економічного рівня Росії в умовах конфронтації із західними 

державами та застосування санкцій видається можливим зміцнення 

економічних контактів між сторонами, однак в такий спосіб, що буде 

закріплювати керівну роль Піднебесної. Така ситуація дозволить Китаю 

отримати неофіційний контроль над східними територіями РФ та збільшить 

можливості для впливу на прийняття політичних рішень на 

загальнодержавному рівні в Росії.  

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) лібералізації однієї із сторін, що призведе до 

зближення із США та стагнації двосторонніх відносин; в) прихід ліберальних 

еліт в обох державах дозволить продовжувати успіхи двосторонніх відносин 

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:  
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– продовження поступального розвитку в ключі рівності між 

сторонами;  

–  посилення асиметричності із закріпленням панівної ролі Китаю; 

– трансформація на рівень економічного чи військово-політичного 

союзу;  

–  пряма збройна конфронтація і розрив взаємин. 

8. Для України, попри поступальну динаміку розвитку китайсько-

російського стратегічного партнерства, залишаються можливості для 

подальшого поглиблення співпраці із Китаєм, який теж був проголошений 

стратегічним партнером України. Підґрунтям для цього виступає прагматизм 

зовнішнього курсу КНР, що наразі простежується в китайському підході до 

питання територіальної цілісності України та продовженні економічної 

кооперації з Києвом. Слід враховувати, що розбудова співробітництва 

дозволить як Україні, так і Китаю підвищити 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:  

– погодження концептуальних зовнішньополітичних підходів та 

підвищення рівня координації зусиль на міжнародній арені між обома 

країнами; 

– активізація всебічного діалогу як на найвищому, так і на 

міжвідомчому та міжгалузевому рівнях, а також залучення до нього 

громадянського суспільства; 

– підвищення ефективності функціонування Міждержавної комісії з 

питань співпраці між Україною та Китаєм, діяльність якої необхідно 

спрямувати на систематичне здійснення моніторингу здобутків та проблем 

розвитку стратегічного партнерства, а також надання дієвих рекомендацій 

для наповнення його практичним змістом; 
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– створення за сприяння та безпосередньої участі високопосадовців 

обох держав спеціальних платформ задля збільшення інтенсивності контактів 

між представниками бізнесових кіл; 

– формування спільних неурядових організацій, проведення 

різноманітних круглів столів, симпозіумів, метою яких виступало б 

створення позитивного іміджу кожної із сторін в очах пересічних громадян 

та сприяння виведенню двосторонніх взаємин на новий якісний рівень; 

–  продовження курсу на розвиток кооперації у військово-технічній та 

економічній сферах (найбільш пріоритетні напрями – сільське господарство, 

авіабудівництво, інфраструктурні проекти), створення сприятливих умов для 

залучення китайських інвестицій у вітчизняну економіку, а також варто 

врахувати перспективи реалізації китайського проекту «Нового Шовкового 

шляху», від участі в якому можна отримати практичні зиски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия от 20 мая 2014 года 

[Електронний ресурс] // Сайт Президента Российской Федерации. – Режим 

доступу: http://www.kremlin.ru/supplement/1642. – Назва з екрану. 

2. Zhjngping F., Jing H. China’s strategic partnership diplomacy: engaging 

with a changing world [Електронний ресурс] / Feng Zhjngping, Huang Jing // 

ESPO working paper. – 2014.  – № 8. – Режим доступу: 

http://fride.org/descarga/WP8_China_strategic_partnership_diplomacy.pdf. – 

Назва з екрану. 

3. Gajauskaitė I. Strategic Partnerships in Foreign Policy: Comparative 

Analysis of  Polish - Ukrainian and Lithuanian - Ukrainian Strategic Partnerships / 

І. Gajauskaitė // Lithuanian Annual Strategic Review. – 2013. – Vol. 11. – № 1. – 

P. 189–229. – Назва з екрану. 

4. Lessa A.C. Brazil's strategic partnerships: an assessment of the Lula era 

(2003-2010) / A.C. Lessa // Revista Brasileira de Política Internacional. – Режим 

доступу: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

73292010000300007. – Назва з екрану. 

5. Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах 

глобального світу. Аналітична доповідь // За ред. В.О. Кіктенко. – К.: 

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – 184 с. 

6. Vaz A.C. Brazil’s strategic partnerships: origins, agendas and 

outcomes[Електронний ресурс] / A.C. Vaz // ESPO working paper. – 2014. – 

№ 9. – http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2014/07/WP-ESPO9-

JULY-2014.pdf. – Назва з екрану. 

7. Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої 

політики держави (історіографія проблеми) [Електронний ресурс] / 



191 
 

 
 

В.М. Шамраєва // Державне будівництво. – 2012.  – № 1. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2012_1_31.pdf. – Назва з екрану. 

8. Schmidt A. Strategic Partnerships – a contested policy concept 

[Електронний ресурс] / A. Schmidt // SWP Working Paper FG 1. –  2010. – № 7. 

– Режим доступу: http://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/FG%201%20discussion%20

paper_Anne%20Schmidt.pdf. – Назва з екрану. 

9.  Новиков И.А. Стратегическое партнерство как феномен 

международной политики (анализ отношений Россия-Евросоюз) / 

И.А. Новиков // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2010. –

№ 1 (17). – С. 117-124.  

10. Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Стратегічне партнерство 

України: Аналітичний матеріал / О.Б. Парахонський, Г.М. Яворська. – 

К.:НІСД, 2011. – 14 с.  

11. Жовква І.І. Моделі стратегічного партнерства / І.І. Жовква // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – 

№ 41. – Ч. ІІ. – С. 32–38. 

12. Седляр Ю.О. Теоретичні засади стратегічного партнерства / 

Ю.О. Седляр // Наукові праці: науково-методичний журнал.– Миколаїв: 

МДГУ ім. П. Могили, 2002. – Т. 25. – Вип. 12., Серія: Політологія. – С. 155-

160. 

13. Знахоренко О.М. Стратегічне партнерство в українсько-польських 

відносинах: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук: спеціальність 23.00.04 «політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку» / О.М. Знахоренко. – К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 19 с. 

14. Седляр Ю.О. Стратегічне партнерство в українсько-російських 

відносинах: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 



192 
 

 
 

політичних наук: спеціальність 23.00.04 «політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку» / Ю.О. Седляр. – К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 19 с. 

15. Чекаленко Л.Д.  Зовнішня політика і безпека України. Людина –  

Суспільство –  Держава – Міжнародні структури / Л.Д. Чекаленко. – 

К.: НІПМБ, 2004. – 351 c. 

16. Стратегічні партнери України: декларації та реалії // «Національна 

безпека й оборона». – 2000. – №12.– С. 2-56. 

17. Перепелиця Г. Як жити відрізняючись, але в гармонії. Теоретичні 

аспекти міждержавних відносин [Електронний ресурс] / Г. Перепелиця // 

Політика і час. – 2002. – №4. – Режим доступу: 

http://old.niss.gov.ua/book/perepel.htm. – Назва з екрану. 

18. Пивоваров А.С. Проблема стратегічного партнерства в 

зовнішньополітичній діяльності України: автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата політичних наук: спеціальність 23.00.02 

«політичні інститути та процеси» / А.С. Пивоваров. – Чернівецький 

національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2009. –  20 с.  

19. Chaudhuri R. Strategic Partnership [Електронний ресурс] / 

R. Chaudhuri // National Security. A symposium of re-exemining strategic 

institutions and practices. – 2009. – № 599.– Режим доступу: http:// www.india-

seminar.com/2009/599.htm. – Назва з екрану. 

20. Panda A. Why Does India Have So Many «Strategic Partners» and No 

Allies? [Електронний ресурс] / А. Panda. – 2013. – 23 November. – Режим 

доступу: https://www.facebook.com/SikhFederationUK/posts/544023865685837. 

– Назва з екрану. 

21. Адигьозалов Т.А. Концепція «стратегічного партнерства» у 

політичній літературі / Тогрул Аскер оглу Адигьозалов // Політологічний 

вісник. – 2014. – Вип. 74. – С. 473-483 

22. Гнип О. Стратегічне партнерство та його моделі у міжнародних 

відносинах / О. Гнип // Гуманітарні та соціальні науки: матеріали IIІ 



193 
 

 
 

Міжнародної конференції молодих учених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 

року, Львів, Україна / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2011. – С. 162–165. 

23. Офіційного списку стратегічних партнерів України не існує 

[Електронний ресурс] // ВКурсе.ua. – 2013. – 13 серпня. – Режим доступу: 

http://vkurse.ua/ua/business/oficialnogo-spiska-strategicheskikh-partnerov-

ukrainy.html.  – Назва з екрану. 

24. Тарасюк Б. Практика стратегічного партнерства випереджає теорію 

/ Б. Тарасюк // «Національна безпека й оборона». –2000. – №12. – С. 67-69. 

25. Перепелиця Г.М. Інтеракціоністська концепція асиметричних 

відносин / Г.М. Перепелиця // Асиметрія міжнародних відносин / За ред. 

Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2005. – 

С. 10-20. 

26. Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 

февраля 2013 года [Електронний ресурс] // Сайт Министерства иностранных 

дел Российской Федерации. – 2013. – 18 февраля. – Режим доступу:  

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F. – 

Назва з екрану. 

27. Голобоков А.С. Становление и развитие внешнеполитической 

доктрины Китая / А.С. Глобоков // Ойкумена. – 2010. – №3. – С. 117-124. 

28. Жовква І.І. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України: 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.04 / І.І. Жовква – 

К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 

194 с. 

29. Гао Шуцинь, Цзя Цинго. Трансформация отношений между Россией 

и КНР после Холодной войны / Шуцинь Гао, Цинго Цзя // 

ПОЛИС (Политические исследования). – 2010. – № 6. – С.141-148.  



194 
 

 
 

30. Ло Б. Хрупкое равновесие российско-китайских отношений 

[Електронний ресурс] / Бобо Ло // Russie.Cei.Visions. – 2005. – № 1. – Режим 

доступу: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/bobolo_russe_0.pdf. – 

Назва з екрану. 

31. Парамонов В., Строков А. Отношения между Россией и Китаем: 

история, современность и будущее  [Електронний ресурс]  / В. Парамонов, 

А. Строков // Conflict Studies Research Centre. Russian Series. – 2006. – 06/46. – 

Режим доступу: http://viperson.ru/data/200811/6VPRussianRFKNRRussian.pdf. 

– Назва з екрану. 

32. The World Factbook [Електронний ресурс] // The Central Intelligence 

Agency Web Site. – Режим доступу: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.– Назва з екрану. 

33. Совместная китайско-российская декларация от 25 апреля 1996 года 

[Eлектронний ресурс] // China.org.cn.  – 2006. – 11 ноября. – Режим доступу: 

http://russian.china.org.cn/archive2006/txt/2006-11/10/content_2273010.htm. – 

Назва з екрану. 

34.  Воробьева Т.А. Китай в эпоху перемен (1978-2005 гг.): учебное 

пособие / Т.А. Воробьева. – Киров: ВятГГУ, 2005. – 136 с. 

35. Ли Цзицзе. Китайско-российские отношения и американський 

фактор [Електронний ресурс] / Цзинцзе Ли // Азия и Африка сегодня. –  2002. 

– № 3. – С. 46-51. – Режим доступу: http://gkaf.narod.ru/kirillov/ref-liter/aa2002-

3-china.html. – Назва з екрану. 

36. Ло Б. Россия, Китай и США: Прошлое и будущее стратегического 

треугольника [Електронний ресурс] / Бобо Ло // Russie. Nei. Visions. – 2010. – 

№ 47.  – Режим доступу: http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri-

rnv47-bobo-lo-triangle-strat-rus-2010.pdf. – Назва з екрану. 

37. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска: господство Америки и 

ее геостратегичекие императивы: [Перевод с английского] / Збигнев 

Бжезинский. – М.: АСТ, 2014. – 702 с. 



195 
 

 
 

38. Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история 

международных отношений / А.Д. Воскресенский. – М.: Московский 

общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных 

программ», 1999. – 408 с. 

