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ЗAГAЛЬНA ХAРAКТЕРИСТИКA РОБОТИ 

 

Актуальність теми обумовлена потребою проаналізувати значення 

зовнішньополітичної політика КНР щодо Африканського континенту для посилення 

його політичної ролі в світі та реалізації своєї міжнародно-політичної 

правосуб’єктності. 

Сучасний світовий розвиток характеризується сталою тенденцією до розвитку 

багатополярності і зміни цивілізаційного розподілу світу. Стрімкий розвиток 

окремих країн спричинив формування нових центрів впливу на глобальні політичні 

процеси, оскільки їх економічне зростання супроводжувалося їх затвердженням в 

якості впливових самостійних світових акторів. 

Однією із таких країн є Китай, який після трансформації двополярного світу в 

однополярний та перетворення США у геополітичного гегемона, тривалий час 

розвивався залишаючись закритим для світової економіки. Однак на зламі ХХ-ХХІ 

ст. Китай відкриває власні ринки та проводить політику експансії власних товарів до 

інших країн, економічне зростання підкріплюється боротьбою за політичне 

домінування в Східно-Азійському регіоні. Досить швидко Китай зміг 

трансформувати економічну ефективність в політичний вплив на регіональні та 

навіть на глобальні процеси. Починається етап становлення Китаю як одного зі 

світових лідерів в сфері міжнародної економічної політики, політики в сфері 

безпеки та соціально-гуманітарній сфері.  

Відбувається не стрімка, але стабільна за темпами і перевірена за обсягами 

інвестування експансія китайського впливу на сусідні країни. Згодом, ця складова 

зовнішньої стратегії розвитку Китаю в умовах мінливості геополітичного становища 

в світі перетворюється на головний інструмент просування економічної експансії та 

політики «м’якої колонізації» нових країн. Китай одночасно використовує 

внутрішні ресурси слабкіших за себе економік з метою поширення власної продукції 

через купівельну спроможність місцевого населення та експорту сировини з таких 

країн. Зовнішня політика Китаю має чітко визначений напрямок боротьби за 

ресурси, необхідні для подальшого зростання КНР, і в цьому контексті Китай 

звертає увагу на Африканський континент.  

Логіка політичного керівництва Китаю цілком очевидна: відсутність жорсткої 

боротьби за ринки африканських країн при наявності усталеної, але нещільної 

боротьби за сировинні ресурси Африки між країнами ЄС, США, Японією і лише 

останнього часу Росією. Але Китай формує власну геополітичну стратегію у 

відношенні Африканського континенту.  

Актуалізуючи тему дослідження виходимо з того, що Китай до кінця не 

визначив свою стратегічну мету по відношенню до Африканського континенту. 

Його м’яка експансія не має яскраво вираженого вектору, а зовнішня політика в 

Африці будується на диверсифікації впливу та напрямків розвитку. Але на сьогодні 

постає нагальна потреба диференціювати відносини з різними африканськими 

країнами з тим, щоби сформувати сталу мережу стратегічних союзників з метою 

подальшої експансії в Африці, що може стати запорукою геополітичної перемоги 

КНР у протистоянні за континент зі США, країнами ЄС та Японією. Китай не є 
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класичним прикладом держави-колонізатора, а тому його спроби отримати доступ 

до ресурсів не носять модальний характер, є фрагментарними та персональними, що 

суттєво підвищує інтерес до дослідження означеної проблематики та робить 

актуальним механізм пошуку нових стратегічних партнерів. Такий механізм може 

бути застосований і в межах реалізації геополітичних амбіцій України.  