39. Цыганов Ю. Российско-китайские отношения и Тайвань 

[Електронний ресурс] / Ю. Цыганов // Мировая экономика и международные 

отношения. – 1998. – № 3. – С. 122-128. – Режим доступу: 

http://asiapacific.narod.ru/countries/china/rus_china_taiwan. – Назва з екрану. 

40. Ло Б. «Постоянная перезагрузка» Китая [Електронний ресурс] / 

Бобо Ло // Россия в глобальной политике. – 2010. – №5. – Режим доступу: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Postoyannaya-perezagruzka-Kitaya-15017. – 

Назва з екрану. 

41. Самофалов В. Китай у новому світовому порядку становлення 

супердержави [Електронний ресурс] / В. Самофалов // Зовнішні справи. – 

2013. – 4 червня. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-

dumka/view/article/kitai-u-novomu-svitovomu-porjadku-stanovlennja-superde-1/. 

– Назва з екрану. 

42. Шевчук О.В. Стратегічний трикутник США – КНР – РФ у 

дослідженнях російських політологів / О.В. Шевчук // Наукові праці: 

Науково-методичний журнал. Політичні науки. – Миколаїв: Видавництво 

МДГУ ім. П. Могили. – Т.110. – Вип.97. – С. 156 – 160. 

43. Тимофеев О. Российско-китайские отношения на современном 

этапе и перспективы их развития [Електронний ресурс] / О. Тимофеев // 

Вестник Амурского государственного университета. Cерия: гуманитарные 

науки. – 2014. – № 64. – С. 57-61. – Режим доступу: 

http://www.amursu.ru/attachments/article/11560/10.pdf. – Назва з екрану. 

44. Договор о  добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 

2001 года [Електронний ресурс] // Сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. – 2001. – 17 июня. – Режим доступу: 



196 
 

 
 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985f43256a8c004d

1562!OpenDocument. – Назва з екрану. 

45. Уянаев С.В. Сотрудничество РФ и КНР: содержание и 

международные акценты его «нового этапа» / С.В.Уянаев // Китай в мировой 

и региональной политике. История и современность: ежегодное издание / 

отв. редактор-составитель Е.И. Сафронова. – М.: ИДВ РАН, 2012. – Вып. 

ХVII. – С. 18-28. 

46. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о дальнейшем углублении российско-китайских 

отношений всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и 

стратегического взаимодействия от 5 июня 2012 года [Електронний ресурс] // 

Сайт Президента Российской Федерации. – Режим доступу: 

http://www.kremlin.ru/supplement/1230. 

47. Российско-китайская совместная делакрация о многополярном мире 

и формирование нового международного порядка  от 23 апреля 1997 года 

[Електронний ресурс] // Законы России. – Режим доступу: 

http://lawrussia.ru/texts/legal_743/doc743a830x878.htm. – Назва з екрану. 

48. Совместная декларация Китайской Народной Республики и 

Российской Федерации о международном порядке в XXI веке от 1 июля 2005 

[Електронний ресурс] // Сайт Министерства иностранных дел Китайской 

Народной Республики. – 2005. – 2 июля. – Режим доступу: 

http://www.mfa.gov.cn/rus/zxxx/t202668.htm. – Назва з екрану. 

49. Совместная декларация КНР и РФ по основным международным 

вопросам от 23 мая 2008 года [Електронний ресурс] // Сайт Министерства 

иностранных дел Китайской Народной Республики. – 2008. – 24 мая. – Режим 

доступу: http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/gb/t459410.shtml.– Назва з екрану. 

50. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении 

отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия 



197 
 

 
 

от 22 марта 2013 года [Електронний ресурс] // Сайт Президента Российской 

Федерации. – Режим доступу: http://kremlin.ru/supplement/1423. – Назва з 

екрану. 

51. Совместная Российско-китайская декларация от 3 сентября 1994 

года [Електронний ресурс] // Аналитический Клуб.  – 2004. – 29 октября. – 

Режим доступу:  http://analysisclub.ru/index.php?page=chna&art=1869. – Назва 

з екрану. 

52.  Шевчук О.В. Китай між США і Росією: геостратегічні відносини / 

О.В. Шевчук. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2008. – 448 с. 

53. Сирінській Р. Китай виходить на пострадянський простір 

[Електронний ресурс]  / Р. Сирінський // Укррудпром. – 2009. – 27 травня. – 

Режим доступу:  

http://ukrrudprom.ua/digest/Kitay_vihodit_na_postradyanskiy_prostr.html. – 

Назва з екрану. 

54. Зевелев И.А. Американо-китайские отношения и выбор России 

[Електронний ресурс] / И.А.  Зевелев // Россия в глобальной политике. – 

2012.  – № 6. – Режим доступу: http://www.globalaffairs.ru/number/Realizm-v-

XXI-veke-15792. – Назва з екрану. 

55. Никуленков В.В. Долгосрочные тенденции российско-китайских 

отношений при голосовании ООН (на примере использования права вето в 

Совете Безопасности) [Електронний ресурс] / В.В. Никуленков // Молодежь и 

наука: сборник материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с 

международным участием, посвященной 80-летию образования 

Красноярского края. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. — Режим доступа: conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/pdf/d01/s67/s67_022.pdf. 

– Назва з екрану. 

56. Снежанова Л.Н. Война в Ливии как очередной этап передела мира 

[Електронний ресурс] / Л.Н. Снежанова // НИРСИ. – Режим доступу: 

http://www.nirsi.ru/125. – Назва з екрану. 



198 
 

 
 

57. Шевырев И. Почему Китай поддерживает Сирию[Електронний 

ресурс] / И. Шевырев // DipComment. – 2013. – 17 сентября. – Режим доступу:  

http://www.dipcomment.com/expert.php?watch=229. – Назва з екрану. 

58. White G.L. Russia Gains Clout With Syria Initiative [Електронний 

ресурс] / Gregory L. White // The Wall Street Journal. – 2013. – 17 September.– 

Режим доступу: 

http://www.wsj.com/articles/SB1000142412788732466560457907727374434917. 

– Назва з екрану. 

59. Пастухова Г. Сотрудничество Китая и Ирана: взаимные интересы, 

тактические и стратегические [Електронний ресурс] / Г. Пастухова // Индекс 

безопасности. – Т.15. –  №2 (89). – С. 49-63. – Режим доступу: 

http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13408771250.pdf. – Назва з 

екрану. 

60.  Жолквер Н. Немецкие аналитики – о позиции РФ на переговорах с 

Ираном [Електронний ресурс] / Н. Жолквер // Иносми. – 2015. – 15 июля. – 

Режим доступу: http://inosmi.ru/world/20150715/229108104.html.– Назва з 

екрану. 

61. Фэн Шаолей. Не забывая прошлого, смотреть в будущее // Россия в 

глобальной политике [Електронний ресурс]  / Шаолей Фен // Россия в 

глобальной политике. – 2013. – №5. – Режим доступу: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ne-zabyvaya-proshlogo-smotret-v-buduschee-

16181. – Назва з екрану. 

62. Титаренко М.Л. Россия и Китай: стратегическое партнерство и 

вызовы времени / М.Л. Титаренко. — М.: ИД «ФОРУМ», 2014. — 224 с. 

63. Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в 

глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и 

перспективы / М.Л. Титаренко. — М.: ИД «ФОРУМ», 2012. — 544 с. 

64. Sangtu Ko. Strategic Partnership in a Unipolar System:The Sino-Russian 

Relationship // Issues & Studies. – 2006.  –  № 3 (42). – P. 203-225. 



199 
 

 
 

65. Umarov K., Millie K. Sino-Russian Relations within the Framework of 

the Shanghai Cooperation Organization Framework [Електронний ресурс] / 

Khayrulla Umarov, Kimberly Millie // Journal of Eastern European and Central 

Asian Research. – 2014. –  Vol 1.  –  №1. –  Режим доступу: http://ieeca.org/wp-

content/uploads/2013/04/JEECAR-Journal-Vol1-No1-Website.pdf. – Назва з 

екрану. 

66. Лузянин С. Пятеро против одного [Електронний ресурс] / 

С. Лузянин // Независимая газета. – 2004. – 28 сентября. – Режим доступу: 

http://www.ng.ru/politics/2004-09-28/2_priorities.html. – Назва з екрану. 

67. Відносини Китаю та Росії в контексті російської військової агресії 

проти України // Борисфен Інтел. – 2014. – 11 грудня.  – Режим доступу: 

http://bintel.com.ua/uk/article/china-russia.– Назва з екрану. 

68. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества [Електронний 

ресурс] // Сайт Шанхайской организации сотрудничества. – 2015. – 10 июля. 

– Режим доступу: http://www.sectsco.org/RU123/show.asp?id=1035. – Назва з 

екрану. 

69.  Панфилова В. Китай разыграл «афганское домино» [Електронний 

ресурс] / В. Панфилова // Афганистан.Ру. – 2014. – 11 августа. – Режим 

доступу:  http://afghanistan.ru/doc/77075.html. – Назва з екрану. 

 70. Харитонова Н.И. Проблема афганского наркопроизводства и 

наркотрафика [Електронний ресурс] / Н.И. Харитонова // Центр 

исследований кризисных ситуаций. – 2013. – 18 марта. – Режим доступу:  

http://csrc.su/articles/10/.– Назва з екрану. 

 71. Байзакова К.И., Ергешкызы Г. Перспективы безопасности для 

стран Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане и деятельности 

ШОС [Електронний ресурс] / И.К. Байзакова, Г. Ергешкызы // Сборник 

материалов научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

международных отношений и международного права», посвященной 70-



200 
 

 
 

летию первого декана ФМО профессора Жамбатыровой Г. Ш., Казахстан, 

г. Алматы, 2013 г. – Режим доступу:   

http://pps.kaznu.kz/2/Main/FileShow2/12059/99/3/5/0//.– Назва з екрану. 

72. Рижков М. Участь країн БРІКС в процесах політичної інтеграції / 

М. Рижков // Дослідження світової політики: Зб. Наук. праць. – К.: Інститут 

світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2013. – 

Вип. 3 (64). – С. 15-21. 

73. Лузянин С.Г., Мамовнов М.В. Китай в глобальных и региональных 

измерениях. Ресурсы и маршруты «возвышения» / С.Г. Лузянин, 

М.В. Мамонов // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность: ежегодное издание / отв. редактор-составитель Е.И. 

Сафронова. – М.: ИДВ РАН, 2011. – Вып. ХVI. – С. 18-28. 

74. Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС 

от 9 февраля 2013 года [Електронний ресурс] // Сайт Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. – 2013. – 21 марта. – Режим 

доступу: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/D23D45D62C00F78E44257B35002ACD5

0. – Назва з екрану. 

75. Денисенко В. Геополитические аспекты объединения в рамках 

BRICS [Електронний ресурс]  / В. Денисенко // Geopolitika. – Режим доступу: 

http://www.geopolitika.lt/?artc=5990. – Назва з екрану. 

76. Мареева Ю.А. Стратегический треугольник «Россия-Индия-Китай» 

в международных отношениях (теория и историческая практика) / 

Ю. А. Мареева // Вестник МГИМО Университета. –2012. – №5 (26). – С. 240-

249.  

77. Россия-Китай-Монголия подписали меморандум о разработке 

программы создания экономического коридора [Електронний ресурс] // Сайт 

Министерства экономического развития Российской Федерации. – 2015. – 

9 июля.  – Режим доступу: http://economy.gov.ru/minec/press/news/2015090706. 

– Назва з екрану. 



201 
 

 
 

78. Менгес К. Китай. Нарастающая угроза / К. Менгрес [Пер. с англ. 

Булычева А.Г.; Предисл. к русск. изд. Цыгичко В.Н.]. — М.: Издательство 

Независимая Газета, 2006. — 608 с.  

79. Farkas A. Russia and China Are Executing a Plan We Ignore at Our 

Peril  [Електронний ресурс] / A. Farkas // The American thinker. – 2014. – 

11 June. – Режим доступу: 

http://www.americanthinker.com/2014/06/russia_and_china_are_executing_a_plan

_we_ignore_at_our_peril.html. – Назва з екрану. 

80. Тренин Д. От Большой Европы к Большой Азии? Российско-

китайская Антанта [Електронний ресурс] / Д. Тренин // Робочие материалы 

Карнеги. – М.: «Самполиграфист», 2015. – Режим доступу: 

http://carnegieendowment.org/files/CP_Trenin_Asia_web_Rus.pdf. – Назва з 

екрану. 

81. Декларация глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества от 5 июля 2005 года [Електронний ресурс] // Центральный 

интернет-портал Шанхайской организации сотрудничества. – Режим 

доступу: http://infoshos.ru/ru/?id=97. – Назва з екрану. 

82.  Строкань С. США объявили Узбекистану дефолт [Електронний 

ресурс] / С. Строкань // Комерсант.ru. – 2005. – 7 октября. – Режим доступу: 

http://www.kommersant.ru/doc/615557. – Назва з екрану. 

83. Михеев В. Россия–Китай: «дозагрузка» отношений / В. Михеев  // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 6.  – С.10-19. 

84. Михалев А.В. «Новая большая игра» в Центральной Азии: фактор 

Монголии [Електронний ресурс] / А.В. Михалев // PolitBook. – 2012. – № 3. – 

С. 117-127. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/novaya-bolshaya-

igra-v-tsentralnoy-azii-faktor-mongolii. – Назва з екрану. 

         85. Храмчихин А. Почему России выгодно защищать Монголию 

[Електронний ресурс] / А. Храмчихин // Русская планета. – 2013. – 

30 декабря. – Режим доступу: http://rusplt.ru/world/mongolia_kitaj_7175.html. – 

Назва з екрану. 



202 
 

 
 

 86. Домингес Г.,  Варкентин А. Монголия лавирует между Россией и 

Китаем [Електронний ресурс] / Габриэль Домингес, Александр Варкентин // 

Deutsche Welle. – 2014. – 3 сентября.– Режим доступу: http://dw.com/p/1D5mv. 

– Назва з екрану. 

87. Реакция мировых лидеров на ситуацию в Крыму [Електронний 

ресурс] // Деловой инормационно-новостной сайт Дело. – 2014. – 6 марта. – 

Режим доступу: http://delo.ua/ukraine/reakcijami-mirovyh-liderov-na-situaciju-v-

krymu-228753/.– Назва з екрану. 

88. Китай объяснил, почему воздержался от голосования по 

«крымской» резолюции СБ ООН [Електронний ресурс] // Politforums.net. – 

2014. – 15 марта. – Режим доступу: http://li300-

166.members.linode.com/ukraine/1394907649.html.– Назва з екрану. 

89. Дин Дин. Почему Путин поблагодарил китайский народ 

[Електронний ресурс] / Дин Дин // Иносми. – 2014. – 19 марта. – Режим 

доступу: http://inosmi.ru/russia/20140319/218752358.html. – Назва з екрану. 

90. Treading Carefully, China Opposes Sanctions on Russia [Електронний 

ресурс] // The American Interest. – 2014. – 29 April. – Режим доступу: 

http://www.the-american-interest.com/blog/2014/04/29/treading-carefully-china-

opposes-sanctions-on-russia/.– Назва з екрану. 

91. Small A. Ukraine, Russia, and China option: The Geostrategic Risks 

Facing Western Policy / А. Small // Europe policy paper. German Marshall Fund 

of the United States. – 2014. – №2. – Режим доступу: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/1401468298Small_UkraineRussiaChina_May14

_web%20(2).pdf. – Назва з екрану. 

92. Мосяков Д.В. Политика Китая в отношении стран Юго-Восточной 

Азии и ее влияние на безопасность и баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе / Д.В. Мосяков // Сборник тезисов международной научной 

конференции. Актуальные проблемы региональной безопасности Восточной 

Азии; Санкт-Петербургский государственный университет, 6-7 апреля 2012 

года. – С. 64-70. 



203 
 

 
 

93. Christoffersen G. The Sino-Russian Partnership in the Asia-Pacific 

[Електронний ресурс] / G. Christoffersen // Russian International Affairs 

Council. – 2013. – 19 September. – Режим доступу: 

http://russiancouncil.ru/en/blogs/dvfu/?id_4=693. – Назва з екрану. 

94.  Китай поможет России против США [Електронний ресурс] // 

Politikus.ru. – 2014. – 31 марта. – Режим доступу: 

http://politikus.ru/articles/15856-kitay-pomozhet-rossii-protiv-ssha.html. – Назва з 

екрану. 

95. Сближение Китая и России демонстрирует тройной стратегический 

эффект [Електронний ресурс] // «Жэньминь жибао» онлайн. – 2014. – 

10 февраля. – Режим доступу: http://russian.people.com.cn/95181/8531706.html. 

– Назва з екрану. 

96. Баев П.К.  К дальнейшему укреплению российско-китайского 

квази-стратегического псевдо-партнерства [Електронний ресурс] / 

П.К. Баев // ПОНАРС Евразия. Аналитическая записка № 337. – 2014. – 

Режим доступу: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-

pdf/Pepm_337_rus_Baev_August2014.pdf. – Назва з екрану. 

97. Портяков В.Я. Российско-китайские отношения: состояния и 

перспективы / В.Я. Портяков // Китай в мировой и региональной политике. 

История и современность: ежегодное издание / отв. редактор-составитель 

Е.И. Сафронова. – М.: ИДВ РАН, 2013. – Вып. ХVIІІ. – С. 6-15.  

98. Хайюнь В. Кризис в Украине может принести в Китай 10-летний 

период «стратегического ослабления» [Електронний ресурс] / В. Хайюнь // 

«Женьминь жибао» он-лайн. – 2014. – 25 апреля. – Режим доступу: 

http://russian.people.com.cn/95181/8609611.html. – Назва з екрану. 

99. Си Цзиньпин: Китай стремится к выведению отношений с Россией 

на новый уровень [Електронний ресурс] // «Женьминь жибао» он-лайн.  – 

2011. – 23 октября. – Режим доступу: 

http://russian.people.com.cn/31521/7623795.html. – Назва з екрану. 



204 
 

 
 

100.  Встреча Ху Цзиньтао и В. Путина [Електронний ресурс] // Сайт 

Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации. – 

Режим доступу: http://ru.china-embassy.org/rus/xwdt/t281011.htm. – Назва з 

екрану. 

101. Медведев: за шесть лет объем торговли РФ и КНР вырос почти 

вдвое, с $40 млрд до $90 млрд [Електронний ресурс] // Информационное 

агенство России «ТАСС». – 2014. – 13 октября. – Режим доступу: 

http://novostimira.net/economy/93514-medvedev-za-shest-let-obem-torgovli-rf-i-

knr-viros-pochti-vdvoe-s-40-mlrd-do-90-mlrd.html. – Назва з екрану. 

102. Отношения России и Китая: модель для великих держав 

[Електронний ресурс] // РиаНовости. – 2015. – 3 марта. – Режим доступу: 

http://m.ria.ru/interview/20150303/1050721421.html. – Назва з екрану. 

103. Габуев А. Беспокойное партнерство [Електронний ресурс] / 

А. Габуев // Россия в глобальной политике. – 2014. – №5. – Режим доступу: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Bespokoinoe-partnerstvo-17114. – Назва з 

екрану. 

104. Пядышев Б.Д.  Пекин выбирает «ось удобства» [Електронний 

ресурс] / Б.Д. Пядышев // Международная жизнь. – 2009. – № 9. – С. 67-72. – 

Режим доступу: 

http://www.perspektivy.info/book/pekin_vybirajet_os_udobstva_2009-12-21.htm. 

– Назва з екрану. 

105. Ryan K. Russo-Chinese Defense Relations: The View from Moscow / 

K. Ryan // The Future of China-Russia Relations. – Lexington: The University 

Press of Kentucky, 2010. – P. 179-202. 

106. Военная доктрина Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

[Електронний ресурс] // Российская газета. – 2014. – 30 декабря. – Режим 

доступу:  http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html. – Назва з екрану. 

107. China's military strategy [Електронний ресурс] // Chinadaily.com.cn. 

– 2015.  – 26 May. – Режим доступу: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-

05/26/content_20820628.htm. – Назва з екрану. 



205 
 

 
 

108. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года [Електронний ресурс] // Сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. – 2009. – 12 мая. – Режим доступу: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns- 

osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/8abb3c17eb3d2626c32575b500

320ae4!OpenDocument. – Назва з екрану. 

109. Цянь Сяоюнь. Опасный миф о «китайской военой угрозе» / 

Сяоюнь Цянь // Азия и Африка сегодня. – 2003. – № 3. – С. 28-35. 

110. Важнов О.Ю. Роль военно-технического сотрудничества во 

внешнеполитической деятельности России (на примере ВТС с Китаем): 

автореф. на соискание ученой степени канд. полит. наук.: спец. 23.00.04 / 

О.Ю. Важнов. – М.: Дипломатическая академя МИД России, 2007. – 23 с. 

111. Базикова И. Военно-техническое сотрудничество России и Китая 

на современном этапе [Електронний ресурс] / И. Базикова // Деловые 

новости. – 2015. – 29 марта. – Режим доступу: 

http://delonovosti.ru/analitika/3021-voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-

kitaya-na-sovremennom-etape.html. – Назва з екрану. 

112. Joseph Y.S. Cheng Challenges to China's Russian Policy in Early 21st 

Century / Y.S. Joseph  // Journal of Contemporary Asia. – 2004. –  Vol. 34. –  

№ 4.–  P. 480-502. 

113. Brisset J.-V. Sans foi ni loi : les Chinois, fournisseurs d'armes de ceux à 

qui personne d'autre ne veut en vendre [Eлектронний ресурс] / Jean-Vincent 

Brisset // Atlantico. – Режим доступу: http://www.atlantico.fr/decryptage/sans-

foi-ni-loi-chinois-fournisseurs-armes-ceux-qui-personne-autre-ne-veut-en-vendre-

jean-vincent-brisset- 672899.html. – Назва з екрану. 

114. Чжен Ци. Основные тенденции российско-китайского военно-

технического сотрудничества на современном этапе [Електронний ресурс] / 

Ци Чжен // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. – 2008. – №70. – Режим доступу: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-voenno-tehnicheskogo-



206 
 

 
 

sotrudnichestva-mezhdu-rossiey-i-kitaem-na-sovremennom-etape. – Назва з 

екрану. 

115. Мигунов А.А. Российско-китайские военно-политические 

отношения: историческое исследование (1996-2006 гг.): диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 

07.00.02. / А.А. Мигунов. – М.: Военный университет министерства 

обороны Российской Федерации, 2009. – 245 с.  

116. Эпоха масштабных закупок Китаем российских вооружений 

завершена [Електронний ресурс] // Новости ВПК. – 2010. – 30 сентября. – 

Режим доступу:  

http://vpk.name/news/44849_epoha_masshtabnyih_zakupok_kitaem_rossiis

kih_vooruzhenii_zavershena.html. – Назва з екрану. 

117. Чжен Ци. Политическая роль военно-технического 

сотрудничества в  современных российско-китайских отнгошениях / Ци 

Чжен: автореферат на соискание ученой степени кандидата наук. – Санкт-

Петербург: Санкт-Пербургский государственній университет, 2009. – 20 с. 

118. Поддубная М.В. Отношения США, КНР и России в условиях 

глобализации современного мира [Електронний ресурс] / М.В. Поддубная // 

Вестник Томского государственного университета. – 2007. – Вып. 305. – 

Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnosheniya-ssha-knr-i-

rossii-v-usloviyah-globalizatsii-sovremennogo-mira. – Назва з екрану. 

119. Мухаметов Р.С. Проблемы российско-китайских отношений на 

современном этапе  [Електронний ресурс] / Р.С. Мухаметов // Известия 

Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2012. 

– №3 (106). – С. 39-46. – Режим доступу: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/20957/1/iuro-2012-106-05.pdf. – Назва з 

екрану. 