Натомість, підтверджена відповідним політико-правовим та міжнародно-

правовим забезпеченням мета Китаю до повномасштабної експансії ресурсів та 

внутрішніх ринків Африканських країн супроводжується розширенням сфер 

політичної взаємодії. Але при цьому ще більш нагальною постає проблема 

політичної підтримки та забезпечення таких двохсторонніх відносин. Все це формує 

додатковий вектор актуальності та нагальності даного дослідження, оскільки 

передбачає встановлення акцентів у певних відносинах з конкретними країнами для 

розширення власних політичних можливостей Китаю в сфері подальшого 

проникнення на Африканський континент. Таким чином, йдеться про формування 

відносин стратегічного партнерства, одним з прикладів яких може стати Нігерія, 

враховуючи зростання її політичної ваги та економічної потужності на 

Африканському континенті.  

Ступінь наукової розробки теми. Проблема китайської політики щодо Африки 

та оцінка ролі африканського геополітичного вектору в загальній структурі 

зовнішньої політики Китаю знаходили своє місце в працях багатьох дослідників. 

Наприклад, глобальний характер китайсько-африканських відносин та загальні 

тенденції їх розвитку досліджувалися багатьма закордонними фахівцями, зокрема: 

Аденом Ч., (Alden Ch.), Батчелором К. (Batchelor K.), Ламперт Б. (Lampert B.), Мано 

В. (Mano W.), Моганом Дж. (Mohan G.), Маллінзом М. (Mullins M.), Стаал А. (Stahl 

А.), Тейлором І. (Taylor I.), Вассерманом Г. (Wasserman H.), Зафар А. (Zafar А.), Зіко 

Е. (Zico E.) та іншими. Що ж до китайських авторів, то найбільш значимими є праці 

таких вчених як Чанг Д. (Chang D.), Ченг Ж. (Cheng Zh.), Лі Ш. (Li Sh.), Верма Р. 

(Verma R.), Жанг Кс. (Zhang X.), тощо.  

Економічний напрямок політики Китаю в Африці став головним предметом в 

дослідженнях таких вчених як Брадшер К. (Bradsher K.), Бротігем Д. (Brautigam D.), 

Гулі Дж. (Golley J. L.), Марафа Л. (Marafa L. M.), Мечетна Н., Потапенко М. В., 

Ренар М -Ф. (Renard M.-F.), Ванг Дж.-І. (Wang J.-Y.), Жао С. (Zhao S.) тощо.  

Сфера соціальних та гуманітарних відносин і дотичних у співробітництві Китаю 

з африканськими країнами піднімається в дослідженнях таких фахівців як Черу Ф. 

(Cheru F.), Чанг Д. (Chang D.), Ченг Ж. (Cheng Zh.), Деніс М. (Denis M.), Лан С. 

(Lan S.), Моді Р. (Modi R.) та інших.  

Вагоме місце в китайсько-африканських відносинах починає займати сфера 

військового співробітництва, що автоматично підвищило інтерес до цього напрямку 

з боку таких дослідників як Гріфітс Р. (Griffiths R.), Гаруз Д. (Haroz D.), Обі К. 

(Obi C.), Пауер М. (Power M.), Растад І. (Rustad S.), Сумейко В. та інших. 

Крім того деякі дослідники останнім часом приділяють особливу увагу 

китайсько-нігерійським відносинам, результати праць яких були також активно 

використані для підготовки даної роботи. Зокрема такими дослідниками є Алден Ч. 

(Alden Ch.), Барбер Л. (Barber L.), Осакве А. (Osakwe A.), Жанг А. (Zhang A.) та 
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деякі інші.  

В Україні також сформувалась власна китаєзнавча школа, представники якої 

приділяють увагу традиціям зовнішньополітичної стратегії КНР та її пріоритетам на 

сучасному етапі розвитку країни, її ініціативам («Один Пояс – Один Шлях» зокрема) 

на зовнішній арені, економізації зовнішньої політики Китаю, його інтересам в Азії, 

Африці та Латинській Америці. Серед таких дослідників – А. Гончарук, В. Кіктенко, 

В. Константинов, В. Герасимчук, О. Коваль, О. Кошовий, М. Таран, В. Гамянін, 

Н. Городня, В. Голод, О. Підчоса та ін. Щорічно в Україні проходять круглі столи і 

конференції, присвячені новим крокам в реалізації КНР свого стратегічного 

бачення, для розроблення оцінок і прогнозів щодо подальшої ролі Китаю в розвитку 

сучасної системи міжнародних відносин та розвитку українсько-китайських 

відносин. 