120. Weitz R. Why Russia and China have not formed an anti-american 

alliance / R. Weitz  // Naval War College Rewiev. – 2003. – Vol. LVI. – № 4. – 

P. 39-61.   



207 
 

 
 

121. Воронов В. Пекин, родина клонов [Eлектронний ресурс] / 

В. Воронов // Совершенно секретно. – № 4/287. – 2013. – 25 марта. – Режим 

доступу: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/3504/. – Назва з екрану. 

122. Военный эксперт: китайско-российское военно-техническое 

сотрудничество не является «игрой с нулевой суммой» [Eлектронний 

ресурс] // «Жэньминь жибао» он-лайн. – 2012. – 11 ноября. – Режим доступу: 

http://russian.people.com.cn/31516/8019968.html. – Назва з екрану. 

123. Haas M. Russian–Chinese Security Relations: Moscow’s Threat from 

the East? /  Marcel de Haas. –  The Hague: Netherlands Institute of International 

Relations Clingendael, 2013. – 58 p. 

124. China’s energy and security relations with Russia: Hopes, Frustrations 

and Uncertainties / Linda Jakobson, Paul Holtom, Dean Knox and Jingchao Peng. 

– Stockholm International Peace Research Institute, 2011. – 43 р. 

125. СІПРІ 2007: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна 

безпека: Пер. з англ./Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру; Укр. центр 

екон. і політ. Досліджень ім. О. Разумкова; редкол. укр. вид.: Л.Шангіна 

(головний редактор) та ін. – К.: Заповіт, 2008. – 624 с. 

126. Farley R. Over the Horizon: Trouble Ahead for Russia's Triangle Arms 

Trade [Eлектронний ресурс] / Robert Farley // World Politics Reviev. – 2012. – 

4 January. – Режим доступу:  

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/11069/over-the-horizon-

trouble-ahead-for-russias-triangle-arms-trade. – Назва з екрану. 

127. Кашин В. Китай меняет внешнюю политику и наращивает 

военную мощь [Eлектронний ресурс] / В. Кашин // Newscom.md. – Режим 

доступу: http://www.newscom.md/rus/kitaj-menyaet-vneshnyuyu-politiku-i-

narashivaet-voennuyu-mosh_.html.   – Назва з екрану. 

128. Минобороны КНР назвало безосновательными обвинения в том, 

что Китай без разрешения переделывает российскую военную 

технику [Eлектронний ресурс] // Новости ВПК. – 2012. – 30 ноября. – Режим 

доступу:   



208 
 

 
 

http://vpk.name/news/79881_minoboronyi_knr_nazvalo_bezosnovatelnyimi_obvin

eniya_v_tom_chto_kitai_bez_razresheniya_peredelyivaet_rossiiskuyu_voennuyu_t

ehniku.html. – Назва з екрану. 

129. СІПРІ 2008: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна 

безпека: Пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. інститут дослідження миру; Укр. 

центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова; редкол. укр. вид.: 

Л. Шангіна (головний редактор) та ін. – К.: Заповіт, 2009. – 520 с. 

130. Дробышев М.Г. Интеллектуальная собственность в сфере военно-

технического сотрудничества: проблемы и механизмы защиты [Eлектронний 

ресурс] / М.Г. Дробышев // Военное право. – 2013. – № 4. – Режим доступу: – 

Режим доступу: www.voennoepravo.ru/files/Drobichev.docx.– Назва з екрану. 

131. Сирінський Р. Україна-Китай [Eлектронний ресурс] / 

Р. Сирінський // Українська призма: між стратегічним партнерством і 

безпекою. – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/ukraine/10249.pdf. – Назва з екрану. 

132. Ивановский А. «Холодная война» за технологии [Eлектронний 

ресурс] / А. Ивановский // Столетие.RU. – 2013. – 11 января. – Режим 

доступу: http://forum.rusbeseda.org/index.php?topic=15750.0;wap2. – Назва з 

екрану. 

133. СІПРІ 2012: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна 

безпека: Пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру; Укр. центр 

екон. і політ. Досліджень ім. О. Разумкова; Редкол. укр. вид.: Л.Шангіна 

(головний редактор) та ін. – К.: Заповіт, 2013. – 464 с. 

134. Важнов О.Ю. Роль военно-технического сотрудничества во 

внешнеполитической деятельности России (на примере ВТС с Китаем) / 

О.Ю. Важнов: автореферат на соискание ученой степени кандидата наук: 

специальность 23.00.04 / О.Ю. Важнов. – М.: Дипломатическая академя МИД 

России, 2007. – 23 с. 



209 
 

 
 

135. Yuan J.-d. Sino-Russian Defense Ties. The View from Beijing / Jing-

dong Yuan // The Future of China-Russia Relations. – Kentucky: The University 

Press of Kentucky, 2010. –  P. 203-229. 

136. Wezema P., Wezeman S. Trends in international arms transfers 

[Eлектронний ресурс] / Pieter Wezema, Siemon Wezeman // SIPRI Fact Sheet. – 

2015, March. – Режим доступу: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf. 

– Назва з екрану. 

137. Китай вошел в пятерку крупнейших экспортеров оружия 

[Eлектронний ресурс] // Военно-промышленный курьер. – 2013. – 18 марта. – 

Режим доступу: http://vpk-news.ru/news/14966. – Назва з екрану. 

138. Биниконский Л.Б. Военно-техническое сотрудничество России со 

странами АТР / Л.Б. Биниконский // Азитско-Тихоокеансикй регион. Серия 

экономика, политика, право. – Владивосток: Издательство Дальневосточного 

университета, 2010. – № 2(22) – С. 91-105. 

139. Sapozhnikov V. Wen Jiabao a Mosca. La Cina chiede alla Russia meno 

armi e più gas [Eлектронний ресурс] / V. Sapozhnikov // Іl sole 24 ore. – 2010. – 

22 Novembre. – Режим доступу: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-11-

22/jabao-moscawen-jabao-mosca-145911.shtml?uuid=AYsLfplC. – Назва з 

екрану. 

140. Nissenbaum D. Pentagon Lays Out Challenge Posed by China's 

Growing Military Might [Eлектронний ресурс]  / Dion Nissenbaum // The Wall 

Street Journal. – 2014. – 6 June. – Режим доступу: 

http://www.wsj.com/articles/pentagon-lays-out-challenge-posed-by-chinas-

growing-military-might-1402005458. – Назва з екрану. 

141. Китай починає експансію і не соромитиметься демонструвати силу 

[Eлектронний ресурс] // Голос Столиці. – 2013. – 19 квітня. – Режим доступу: 

http://newsradio.com.ua/2013_04_19/Kitaj-pochina-ekspans-ju-ne-soromitimetsja-

demonstruvati-silu/.– Назва з екрану. 

142. Menon R. China Ascendant: Is Conflict Inevitable? [Eлектронний 

ресурс] / R. Menon // The National Interest. – 2013. – 17 December. – Режим 



210 
 

 
 

доступу: http://nationalinterest.org/commentary/china-ascendant-conflict-

inevitable-9576?page=show. – Назва з екрану. 

143. Blank S. Russia and Vietnam Team Up to Balance China 

[Eлектронний ресурс]  /  S. Blank // The National Interest. – 2014. – 7 April. – 

Режим доступу: http://nationalinterest.org/commentary/russia-vietnam-team-

balance-china-10195. – Назва з екрану. 

144. Keck Z. To Hedge Its Bets, Russia Is Encircling China [Eлектронний 

ресурс]  / Z. Keck // The Diplomat. – 2013. – 5 November. – Режим доступу:  

http://thediplomat.com/2013/11/to-hedge-its-bets-russia-is-encircling-china/.– 

Назва з екрану. 

145. Харамчин А. Традиционное недоверие и нарастающее презренне 

[Eлектронний ресурс] / А. Храмчихин // Военно-промышленный курьер. – 

2011. – 9 ноября. – Режим доступу: http://vpk-news.ru/articles/8323. – Назва з 

екрану. 

146. Куприянов Т. Россия-Китай. Взгляд из Японии [Електронний 

ресурс] / Т. Куприянов // Чита.Ру. – 2013. – 11 ноября. – Режим доступу: 

http://articles.chita.ru/55624/.– Назва з екрану. 

147. Du R. Anti-Chinese Sentiment in Russia:Threats of «Chinese Invasion» 

or Fears of Russian Xenophobia. Laird Essay Competition [Електронний ресурс]  

/ Ruoxi Du. – 2012. – Режим доступу: 

https://crees.ku.edu/sites/crees.drupal.ku.edu/files/docs/LairdEssay_Du.pdf. – 

Назва з екрану. 

148. Шатров В. У ролі молодшого брата. Чим загрожує Росії китайська 

міграція? [Електронний ресурс] / В. Шатров // Тиждень.ua. – 2013. – 

29 квітня. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/World/77827. – Назва з екрану. 

149. FlorCruz M. China To Engage In «Six Inevitable Wars» Involving 

U.S., Japan, India And More, According To Pro-Government Chinese Newspaper 

[Електронний ресурс] / Michelle FlorCruz // International Business Times. – 

2013. – 26 November.  – Режим доступу: http://www.ibtimes.com/china-engage-



211 
 

 
 

six-inevitable-wars-involving-us-japan-india-more-according-pro-government-

chinese. – Назва з екрану. 

150. «Великий похід-2». КНР як новий центр експансії в світі 

[Електронний ресурс] // Борисфен Інтел. – 2013. – 23 квітня. – Режим 

доступу: http://bintel.com.ua/uk/analytics/print/knr-kak-novyj-centr-jekspansii-v-

mire/.– Назва з екрану. 

151.  Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия 2050: стратегия 

соразвития / Б.Н. Кузык, М.Л. Титаренко. – М.: Институт экономических 

стратегий РАН, ИДВ РАН, 2006. – 656 c. 

152. Итоги с Владимиром Путиным: внешняя политика. Часть 4. Россия 

и Китай [Електронний ресурс] // Агентство политических новостей. – 2008. – 

3 мая.  – Режим доступу:  http://www.apn.ru/library/article19835.htm. – Назва з 

екрану. 

153. Петухов И. Россия-Китай: «Доверительное партнерство» и 

некоторые проблемы  региональной  безопасности [Електронний ресурс] / 

И. Петухов // Pismoref.ru. – Режим доступу:  

http://pismoref.ru/3577456521.html. – Назва з екрану. 

154. Храмчихин А. Угроза, которая сама по себе «не рассосется» 

[Електронний ресурс] / А. Храмчихин // Независимое военное обозрение. – 

2008. – 22 февраля. – Режим доступу:  http://nvo.ng.ru/concepts/2008-02-

22/2_ugroza.html. – Назва з екрану. 

155. Американский профессор: К 2035 году Китай станет угрозой для 

России и Америки, и державы создадут антикитайский союз («Газета 

Хуаньцю шибао», Китай) [Електронний ресурс] // Иносми. – 2013. – 26 

сентября. – Режим доступу:  http://inosmi.ru/world/20130926/213316327.html. – 

Назва з екрану. 

156. China poses no danger to Russia: Medvedev [Електронний ресурс] // 

Chinadaily. – 2013. – 27 October. – Режим доступу: 

http://www.chinadaily.com.cn/world/2013-10/27/content_17061632.htm. – Назва 

з екрану. 



212 
 

 
 

157. Garnett Sh. Challenges of the Sino-Russian Strategic Partnership / Sh. 

Garnett //  The Washington Quarterly. –2001, Autumn. – P. 41–54. 

158. Mitchell D.J. China and Russia [Електронний ресурс]  / D.J. Mitchell  

// The China balance sheet in 2007 and beyond.  – Washington: Center for 

Strategic and International Studies; Peterson Institute for International Economics, 

2007. – Режим доступу: 

http://csis.org/files/media/csis/pubs/090212_07china_russia.pdf. – Назва з екрану. 

159. Zhuravel I. Arms Transfers between Russia and China. Neoclassical 

Realist Analysis  [Електронний ресурс]  / Zhuravel I. – Режим доступу: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3047012&file

OId. – Назва з екрану. 

160. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: 

підручник / М.З. Мальський, М.М. Мацях. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: 

знання, 2007. – 451 с. 

161. Obiko N., Kate D.T. Putin Woos Pakistan as Cold War Friend India 

Buys U.S. Arms [Електронний ресурс] / Natalie Obiko, Daniel Ten Kate // 

Bloomberg.  – 2014. – 23 November. – Режим доступу: 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-23/putin-looks-to-pakistan-as-

cold-war-friend-india-buys-u-s-arms. – Назва з екрану. 

162. Mankoff J. The Wary Chinese-Russian Partnership[Електронний 

ресурс] / J. Mankoff // The New York Times. – 2013. – 11 July. – Режим 

доступу: http://www.nytimes.com/2013/07/12/opinion/global/the-wary-chinese-

russian-partnership.html?_r=0. – Назва з екрану. 

163. Yuan J. Sino-Russian Relations: Renewal or Decay of a Strategic 

Partnership? [Електронний ресурс] / Jingdong Yuan // Europaen Dialogue. – 

2011. – 7 October. – Режим доступу:  http://eurodialogue.org/Sino-Russian-

Relations-Renewal-or-Decay-of-a-Strategic-Partnership. – Назва з екрану. 

164. Корсунский М. Итоги переписи населения в 2010 году 

[Електронний ресурс] / М. Корсунский // Второе дыхание. – 2012. – № 28. – 

Режим доступу: 



213 
 

 
 

http://russianscientist.org/files/archive/Econom/2012_KORSUNSKY-28.pdf. – 

Назва з екрану. 

165. Храмчихин А.А. Дракон проснулся? : внутренние проблемы Китая 

как источник китайской угрозы для России / А.А. Храмчихин . – М.: Ключ-С, 

2013. — 192 с. 

166. Белобородов И.И. Всероссийская перепись населения: искажение 

этнической реальности [Електронний ресурс]  / И.И. Белобородов // 

Российский институт стратегических исследований. – 2014. – 31 марта. – 

Режим доступу: http://www.riss.ru/demography/famille/2952-vserossijskaya-

perepis-naseleniya-nedootsenka-immigratsii-i-deformatsiya-etnicheskoj-

kartiny#.VBxG0VdOLIU. – Назва з екрану. 

167. Repnikova M., Balzer H. Chinese migration to Russia: missed 

opportunities [Електронний ресурс]  / Maria Repnikova, Harley Balzer // 

Euroasian migration paper. – № 3. – Режим доступу:  

/www.wilsoncenter.org/sites/default/files/No3_ChineseMigtoRussia.pdf. – Назва з 

екрану. 

  168. Пальников М. Китайская миграция и будущее России. Часть 

первая [Електронний ресурс] / М. Пальников // Перспективы. – 2008. – 

23 октября.  – Режим доступу:  

http://www.perspektivy.info/srez/val/kitajskaja_migracija_i_budushheje_rossii_ch

ast_pervaja_2008-10-23.htm. – Назва з екрану. 

 169. Гильбо Е. Перспективы китаизации России [Електронний ресурс]  

/ Е. Гильбо // Русское дело. – Режим доступу: – Режим доступу: 

http://www.russkoedelo.org/mysl/gilbo/kitaizatsija.php. – Назва з екрану. 

170. Рязанцев С.В., Хунмэй Я. Китайская миграция в Россию – 

тенденции, последствия и подходы к регулированию [Електронний ресурс] / 

Сергей Рязанцев, Ян Хунмей // Российский фонд фундаментальных 

исследований. – Москва: Экономическое образование, 2010. – 150 с. – Режим 

доступу: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17522#1. – Назва з екрану. 



214 
 

 
 

`171. Welles D. 21st Century Sino-Russian Relations: Economic 

Complementarity and Demographic Disparity [Електронний ресурс] / Donna 

Welles. – 2012. – December 3. – Режим доступу: 

http://donnawelles.blogspot.com/2014/02/blog-post.html. – Назва з екрану. 

172. Дудченко Г. Китай и Дальний Восток России: к вопросу о 

демографическом дисбалансе / Г. Дудченко // Вестник Евразии. – 2002. – 

№ 3. – С. 142-149. 

173.  Володин А. «На границе тучи ходят хмуро…» [Електронний 

ресурс] / А. Володин // Военное дело. – 2012. – 5 июня. – Режим доступу: 

http://topwar.ru/15010-na-granice-tuchi-hodyat-hmuro.html. – Назва з екрану. 

174. Владимир Путин: «О перспективах развития Дальнего Востока и 

Забайкалья» [Електронний ресурс] // Beta Press. – 2012. – 12 декабря. – Режим 

доступу: http://betapress.ru/article/380. – Назва з екрану. 

175. Медведев: Российский Дальний Восток надо защищать от 

экспансии со стороны соседей [Електронний ресурс] // Московский 

комсомолец. – 2012. – 9 августа. – Режим доступу: 

http://www.mk.ru/politics/2012/08/09/735107-medvedev-rossiyskiy-dalniy-

vostok-nado-zaschischat-ot-ekspansii-so-storonyi-sosedey.html. – Назва з екрану. 

176. Рязанцев С.В. Китайская миграция в Россию: тенденции и 

стратегии регулирования [Електронний ресурс] / С.В. Рязанцев // Россия в 

БРИКС. – 2011. – 20 марта. – Режим доступу:  

http://www.mid.ru/brics.nsf/WEBforumBric/72E2FE67858A3B65C325785

9005A82AD. – Назва з екрану. 

177. Рыбаковский Л.Л. Нелегальная миграция в приграничных районах 

Дальнего Востока: история, современность, последствия. / Л.Л. Рыбаковский, 

О.Д. Захарова, В.В. Миндогулов. – М.: Гуманитарий, 1994. – 39 с.   

178. Дятлов В. Россия в предчувствии чайнатаунов [Електронний 

ресурс] / В. Дятлов // Дружба Народов. – 2012. – №3 – Режим доступу: 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2012/3/d20.html. – Назва з екрану. 



215 
 

 
 

179. Дудченко Г.Б. Миграция на Дальнем Востоке России в конце ХХ в. 

/ Г.Б. Дудченко // Россия и АТР = Russia a. Pacific. – Владивосток, 2004. – 

№ 3. – С. 84-93 . 

180. Михайлов С. Китай поднимет Дальний Восток? [Електронний 

ресурс] / С. Михайлов // Finance.UA. – 2014. – 26 мая. – Режим доступу: 

http://news.finance.ua/ru/news/-/326528/kitaj-podnimet-dalnij-vostok. 

181. Эмиграционная политика Пекина. Региональное измерение 

трансграничной миграции в Россию / Науч.  ред. С.В. Голунов. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. — 351 c.  

182.  ФСБ: Китай приступил к захвату России [Електронний ресурс] // 

Мегаобзор. – 2011. – 25 декабря. – Режим доступу: http://megaobzor.com/fsb-

kitay-pristupil-k-zahvatu-rossii.html. – Назва з екрану. 

183. Ивановский А. Миграция как военная угроза [Електронний ресурс] 

/ А. Ивановский // Военно-промышленный курьер. – 2013. – № 16 (484).– 

Режим доступу: http://vpk-news.ru/articles/15619. – Назва з екрану. 

184. Глава ФМС не видит проблем в притоке мигрантов из Китая: «Они 

хорошо управляются» [Електронний ресурс] // Новости России. – 2014. – 

14 июня. – Режим доступу: 

http://www.newsru.com/russia/14jun2014/chinaimmigrants.html. – Назва з 

екрану. 

185. Sullivan J., Renz B. Chinese migration: still the major focus of Russian 

Far East / Chinese North East relations? / Jonathan Sullivan, Bettina Renz // The 

Pacific Review. – 2010. – Vol. 23 – №. 2. – P. 261–285. 

186. Рукомеда Р. Китай готовится к покупке России [Електронний 

ресурс] / Р. Рукомеда // УНІАН. – 2015. – 2 марта. – Режим доступу: 

http://www.unian.net/world/1050582-kitay-gotovitsya-k-pokupke-rossii.html. – 

Назва з екрану. 

187. Россия и Китай проведут совместные военные учения 

[Електронний ресурс] // Грани.Ру. – 2005. – 2 августа. – Режим доступу: 

http://grani.ru/War/m.92910.html. – Назва з екрану. 



216 
 

 
 

188. В. Путин: Российско-китайские учения – пример успешного 

военного сотрудничества РФ и КНР [Електронний ресурс] // РБК. – 2013. – 16 

августа.  – Режим доступу:  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130816150703.shtml. – Назва з екрану. 

189. Совместные военно-морские учения Китая и России призваны 

укрепить // Агентство Синьхуа. – 2012. – 24 апреля. – Режим доступу: 

http://russian.news.cn/china/2012-04/24/c_131548759.htm.– Назва з екрану. 

190. Russia – Closer Relations with China [Електронний ресурс]  // East 

Asian Strategic Review. – 2006. – Режим доступу: 

http://www.nids.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2006/east- 

asian_e2006_06.pdf. – Назва з екрану. 

191. Haas M. Russian-Chinese military exercises and their wider 

perspective: Power play in Central Asia [Електронний ресурс] / Marcel de Haas // 

Conflict Studies Research Centre. Russian Series. – 2005. – 05/51.– Режим 

доступу: http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20051000_cscp_haas.pdf. – 

Назва з екрану. 

192. Yu Bin. China-Russia Relations: Summer Heat and Sino-Russian 

Strategizing [Електронний ресурс] / Bin Yu // The International Relations and 

Security Network. – 2013. – 9 October. – Режим доступу: 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=170599. – Назва з 

екрану. 

193. Истинные замыслы Китая в отношении России («Sankei Shimbun», 

Япония) [Електронний ресурс] // Иносми. – 2005. – 24 августа.  – Режим 

доступу:  http://inosmi.ru/world/20050824/221727.html.– Назва з екрану. 

194. Чжен Ци. Военно-техническое сотрудничество Росси и Китая в 

контексте проблемы «двух Китаев» [Eлектронний ресурс] / Ци Чжен // 

Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. – 2008. – № 73-1. – C. 511-513. – Режим доступу: 

http://cyberleninka.ru/article/n/voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-

kitaya-v-kontekste-problemy-dvuh-kitaev. – Назва з екрану. 



217 
 

 
 

195. Чащин В.В. Межгосударственное сотрудничество РФ и КНР в 

борьбе з международным терроризмом: региональный аспект: автореф. дисс. 

на соиск. степени канд. полит. наук: специальность 23.00.02 «политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии». – Чита: Читинский государственный 

университет», Палитра, 2008. – 25 с. 

196. Ван Синьцзюнь. Пять сигналов китайско-российских 

антитеррористических учений [Електронний ресурс]  / Синьцзюнь Ван // 

«Женьмин-жибао» он-лайн. – 2013. – 13 августа. – Режим доступу: 

http://russian.people.com.cn/95181/8362044.html. – Назва з екрану. 

197. Engdahl F.W.  China a Military Threat? No Wonder China is Nervous 

as Obama Pivots [Електронний ресурс] / F. William Engdahl // Global Research. 

– 2012. – 21 November. – Режим доступу: http://www.globalresearch.ca/no-

wonder-china-is-nervous-as-obama-pivots/5312523?print=1. – Назва з екрану. 

198. Singh A.I. Unequal Partners: China and Russia in Eurasia 

[Електронний ресурс] / Anita Inder Singh // The Diplomat. – 2015. – 3 June. – 

Режим доступу: http://thediplomat.com/2015/06/unequal-partners-china-and-

russia-in-eurasia/.– Назва з екрану. 

199. Beng K.K. China and Russia growing closer despite mistrust 

[Електронний ресурс] / Kor Kian Beng // The Nation. – 2013. – 6 April. – Режим 

доступу: http://www.nationmultimedia.com/opinion/China-and-Russia-growing-

closer-despite-mistrust-30203461.html. – Назва з екрану. 