Разом з тим, комплексного та ґрунтовного дослідження, в якому би 

розкривалися проблеми подальшого розвитку та геополітичної стратегії Китаю 

щодо Африканського континенту на сьогодні в українській політичній науці та 

експертному середовищі не існує, що виступає додатковим аргументом на користь 

актуальності та своєчасності даного дисертаційного дослідження.  

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

підготовлена в рамках комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових 

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

20 червня 2011 року), а також в рамках наукової теми Інституту міжнародних 

відносин №16БФ048-01 «Асоціація як новий формат відносин України з 

Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 

аспекти»). 

Мета і завдання дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є 

оцінка політика сучасного Китаю щодо країн Африки та науково-теоретичне 

обґрунтування напрямів подальшого розвитку геополітичних відносин Китаю з 

країнами Африканського континенту. 

Для досягнення даної мети вбачається необхідним вирішення наступних 

завдань:  

– дослідити сучасний дискурс застосованих прикладних теорій розвитку 

Китайсько-Африканських відносин; 

– виокремити етапи розвитку відносин між Африкою та Китаєм; 

– визначити місце Африки у сучасній стратегії розвитку Китаю; 

– дослідити особливостей відносини між Африкою та Китаєм на 

міжнародному рівні; 

– визначити ефективність моделі політичних відносин між Китаєм та країнами 

Африки на регіональному рівні; 

– визначити закономірностей відносин між Китаєм та країнами Африки на 

субрегіональному рівні; 

– дати оцінку двосторонніх здобутків та перспективним галузям сучасних 

китайсько-африканських відносин;  

– визначити особливості відносин між Нігерією та Китаєм; 
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– виділити двосторонні стратегічні інтереси у сучасних відносинах Нігерії та 

Китаю; 

– простежити перспективи відносини між Нігерією та Китаєм. 

Об’єктом дослідження є китайсько-африканські відносини в їх 

ретроспективному аналізі та на сучасному етапі розвитку. 

Предметом дослідження виступають політичні механізми реалізації стратегії 

Китаю по відношенню до країн Африканського континенту на міжнародному, 

регіональному та субрегіональному рівнях. 

Методи дослідження. Практична цінність та достовірність результатів 

дисертаційного дослідження досягнуті шляхом поєднання в процесі наукового 

пізнання загально- та спеціально-наукових методів, притаманних політичній науці: 

– структурно-функціональний метод дав можливість визначити системність 

китайсько-африканських відносин, проаналізувати структуру та рівні таких 

відносин; визначити вплив внутрішніх і зовнішніх чинників у формуванні стратегії 

китайсько-африканських відносин; 

– порівняльно-історичний метод розкрив особливості та основні закономірності 

розвитку китайсько-африканських відносин в залежності від різних етапів 

становлення зовнішньополітичної стратегії Китаю; 

– метод моделювання розкрив можливості щодо визначення подальших 

перспектив розвитку китайсько-африканських відносин як на міжнародному, так і на 

регіональному і навіть на субрегіональному рівнях; 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дисертаційна робота є 

цілісним дослідженням, у якому на основі широкого кола найсучасніших наукових 

джерел, публікацій та аналітичних статей закордонних фахівців у сфері геополітики, 

міжнародних відносин і політології проаналізовано, роль Африки у сучасній 

стратегії розвитку КНР. Розглянуто та з’ясовано найсучасніші тенденції розширення 

впливу Китаю на африканських континент у контексті його становлення як однієї з 

найбільш впливових світових держав і еволюції китайського бачення Африки у 

якості центрального елемента концепції «відповідальної країни».  