200. Weir F. Russia, China plan war games, arms sales. Could alliance be in 

the cards? [Електронний ресурс] / Fred Weir // The Christian Science Monitor. – 

2014. – 21 November.  – Режим доступу: 

http://www.csmonitor.com/World/Europe/2014/1121/Russia-China-plan-war-

games-arms-sales.-Could-alliance-be-in-the-cards. – Назва з екрану. 

201. Anderlin J. China and Russia in naval co-operation vow [Електронний 

ресурс] / Jamil Anderlin // The Financial Times. – 2014. – 19 November. – Режим 



218 
 

 
 

доступу: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/16364ade-6fb2-11e4-90af-

00144feabdc0.html#axzz3WQrV5wua. – Назва з екрану. 

202. Sands D.R. New Russia-China alliance latest diplomatic, strategic blow 

to Obama [Електронний ресурс] / David R. Sands // The Washington Times. – 

2015. – 30 April. – Режим доступу: 

http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/30/china-russia-alliance-

challenges-us-western-domina/.– Назва з екрану. 

203. Ming-Yen Tsai.  The Limits of Sino-Russian Military Cooperation after 

the End of the Cold War / Tsai Ming-Yen. A dissertation submitted in fulfillment 

of the degree of Doctor of Philosophy. – London:  King's College London, 2000. – 

314 p. 

204. Смирнов Д.А. XVIII съезд КПК: подтверждение стратегии 

«научного развития» / Д.А. Смирнов // Азия и Африка сегодня. – 2013. – 

№ 4. – С. 2-11. 

205. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года от 17 ноября 2008 года 

[Електронний ресурс] // Сайт Правительства Российской Федерации. – Режим 

доступу: http://government.ru/info/6217. – Назва з екрану. 

206. Чудодеев Ю.В. Россия – КНР: динамика отношений. Вызовы 

глобализации и перспективы сотрудничества [Електронний ресурс] / 

Ю.В. Чудодеев // Азия и Африка сегодня. – 2011. – №10. – Режим доступу: 

www.perspektivy.info/book/rossija__knr_dinamika_otnoshenij_vyzovy_globalizac

ii_i_perspektivy_sotrudnichestva_2012-02-03.htm. – Назва з екрану. 

207. Zhijun Sheng, Jing Ma.  An Analysis of Emerging China’s Economy 

and its Influence on World Economy [Електронний ресурс] / Sheng Zhijun, Ma 

Jing // Research in World Economy. – 2011. – V. 2. – № 2. – P. 21-24. – Режим 

доступу: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/rwe/article/viewFile/489/244.– 

Назва з екрану. 

208. Rautava J. Russia’s economic policy and Russia-China economic 

relations [Електронний ресурс]  / Jouko Rautava // Russia-China relations. 



219 
 

 
 

Current state, alternative futures and implications for the West / ed. by A. Moshes 

& M. Nojonen. – Режим доступу: www.fiia.fi/assets/.../FIIA_Report_30_web.pdf. 

– Назва з екрану. 

209. Лузянин С. Китай и XVIII съезд КПК. Внутренние и внешние 

ориентиры / Сергей Лузянин // Обозреватель-Observer. – 2013. – № 1. – С. 54-

60. 

210. Соглашение между правительством Российской Федерации и 

правительством Китайской Народной Республики о торогово-экономических 

отношениях от 5 марта 1992 года [Електронний ресурс] // Право РФ и КНР. – 

2009. – 20 ноября. – Режим доступу:  

http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/2009910221255_122875.

htm. – Назва з екрану. 

211. Договорно-правовая база российско-китайского торгово-

экономического сотрудничества [Електронний ресурс] // Сайт продукции 

китайских предприятий. – 2013. – 5 августа.  – Режим доступу:  

http://www.cniru.ru/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=10&id

=758. – Назва з екрану. 

212. Межправительственная комиссия по подготовке регулярных 

встреч глав Правительств России и Китая [Електронний ресурс] // Сайт 

торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной 

Республике. – Режим доступу: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-

cooperation/comission-new. – Назва з екрану. 

213. Рогачев И. Российско-китайские отношения в конце ХХ – начале 

ХХІ века / И. Рогачев. – М.: «Известия», 2005. – 280 с. 

214. Казанин М.В. Вызовы интересам России в контексте реализации 

концепции национальной безопасности Китайской Народной Республики: 

автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. полит. наук: 23.00.04 / 

М.В. Казанин. – М.: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте РФ, 2013. – 26 с. 



220 
 

 
 

215. Юхтенко К. Россия и Китай: взаимодействие двух гигантов 

[Електронний ресурс] / Кира Юхтенко // Fortrader.ru. – 2014. – 23 апреля. – 

Режим доступу: http://fortrader.ru/opinion/rossiya-i-kitaj-vzaimodejstvie-dvux-

gigantov.html. – Назва з екрану. 

216. Аналитическая справка о российско-китайском торгово-

экономическом сотрудничестве в первом полугодии 2015 г. [Електронний 

ресурс] //«Единый портал внешнеэкономической информации Российской 

Федерации»  Минэкономразвития Российской Федерации. – Режим доступу:  

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/.– Назва з 

екрану. 

217. Kumar S. Russia-China Economic Relations: An Analysis 

[Електронний ресурс] / Sujit Kumar. – Режим доступу: 

http://sites.uo.ac.mu/wtochair/attachments/article/83/SujitKumar-Russia-

China%20Economic%20Relations%20An%20Analysis.pdf. – Назва з екрану. 

218. Петровский В.Е. Проблемы развития российско-китайских 

торгово-экономических, финансовых и приграничных отношений. Рабочая 

тетрадь № 20/2015 [Електронний ресурс] / [В.Е. Петровский (рук.) и др.]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). 

– М.: Спецкнига, 2015. – 40 с. – Режим доступу: 

http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_WP_20_Russia-China.pdf. – Назва 

з екрану. 

219. Основные итоги инвестиционного сотрудничества России и Китая 

[Електронний ресурс] // «Единый портал внешнеэкономической информации 

Российской Федерации»  Минэкономразвития Российской Федерации. – 

Режим доступу:   

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_rus_projects/.

– Назва з екрану. 

220. Китай увеличит объем инвестиций в Россию до 12 млрд долларов 

к 2020 году [Електронний ресурс] // Провэд.рф. – 2013. – 23 октября. – Режим 

доступу: http://провэд.рф/economics/7579-investitsiy.html. – Назва з екрану. 



221 
 

 
 

221. Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики (2009-2018 годы) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.kp.ru/f/13/attached_file/91/92/559291.doc. – Назва з екрану. 

222. Перепечко Л.Н. Анализ российско-китайского торгово-

промышленного и научно-технического сотрудничества [Електронний 

ресурс]  / Л.Н. Перепечко // Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 6. – Режим доступу: www.science-

education.ru/ru/article/view?id=16053. – Назва з екрану. 

223. Техническое сотрудничество КНР-РФ [Електронний ресурс]  // 

Азия Бизнес Информация для России. – 1999. – Режим доступу: 

http://www.abirus.ru/content/564/623/628/725.html. – Назва з екрану. 

224. Цуй Чжэн. Соразвитие и научно-техническое сотрудничество 

Дальнего Востока России и Северо-Восточного региона Китая [Електронний 

ресурс]  / Чжэн Цуй // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2013. – № 4.– Режим доступу: http://www.online-

science.ru/m/products/politicks-nauki/gid606/pg0/.– Назва з екрану. 

225.  Цуй Чжэн. Научно-техническое сотрудничество РФ и КНР в 

контексте инновационного развития стран БРИКС: дисс. ... кандидата 

политических наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Чжэн Цуй. – Москва, 

2015. – 229 с. – Режим доступу: 

https://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/064/c4a/10143275/Tsuj_Chzh

en_Dissertatsiya_na_soiskanie_uch.st._k.p.n..pdf.– Назва з екрану. 

226. Общая информация об ЭКСПО [Електронний ресурс] // Российско-

китайское ЭКСПО. – Режим доступу: 

http://www.expoharbin.com/default.aspx?sid=151. – Назва з екрану. 

227. Вєтринський І.М. Вплив глобалізації на трансформацію імперської 

стратегії Китаю / І.М. Вєтринський // Сучасна українська політика. Політики 

і політологи про неї. — К., 2009. — Вип. 17. — С. 327-335. 



222 
 

 
 

228. Ларин В.Л. В тени проснувшегося дракона. Российско-китайские 

отношения на рубеже XX-XXI веков / В.Л. Ларин. – Владивосток: Дальнаука, 

2006. – 424 с. 

229. Российско-китайские проекты в 2014 году [Електронний ресурс]  // 

РИА Новости. – 2014. – 14 октября. – Режим доступу: 

http://ria.ru/spravka/20141014/1028257929.html. – Назва з екрану. 

 230. Китай надеется на скорейшее создание транспортного коридора с 

Россией и Монголией [Електронний ресурс]  // Информационное агентство 

России «ТАСС». – 2015. – 2 апреля. – Режим доступу: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1873573. – Назва з екрану. 

 231. Россия и Китай – новый совместный логистический проект 

[Електронний ресурс] // Cargo-Report.info. – 2014. – 6 декабря. – Режим 

доступу: http://cargo-report.info/news/113. – Назва з екрану. 

232. Sukhoparova I. Sanctions effect: Russia to change its economic 

partners…for the better [Електронний ресурс] / I. Sukhoparova // Russia Today.  

– 2014. – 21 March. – Режим доступу:  http://rt.com/op-edge/russia-switches-to-

brics-sanctions-357/.– Назва з екрану. 

233. Чжэнь А.Ч. Эффективный путь к всестороннему повышению 

экономических отношений между Китаем и Россией [Електронний ресурс]  / 

Ань Чжао Чжэнь // Центр изучения международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. – 2013. – 14 октября. – Режим доступу: 

http://ru.apircenter.org/archives/2659. – Назва з екрану. 

234. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество 

[Електронний ресурс] // «Единый портал внешнеэкономической информации 

Российской Федерации»  Минэкономразвития Российской Федерации. – 

Режим доступу:  

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/China/Rus_China_TES_2014.pdf. – 

Назва з екрану. 



223 
 

 
 

235. Понкратова Л., Чжао Синь. Структурные сдвиги и современные 

тенденции в развитии торговли Китая с Россией / Л. Панкратова, Синь 

Чжао // Проблемы Дальнего Востока. – 2012. – № 6. – C. 102-117. 

236. Bolt P.J. Sino-Russian relations in changing world order [Електронний 

ресурс]  / Paul J. Bolt // Strategic Studies Quarterly. – 2014, Winter. – P. 48-70. – 

Режим доступу: www.au.af.mil/au/ssq/digital/pdf/winter_14/bolt.pdf. – Назва з 

екрану. 

237. Rousseau R. The Russia-China relationship and the Russian Far East 

[Електронний ресурс] / Richard Rousseau // Diplomatic Courier. – 2013. – 

20 February. – Режим доступу: 

http://www.diplomaticourier.com/news/topics/economy/1314-the-russia-

china-relationship-and-the-russian-far-east. – Назва з екрану. 

238. Внешнеторговые связи России с Китаем[Електронний ресурс] // 

Studme.org.– Режим доступу:  

studme.org/32347/ekonomika/vneshnetorgovye_svyazi_rossii_kitaem. – 

Назва з екрану. 

239. Экономические отношения России и Китая — обзор текущего 

состояния [Електронний ресурс] // Информационное агентство «Stringer». – 

2015. – 14 августа. – Режим доступу:  http://stringer-

news.com/publication.mhtml?Part=50&PubID=36604. – Назва з екрану. 

240. ЦГИ «Берлек-Единство»: Российско-китайское инвестиционное 

сотрудничество [Електронний ресурс]  // «Берлек-Единство» Центр 

геополитических исследований. – 2015. – 13 мая. – Режим доступу: 

http://berlek-nkp.com/analitics/4443-cgi-berlek-edinstvo-rossiysko-kitayskoe-

investicionnoe-sotrudnichestvo.html. – Назва з екрану. 