Наукові положення, що найбільшою мірою розкривають новизну дослідження, 

полягають у тому, що у даному дисертаційному дослідженні: 

вперше: 

– визначено особливості навздогінної модернізації Китаю через культивування 

його зовнішніх відносин з африканськими країнами та символізації їх геополітичної 

близькості, спільного майбутнього, інвестиційної дружби, застосування культурної 

дипломатії, стратегії «м’якої» сили у гуманітарній та політичній сферах; 

– концептуально окреслено основні напрями сучасної парадигми китайсько-

африканських взаємин, їх перспективний розвиток і взаємозв’язок, проаналізовано 

головні етапи розбудови Пекіном стратегічного партнерства з африканськими 

державами у трьох вимірах – від субрегіонального до регіонального і міжнародного; 

– обґрунтовано характер та механізми подальших перспектив реалізації 

геополітичної стратегії КНР щодо всього Африканського континенту через 

формування та підтримку політичного субрегіонального лідера в конкретній країні – 

Нігерії – за допомогою фінансової, політичної, економічної, військової та 
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гуманітарної підтримки Китаю; 

удосконалено: 

– аналіз теоретичних підходів щодо об’єктивізації ролі Китаю у розвитку 

потенціалу африканських держав на основі сучасних досліджень зарубіжних вчених; 

– обґрунтування Китаю у розбудову африканських держав як можливості для 

співпраці у майбутньому багатополярному світі, що формується на основі 

партнерства і залучення; 

– науково-методологічну основу розуміння сучасної зовнішньої політики КНР і 

Африки на основі новітніх джерел провідних західних, китайських і африканських 

фахівців, опублікованих протягом останніх двох років; 

– пошук особливостей сучасної форми проникнення китайських інтересів в 

африканський регіон – інтенсифікація кооперації у військовій і безпековій сферах, а 

також поглиблення економічного співробітництва;  

– підходи до визначення ролі економічного співробітництва з окремими 

країнами та його взаємозв’язок із регіональною та міжнародною політикою Китаю 

щодо захисту власних економічних інтересів, зокрема через розвиток мережі 

регіональних організацій співробітництва заснованих на домінуючій ролі Китаю в 

реалізації інфраструктурних, інвестиційних, економічних, соціальних, гуманітарних 

та військових програм співробітництва, на прикладі Нігерії; 

дістало подальшого розвитку: 

– визначення культури та традиційних цінностей у проектах модернізації 

Китаю, інституціалізації культури дружби і щедрості як конфуціанських істин, 

релевантних логіці та динаміці соціальних змін в сучасному китайському 

суспільстві; 

– систематизація (у історичному та методологічному ракурсі) 

зовнішньополітичних етапів, які обумовлюють сучасні китайсько-африканські 

зв’язки у контексті помітних змін у світовому геополітичному просторі; 

– підходи до розуміння політики м’якої експансії Китаю на Африканському 

континенті, яка поєднує в собі економічну залежність країн континенту та 

політичний захист китайських інтересів через систему міжнародних зв’язків та 

різних форм міждержавного співробітництва; 

– поєднання аналізу «системи цінностей» сучасної дипломатичної доктрини 

Китаю з виокремленням першочергових політичних потреб низки держав регіону, 

через доведення їх відповідності та співпадіння. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та прикладні 

висновки і рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути використані в: 

– науково-дослідній роботі – для подальших наукових розробок 

методологічного інструментарію формування геополітичних стратегій та стратегій 

двосторонніх відносин; 

– навчально-методичній роботі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Міжнародні відносини», «Міжнародні політичні відносини», «Зовнішня політика 

країн Азії»», «Країни Африки в міжнародних відносинах», «Сучасні тенденції 

світового розвитку», «Глобалізація» та спецкурсів, присвячених стратегії КНР на 

сучасному етапі; для підготовки підручників, навчальних посібників і навчально-
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методичних матеріалів з проблематики китайсько-африканських відносин; 

– практичній діяльності політичних інститутів – для формування стратегічних 

орієнтирів та механізмів побудови двосторонніх відносин України з країнами 

Африки.  