241. Медведев: Россия и КНР намерены достичь товарооборота в $200 

млрд к 2020 году [Електронний ресурс]  // Информационное агентство 

России «ТАСС». – 2015. – 13 декабря. – Режим доступу: 

http://tass.ru/ekonomika/2524265. – Назва з екрану. 



224 
 

 
 

242. Фролова И.Ю. Современное состояние, проблемы и перспективы 

российско-китайского инвестиционного сотрудничества / И.Ю. Фролова // 

Проблемы национальной стратегии. – 2013. – 1(16). – С. 153-171. 

243. Ларин А.Г. Черкизон, «серая растаможка» и их китайское эхо 

[Електронний ресурс] / А.Г. Ларин // Общество и государство в Китае.– 

М.: ИВ РАН, 2013. – Т. XLIII. – Ч. 2. Ученые записки отдела Китая. – Вып. 9.  

– С. 296-307. – Режим доступу: http://www.ifes- 

as.ru/attaches/books__texts/Larin.Cherkizon._Seraya_rastamozhka.pdf. – Назва з 

екрану. 

244. Храмчихин А.  Специфика партнерства. О некоторых аспектах 

российско-китайских экономических отношений [Електронний ресурс] / 

А. Храмчихин // Частный Кореспондент. – 2008. – 25 ноября.  – Режим 

доступу: http://www.chaskor.ru/article/spetsifika_partnerstva_1297. – Назва з 

екрану. 

245. Кочетов Д. Водные войны: в поиске союзников. Наростают 

проблемы трансграничного водопользования между Китаем, Казахстаном и 

Россией [Електронний ресурс] / Д. Кочетов // ЦентрАзия. – 2010. – 19 ноября. 

– Режим доступу: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1290181380. – Назва з 

екрану. 

246. Муратшина К. Иртиш в гидрополитике России, Китая и 

Казахстана [Електронний ресурс] / К.  Муратшина // Российский совет по 

международным делам. – 2012. – 23 мая. – Режим доступу: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=415. – Назва з екрану. 

247. Чудодеев Ю.В. Проблемы и перспективы экономического 

сотрудничества России и Китая [Електронний ресурс] / Ю.В. Чудодеев // 

Аналитика. Экономика. — 2009. — № 2. — С. 25–26. – Режим доступу: 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3795. – Назва з екрану. 

248. Danchenko І. One Step Forward,Two Steps Back? The Realities of a 

Rising China and Implications for Russia’s Energy Ambitions [Електронний 

ресурс] / Igor Danchenko, Erica S. Downs and Fiona Hill // Policy paper. Foreign 



225 
 

 
 

Policy at Brookings. – 2010. – № 22. – Режим доступу: 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/8/china%20russia%

20energy%20downs%20hill/08_china_russia_energy_downs_hill.pdf. – Назва з 

екрану. 

249. Хмылёв В.Л. Отношения России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона [Електронний ресурс] / В.Л. Хмылёв // Современные 

международные отношения. – Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2010. – 210. – Режим доступу: 

http://txtb.ru/24/52.html. – Назва з екрану. 

250. Колдунова Е.В. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для 

малых и средний стран [Електронний ресурс] / Е.В. Колдунова // 

Международные процессы. – 2011, Май–август. – Т. 9. – № 2 (26). – Режим 

доступу:  http://www.intertrends.ru/twenty-sixth/007.htm. – Назва з екрану. 

251. Муратшина К.Г. Становление и эволюция стратегического 

партнерства РФ и КНР в конце ХХ – начале XXI вв.: автореф. дис. ... канд. 

истор. наук: 07.00.15 [Електронний ресурс] / К.Г. Муратшина. – 

Екатеринбург, 2014. – Режим доступу: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23715/1/urgu1330s.pdf. – Назва з екрану. 

252. Дун Гуан. Формирование концепции экономического соразвития 

России и Китая в условиях глобализации: автореферат дис. ... кандидата 

экономических наук: 08.00.14 / Гуан Дун. – Ростов-на-Дону, 2013. – 28 с. 

253. Сергеев М. Китай берет шефство над Забайкальем [Електронний 

ресурс] / Михаил Сергеев // Независимая газета. – 2015. – 15 июня. – Режим 

доступу: http://www.ng.ru/economics/2015-06-15/1_china.html. – Назва з 

екрану. 

254. Росія стає напівколонією Китаю [Електронний ресурс] // 

Тиждень.ua. – 2013. – 21 квітня. – Режим доступу: 

http://tyzhden.ua/News/78000. – Назва з екрану. 

255. Российский оппозиционер о сотрудничестве РФ с Китаем: ничего 

там не крепнет [Електронний ресурс] // Апостроф. – 2015. – 17 мая. – Режим 



226 
 

 
 

доступу: http://apostrophe.com.ua/news/world/2015-05-17/rossiyskiy-

oppozitsioner-o-sotrudnichestve-rf-s-kitaem-nichego-tam-ne-krepnet/24345. – 

Назва з екрану. 

256. Topf A.The End Of An Era: Is The US Petrodollar Under Threat? 

[Електронний ресурс] / Andrew Topf // Oilprice. – 2014. – 28 October. – Режим 

доступу: http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/The-End-Of-An-Era-Is-The-US-

Petrodollar-Under-Threat.html/.– Назва з екрану. 

257. Winter R. China maneuvers to take away US’ dominant reserve 

currency status [Електронний ресурс]  / Russ Winter // Winter Watch. – 2013. – 

22 July. – Режим доступу: http://winteractionables.com/?p=4676. – Назва з 

екрану. 

258.  Джелаль Х. Шаги на пути к расчетной единице руань (рубль + 

юань) [Електронний ресурс]  / Х. Джелаль // Иносми. – 2014. – 23 апреля. – 

Режим доступу: http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12009638/ruan-rubleyuan-

para-birimine-dogru-adimlar/hayrat-celal. – Назва з екрану. 

259. Столярова М. Россия и Китай объединились против доллара 

[Електронний ресурс] / Мария Столярова // Medialeaks. – 2014. – 

29 декабря. – Режим доступу: http://medialeaks.ru/news/2912ms_swap. – Назва 

з екрану. 

259. Кузьмина Е.М. Внешние экономические интересы как фактор 

экономического развития Центральной Азии: Научный доклад / 

Е.М. Кузьмина. – М.: Институт экономики РАН, 2013. – 58 c. 

260. Martel F. La politique étrangère chinoise prend la route de la soie 

[Електронний ресурс] / F. Martel // Slate.fr. – 2015. – 29 Mars. – Режим 

доступу: http://www.slate.fr/story/99575/chine-route-de-la-soie. – Назва з 

екрану. 

261. «Экономический пояс Шелкового пути» – какими конкурентными 

преимуществами обладает Китай в Центральной Азии? [Електронний 

ресурс] // «Женьмин-жибао» он-лайн. – 2013. – 10 октября. – Режим доступу: 

http://russian.people.com.cn/31518/8420265.html. – Назва з екрану. 



227 
 

 
 

262. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути от 8 мая 2015 года [Електронний ресурс] // Сайт Президента Российской 

Федерации. – 2015. – 8 мая. – Режим доступу: 

http://www.kremlin.ru/supplement/4971. – Назва з екрану. 

263. Обзор: Растет количество проектов сотрудничества России и 

Китая [Електронний ресурс] // Агентство Синьхуа. – 2014. – 14 октября.  – 

Режим доступу: http://russian.news.cn/china/2014-10/14/c_133715505.htm. – 

Назва з екрану. 

264. World Oil and Gas Review 2014 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.eni.com/world-oil-gas-review-2014/sfogliabile/O-G-

2014.pdf. – Назва з екрану. 

265. People’s Republic of China[Електронний ресурс] // Oil&Gas. Energy 

Supply Security: The Emergency Response of IEA Countries. – 2012. – Режим 

доступу: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/china_2012.pdf. – 

Назва з екрану. 

266.  China[Електронний ресурс] // The U.S. Energy Information 

Administration. – Режим доступу: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch. 

– Назва з екрану. 

267.  Заменит ли нам Китай Европу? [Електронний ресурс] // Нефть 

России. – 2012. – № 1. – С. 96-99. – Режим доступу: 

http://www.energystrategy.ru/press-c/source/oil_rus_Belog_Kurich-1.12.pdf. – 

Назва з екрану. 

268. Тинтин Фан. Проблемы и перспективы энергетического 

сотрудничества между Россией и Китаем / Фан Тинтин // Власть. – 2010. – 

№ 8. – С. 137-138 



228 
 

 
 

269. Rosner K.  Sino-Russian Energy Relations in Perspective[Електронний 

ресурс] / Kevin Rosner // Journal of energy security. – 2010, September. – Режим 

доступу:  

http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26

0:sino-russian-energy-relations-in-

perspective&catid=110:energysecuritycontent&Itemid=366. – Назва з екрану. 

270. Тинтин Фан. Энергетическая политика КНР на современном 

этапе: автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. полит. наук: 23.00.04 / Фан 

Тинтин. – М.: Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 2012. – 29 с. 

271. Китай и Россия добились важных успехов в нефтегазовом 

сотрудничестве [Електронний ресурс] // Агентство Синьхуа. – 2013. – 

27  февраля. – Режим доступу: 

http://russian.cri.cn/841/2013/02/27/1s459071.htm. – Назва з екрану. 

272. Уянаев С. В. Российско-китайсокое энергетическое 

сотрудничество: признаки нового уровня / С. В. Уянаев // Китай в мировой и 

региональной политике: ежегодное издание  / Отв. редактор-составитель Е.И. 

Сафронова. – М.: РАН, Ин-т Дальн. Востока, 2013. – Вып. XVIII. – С.176-295. 

273. Россия прорубила «газовое окно» в Азию – благодаря, но не назло 

Европе [Електронний ресурс] // РиаНовости. – 2014. – 21 мая. – Режим 

доступу: http://ria.ru/economy/20140521/1008746496.html. – Назва з екрану. 

274. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о совместном 

развертывании сотрудничества в энергетической сфере от 25 апреля 1996 

года [Електронний ресурс] // Право РФ и КНР. – 2005. – 3 сентября.  – Режим 

доступу: 

http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/2005810130340_3055078.htm. 

– Назва з екрану. 

275. Ли Фучуан. Российская нефть для китайской экономики 

[Електронний ресурс] / Фучуан Ли // Обозреватель-Оbserver. – 2004. – 



229 
 

 
 

№ 11(178). – Режим доступу: 

http://www.observer.materik.ru/observer/N11_2004/11_11.HTM. – Назва з 

екрану. 

 276. Лифань Ли. Китай: энергетическая безопасность страны и 

сотрудничество с Россией, Казахстаном, Японией в сфере энергоресурсов / 

Ли Лифань // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. –  № 1 (49). – С. 128-140.  

277. Jensen D.N. Russia and China Move Closer to Energy Partnership 

[Електронний ресурс] / Donald N. Jensen // Institute of modern Russia. – 2013. – 

4 November. – Режим доступу: http://imrussia.org/en/politics/597-russia-and-

china-move-closer-to-energy-partnership. – Назва з екрану. 

278.  Казанцев А.А. Экспорт энергоресуросов в страны АТР: 

экономические и политические факторы [Електронний ресурс] / 

А.А. Казанцев // Nordport. – Режим доступу: 

http://nordport.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&catid=20:

-&Itemid=41. – Назва з екрану. 

279. Петерсен А. Россия, Китай и энергетическая геополитика в 

Центральной Азии / Александрос Петерсон при участии Катинки Барыш. – 

М.: Пресс клуб сервис, 2012. – 94 с.  

280.  Простая формула российско-китайских отношений [Електронний 

ресурс] // Амурская правда. – 2006. – 20 апреля. – Режим доступу: 

http://www.ampravda.ru/2006/04/20/05782.html. – Назва з екрану. 

281. Grama Y. Impetuses and Problems of Sino-Russian Energy 

Cooperation / Yulia Grama // Social Scence. – 2012. – № 7. –  Р. 45-53 

282. Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Китай. 

[Електронний ресурс] // «Женьмин-жибао» он-лайн. – 2015. – 22 июля. – 

Режим доступу: http://russian.people.com.cn/n/2015/0722/c31518-8924052.html. 