Дискусійні положення дисертаційного дослідження можуть стати основою для 

подальших наукових розробок. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота і 5 опублікованих наукових 

праць, в яких викладені основні положення дисертації виконані дисертантом 

самостійно. В статтях, надрукованих у співавторстві із О.А.Борділовською «Chinese 

– Ukrainian cooperation under the framework of the Belt and Road initiative» та «Sino-

Indian Competition in Africa» (особистий внесок здобувача 1.04 авторських аркушів) 

розробка проблеми та основний зміст належить автору дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, також були викладені автором у доповідях та виступах на 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, зокрема: міжнародна 

наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», Київ, 22 

вересня 2016 р.; круглий стіл: «Українсько-китайські відносини в контексті 

концепції «Один пояс – один шлях: історія, реальність та перспектива», Київ,17 

листопад 2016 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

щорічна конференція Інституту міжнародних відносин, Київ, 29 березня, 2018 р.; 

міжнародна науково-теоретична конференція «Стратегічне позиціонування України 

в сучасному міжнародному просторі», Київ, 18 жовтня 2018 р.; Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки», Київ, 2020 

р.; Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних 

наук: наукові дискурсії», Київ, 2020 р. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження були викладені 

автором у 7 наукових працях, загальним обсягом 5 д.а., з яких 5 наукових публікацій 

належать особисто автору (2.9 д.а.), з них 2 статті у наукових фахових виданнях 

України, 1 публікація в зарубіжних фахових виданнях, 2 статті у інших наукових 

виданнях та 2 тези наукових доповідей. 

Структура дисертації обумовлена метою дослідження, об’єктом і предметом 

дослідження, і складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, які 

містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (170 

найменувань англійською, французькою, російською та українською мовами на 16 

сторінках) та додатку. Загальний обсяг роботи становить 234 сторінок, з них 

основного тексту – 196 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

стан наукової розробки проблеми, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи 

дослідження, встановлено зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, 

темами, а також визначено наукову новизну отриманих результатів та їх практичне 
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значення, наведено дані про особистий внесок здобувача та відомості про апробацію 

результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації.  

У першому розділі – «Концептуальні засади Політика КНР щодо країн 

Африки» здійснено огляд теорій, літератури на означену тему та ретроспективний 

аналіз проблеми китайсько-африканських відносин, охарактеризовано механізми 

здійснення геополітичних стратегій розвитку сучасного Китаю в контексті аналізу 

теорій політичної модернізації.  

Наголошено на нерівномірності процесів політичної модернізації та у Китаї. 

З’ясовано, що боротьба за вибір стратегії модернізаційних перетворень у країні не 

виходила за рамки парадигми лінійності історичного процесу, з послідовним 

проходженням певних стадій і загальної кінцевою метою. Культурна революція 

після 1978 року звільнила простір для нових напрямків політико-економічних 

трансформацій, з’явилися підстави говорити про оригінальний шлях розвитку та 

ідею «лідерства Китаю у третьому світі». 

Охарактеризовано унікальність та історичний характер процесів політико-

економічного розвитку у Китаї з 2012 р. З цього часу глобально-політична стратегія 

країни стала відображати модернізаційний концепт «китайської мрії», тобто 

позиціонування Китаю як рівного на світовій арені, поряд з США та Європою. 

Відтак, посилене китайсько-африканське співробітництво стало невід’ємною 

компонентою не лише глобальної зовнішньополітичної стратегії, а й означеного 

модернізаційного концепту. 