– Назва з екрану. 

283. Малинина С. Великий газовый путь. Российский газ пойдет в 

Китай под давлением санкций [Електронний ресурс] / С. Малинина // 



230 
 

 
 

Lenta.ru.  – 2014. – 19 мая. – Режим доступу: 

http://lenta.ru/articles/2014/05/19/gazprom/.– Назва з екрану. 

284.  Все маршруты ведут в Китай. Проекты поставок российских 

углеводородов в Поднебесную вышли на новый этап[Електронний ресурс]   // 

Нефть и капитал. – 2010. – № 11. –– Режим доступу:  

www.indpg.ru/nik/2010/11/36655.html. – Назва з екрану. 

285. Белогорьев А.М. Энергетическая стратегия Китая и российский 

газ / А.М. Белогорьев // Академия энергетики. – 2012. – № 1. – С. 40–44. 

286. Barne А. No Correct Price. Recent Energy Negotiations between Russia 

and China [Електронний ресурс]  / А. Barne  // PONARS Eurasia. – 2012. –

№ 237. – Р. 135-139. – Режим доступу: 

http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-perspectives-

pdf/ConfBook2012.pdf. – Назва з екрану. 

287. Коэн А. Секреты российско-китайского газового договора 

[Електронний ресурс] / Ариэль Коэн // Голос Америки. – 2014. – 25 мая. – 

Режим доступу: http://blogs.voanews.com/russian/us-russia/2014/05/25/. – Назва 

з екрану. 

288. Белоусов Д.Р. О развитии российской экономики в 2008-2009 гг. и 

прогнозе на 2010-2012 гг. / Д.Р. Белоусов // Центр макроэкономического 

анализа и краткосрочного планирования. – Режим доступу: 

http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/monitorings/2009/EC70.pdf. – Назва з екрану. 

  289. Путин: контракт с Китаем делает целесообразной газификацию 

востока РФ [Електронний ресурс] // Риа.Ру. – 2014. – 24 мая. – Режим 

доступу: http://ria.ru/economy/20140524/1009171430.html. – Назва з екрану. 

290. Россия станет «младшим братом» с сырьем для Китая – Financial 

Times [Електронний ресурс] // ТСН. – 2014. – 22 мая. – Режим доступу: 

http://ru.tsn.ua/svit/rossiya-stanet-mladshim-bratom-s-syrem-dlya-kitaya-financial-

times-367020.html. – Назва з екрану. 

  291. Основные направления бюджетной политики на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов [Електронний ресурс] // Сайт 



231 
 

 
 

Правительства Российской Федерации. – Режим доступу: 

http://government.ru/media/fi les/41d47b423d16db7f8be6.pdf. – Назва з екрану. 

292. Koch-Weser I., Murray C. The China-Russia Gas Deal: Background 

and Implications for the Broader Relationship  [Електронний ресурс] / Iacob 

Koch-Weser, Craig Murray // U.S.-China Economic and Security Review 

Commission Staff Research Backgrounder. – 2014. – 9 June.  – Режим доступу: 

ttp://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%20Russia%20gas%2

0deal_Staffbackgrounder.pdf. – Назва з екрану. 

293. Китай начнет строить свой участок «Силы Сибири» весной 2015 

года [Електронний ресурс] // НТВ.ru. – 2014. – 1 сентября.  – Режим доступу: 

http://www.ntv.ru/novosti/1205399. – Назва з екрану. 

294. Mascotto G. Demystifying Russia’s Energy Strategy toward China: 

Strategic Manipulation or Unwitting Vulnerability? [Електронний ресурс] / 

Guillaume Mascotto // Cahier de recherché.– Montreal: University of Quebec, 

Centre for Integration and Globalisation Studies. – 2010, April. – Режим доступу: 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/MascottoG_Russia2010.pdf. – Назва з екрану. 

295. «Роснефть» подписала с китайской корпорацией CNPC 

долгосрочное соглашение по поставкам нефти [Електронний ресурс] // 

Роснефть. – 2013. – 13 июля. – Режим доступу: 

http://www.ng.ru/economics/2013-07-05/4_export.html. – Назва з екрану. 

 296. Nye J.S. A New Sino-Russian Alliance? [Електронний ресурс] / 

Joseph S. Nye // Project Syndicate. – 2015. – 14 January. – Режим доступу: 

http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-china-alliance-by-joseph-s--

nye-2015-01. – Назва з екрану. 

297. Вэй Чжунцзе. Китай и Россия найдут много новых точек роста в 

экономическом сотрудничестве – китайский ученый Фэн 

Юйцзюнь[Електронний ресурс] / Чжунцзе Вэй // «Женьмин жибао» он-лайн.– 

2014. – 13 октября. –  Режим 

доступу: http://russian.people.com.cn/n/2014/1013/c31519-8794160.html. – 

Назва з екрану. 



232 
 

 
 

298. Cutler R.M. Russian-Chinese Energy Competition in Central Asia 

[Електронний ресурс] / Robert M. Cutler // Russian International Affairs 

Council. – 2013. – 6 June. – Режим доступу: 

http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=1936#top. – Назва з екрану. 

299.  Лу Чуньюе. Сотрудничество Дальнего Востока России и Китая в 

области энергетики / Чуньюе Лу // Дальневосточный аграрный вестник. – 

2009. – № 2 (26). –  С. 50-54.  

300. О проекте – История[Електронний ресурс] // Восточная 

энергетическая компания. – Режим доступу:   http://www.eastern-

ec.ru/ru/about/history/. – Назва з екрану. 

301. Петренко И. Китайский вектор российского угля [Електронний 

ресурс] / И. Петренко // Сайт Центрального диспечерского управления 

топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. – Режим 

доступу: http://www.riatec.ru/articles/detail.php?ID=297077. – Назва з екрану. 

302. Сотрудничество в области угольной промышленности 

[Електронний ресурс] // Сайт Министерства энергетики Российской 

Федерации. – Режим доступу:   http://www.minenergo.gov.ru/china/coals/.– 

Назва з екрану. 

 303. Романова Т. Дружба с драконом. Чем Россия может заплатить за 

дружбу с Китаем [Електронний ресурс] / Т. Романова // Lenta.ru. – 2014. – 

3 июня. – Режим доступу:  http://lenta.ru/articles/2014/06/02/china/. – Назва з 

екрану. 

304. Петелин Е., Перфильев Н. Атомная панда: Китай в поисках 

энергобезопасноти / Евгений Петелин, Никита Перфильев // Индекс 

безопасноти. – Том 14. – № 2 (85). – С.81-96.  

305. Путин договорился: Россия построит Китаю АЭС, Китай 

финансирует «Русал» [Електронний ресурс] // News.ru. – 2012. – 5 июня. – 

Режим доступу:  http://www.newsru.com/arch/finance/05jun2012/china_pu.html. 

– Назва з екрану. 



233 
 

 
 

306.  Гончарук А.В., Морозов Е.М. Обзор научно-технического 

сотрудничества РФ и КНР [Електронний ресурс] / А.В. Гончарук, 

Е.М. Морозов //   Научная сессия МИФИ-2010. Правовые вопросы высоких 

технологий. Экономика, управление и научно-технологическое 

сотрудничество. Университетское образование и инновационные 

образовательные технологии. – Режим доступу:  

library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2010/fulltext_t6/1-5-1.doc. – Назва з 

екрану. 

307. Xia  Yishan. China-Russia Energy Cooperation: Impetus, Prospects and 

Impacts [Електронний ресурс] / Yishan Xia // Japanese Energy Security and 

Changing Global Energy Markets: an Analysis of Northeast Energy Cooperation 

and Japan’s Envolving Leadershrole in the Region. –  James A. Baker III Institute 

for Public Policy of Rice University,  2000. – Режим доступу: 

https://bakerinstitute.org/files/2660/.– Назва з екрану. 

308. Энергодиалог Россия – Китай [Електронний ресурс] // Сайт 

Министерства энергетики Российской Федерации. – Режим доступу:  

http://minenergo.gov.ru/node/495. – Назва з екрану. 

309.  Хлопов О.А. Китайский фактор международной энергетической 

безопасности [Електронний ресурс] / О.А. Хлопов // Гуманитарные 

исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2011. – № 4. – 

Режим доступу:  http://cyberleninka.ru/article/n/kitayskiy-faktor-

mezhdunarodnoy-energeticheskoy-bezopasnosti. – Назва з екрану. 

310. Семенова Н.К. Китайский энергетический вектор: значение ШОС 

и безопасность в Центральной Азии  / Н.К. Семенова // Восточная аналитика. 

– 2012. – № 3. – С.144-160. 

        311. Центральная Азия: роль в перестройке мировых рынков нефти и 

природного газа / Под ред. С. В. Жукова.– М.: ИМЭМО РАН, 2014 – 104 с.  

312.  Китай проникает в Среднюю Азию, пока Россия и США делят 

военные базы [Електронний ресурс] // Однако. – 2012. – 8 января. – Режим 



234 
 

 
 

доступу:   http://www.odnako.org/blogs/kitay-pronikaet-v-srednyuyu-aziyu-poka-

rossiya-i-ssha-delyat-voennie-bazi/. – Назва з екрану. 

313.  Центральная Азия – конфликт интересов между КНР и Россией? 

[Електронний ресурс] // «Женьмин жибао» онлайн. – 2012. – 11 января. – 

Режим доступу:  http://russian.people.com.cn/95181/7701778.html. – Назва з 

екрану. 

314. Узбекистан начал поставки газа Китаю [Електронний ресурс] // 

Общество дружбы «Китай-Узбекистан». – 2012. – 5 апреля. – Режим доступу: 

http://china-uz-friendship.com/?p=299. – Назва з екрану. 

315. Казанцев А.А. Дилеммы энергетической политики России в 

Центральной Азии / А.А. Казанцев // Экономическая политика. – 2008. – №5. 

– С. 177-190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

 
 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. Китайсько-російські спільні військові навчання, 2003-2014 

 

Кодова назва Дата Місце Чисельність задіяних 

сил 

Коаліція - 2003  6-12 серпня  Казахстан і Китай 

(Сіньцзян) 

1,300 

військовослужбовців 

Мирна місія - 

2005  

18-25 

серпня 

Владивосток і 

Шаньдун (Росія, 

Китай) 

10,000 

військовослужбовців  

Мирна місія - 

2007  

9-17 серпня Челябінськ, Росія 4,000 

військовослужбовців 

Мирна місія-

2009  

22-26 липня Хабарівськ, Росія  1,300 

військовослужбовців 

Мирний синій 

щит - 2009  

18 вересня Аденська затока  6 військових 

кораблів  

Мирна місія - 

2010  

 9-25 

вересня 

Казахстан 5,000 

військовослубовців 

Морська 

взаємодія - 2012  

22-27 квітня Ціньдао, Китай  25 військових 

кораблів 

Мирна місія - 

2012  

 8-14 червня Таджикистан 2,000 

військовослужбовців 

Морська 

взаємодія - 2013  

 5-12 липня Затока Петра 

Великого, Росія 

19 військових 

кораблів  

Мирна місія - 

2013  

 27 липня-15 

серпня  

Чебаркуль, Росія 1,500 

військовослужбовців 

Мирна місія-  24-29 Внутрішня 7,000 
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2014 серпня Монголія, Китай військовослужбовців 

Морська 

взаємодія-2014 

22-25 травня Східно-Китайське 

море 

25 військових 

кораблів та 

підводних човнів 
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Додаток 2. Товарообіг між КНР та РФ, 1992-2014 

 

Рік Товарообіг, млрд. дол. США 

1992 4,6 

1993 5,4 

1994 3,8 

1995 4,2 

1996 4,3 

1997 5,8 

1998 4,2 

1999 4,9 

2000 6,1 

2001 7,2 

2002 9,2 

2003 11,5 

2004 14,8 

2005 21,6 

2006 33,3 

2007 48,1 

2008 55,9 

2009 39,5 

2010 59,3 

2011 83,5 

2012 87,5 

2013 89,2 

2014 95,2 
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