Відзначено, що прагматизм економічної політики (за логікою «іноземне – на 

службу сучасному Китаю»), деідеологізація господарської діяльності дозволила 

Китаю забезпечити сталий характер, стійкість та прогнозованість соціально-

економічних перетворень. Регіональні та міжнародні виміри і цілі Китаю стали 

предметом багатьох сучасних наукових досліджень.  

Узагальнено, що Китай змінив стиль своєї зовнішньої політики від конфронтації 

до співпраці, від революції до економічного розвитку, від ізоляції до міжнародного 

співробітництва, сприймаючи Африку як надважливого партнера у виконанні своїх 

стратегічних цілей: енергетичних, торговельних та геополітичних. 

Визначено три наукові позиції у політологічному дискурсі з приводу сучасних 

китайсько-африканських відносин:  

1) політика Китаю фінансування та підтримки інфраструктурних проектів у 

Африці критикується і оцінюється як забезпечення національних інтересів Китаю за 

рахунок природних ресурсів Африки;  

2) підтримка африканських країн оцінюється як стратегічна інвестиція у сталий 

розвиток цього регіону, що є взаємовигідно для обох сторін та сприяє міжнародній 

стабільності, побудові фундаменту для довгострокового економічного розвитку;  

3) китайсько-африканські відносини – складні та багатогранні; як нове явище 

сучасних міжнародних відносин вони потребують подальшого наукового вивчення, 

тому для їх позначення не варто застосувати однобічний підхід. 

Обгрунтовано, що китайсько-африканські відносини завжди стосувалися 

трикутника «Китай, Африка і Захід» ‒ на позначення простору для тестування 

нового багатополярного світу. Доведено, що з огляду на висхідну позицію, Китай 
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рухається по шляху «навздогінної модернізації», поступово та поетапно 

розробляючи складові процеси суспільно-політичних оновлень та інструментів їх 

впровадження на основі підходу «первинної» модернізації (за власним зразком).  

Підсумовано, що сучасний Китай прагне ремобілізувати традиційні культурні 

ресурси на службу поточній стратегії мобілізації, що враховує економічну 

глобалізацію. У детермінації своїх зовнішньополітичних наративів Китай демонструє 

мирне звернення до минулого та сходження до майбутнього. Таким чином, стратегія 

модернізації Китаю є органічним синтезом національних соціокультурних традицій 

із сучасним досвідом організації виробництва, мета якої – створити образ оновленого 

Китаю у формуванні перспективного образу світу.  

Узагальнено, що культурна дипломатія Китаю – це своєрідна «наступальна 

привабливість» або «м’яка сила» з сильним традиційним культурним фоном. У ній 

більше переважає риторика не «скорочення бідності» чи вузьких економічних 

інтересів, а, через тонку мобілізацію культурних норм та висловлювань, 

позиціонування Китаю другом та партнером країн, що розвиваються. Завдання 

китайської культурної дипломатії ‒ транслювати ідею про те, що економічне 

зростання Китаю не є загрозою для Заходу або для країн третього світу.  

Відзначено, що вплив Китаю у африканському регіоні не обмежується 

фінансовими чи інвестиційними надходженнями. Так, проактивною є політика 

Китаю щодо розвитку людського потенціалу в Африці. Підвищення рівня 

освіченості населення, постійні культурні комунікації, тісні консультації з урядами-

реципієнтами та їхніми виборцями можна визначити одним із способів забезпечення 

сталості проєктів, що фінансуються Китаєм в Африці. Китайська влада реагує на 

критичні зауваження до своєї діяльності і наразі ставить чіткі вимоги до організацій, 

які працюють в Африці, дотримуватися міжнародних норм та стандартів умов праці 

та екологічної безпеки, трудових прав, проявляти корпоративну соціальну 

відповідальність.  

Натомість, Африка має підтримку своєї позиції зі сторони Китаю в ООН щодо 

більш справедливіших умов світової торгівлі (наприклад, розширення 

представництва африканських країн у Раді Безпеки ООН). Африканські країни (за 

правилом «одна країна – один голос») також підтримують Китай у важливих для 

нього міжнародних питаннях. 

Наголошено, що важливою науковою проблемою залишається різновекторний 

аналіз комплексу проблем, з якими стикається Китай, виконуючи свої зобов’язання 

щодо інвестування розвитку потенціалу країн Африки. Суттєвою перепоною для 

наукових досліджень є дефіцит офіційних даних щодо сутності та напрямків 

конкретних інвестиційних проектів Китаю у різних африканських країнах. 

Доступною є загальна статистика, що стосується більше періодів, а не конкретних 

років. 

Зазначено, що сучасний Китай має багато нової енергії у суспільно-політичній 

сфері для активної участі у формуванні нового порядку світової економіки та 

інституціалізації стійкої позиції Китаю серед супердержав, в тому числі і через 

підхід «м’якої сили». Цілеспрямована дипломатична стратегія Китаю у 1970-х рр. 

призвела до великих політичних здобутків. У 70-ті рр. Китай, з одного боку, пішов 
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на зближення з країнами Заходу, з іншого − продовжував залишатися переконаним 

прихильником антиколоніалізму. Це дозволило йому заручитися підтримкою 

режимів, лояльних США, а, з іншого боку, завоювати симпатії африканських 

держав. Після смерті Мао Цзедуна у 1976 р. політика модернізації та економічних 

реформ стала центральною частиною діяльності комуністичної партії Китаю під 

керівництвом Ден Сяопіна, а довготривала ідеологія збереження командної 

економіки стала менш пріоритетною. Таким чином, у 1960-х і 1970-х рр. інтерес 

Пекіна зосереджувався на побудові ідеологічної солідарності з націями, що 

розвиваються, для просування комунізму в китайському стилі і деякого 

протистояння західній гегемонії. Після Холодної війни китайські інтереси почали 

втілюватися у більш прагматичну діяльність ‒ торгівлю, інвестиції та енергетику. 

Відзначено, що Китай спеціально уникав терміну «допомога» для позначення 

характеру співпраці з Африкою, замість того, у дипломатичному лексиконі постійно 

звучали слова дружби та солідарності. Це суттєво відрізняло патерналістську мову 

країн Заходу, що оперувала поняттями зменшення бідності та демократизації. З 

середини 90-х рр. ХХ ст. тема нарощення китайсько-африканського партнерства 

поступово стає однією з найбільш популярних в контексті глобального балансу сил. 

З’ясовано, що багато африканських лідерів розглядають нові відносини 

Південь-Південь, що формуються, як історичну можливість уникнути своїх 

неоколоніальних зв’язків із Заходом. Приклад Китаю, а саме того, як сотні мільйонів 

людей були виведені з бідності за два десятиліття, без запроваджених ззовні 

програм структурної перебудови – суттєво посилює оптимізм африканських країн. 

Це свідчить, що вони також можуть розробити власний успішний шлях розвитку, і 

що західна модель не є універсальною. 

На сьогодні одностороння оцінка китайсько-африканських відносин з 

використанням ярликів неомеркантилізму та колоніалізму є застарілою. Це 

багатогранна взаємодія у нових економічних сферах – від сільського господарства 

до розвитку інформаційно-комунікативних технологій, від фінансових послуг ‒ до 

участі у миротворчих операціях, боротьбі з тероризмом та, загалом, соціально 

відповідальної позиції, про що свідчить розбудова соціальної інфраструктури 

(«дипломатія стадіонів»). Це свідчить про намагання Китаю заявити про себе як про 

миролюбну країну, яка опікується сталим розвитком усього світу і піклується про 

стійке економічне та соціальне зростання африканських країн. 

У науковому дискурсі від початку ХХІ ст. китайсько-африканське 

співробітництво визначено одним із визначальних факторів формування нового 

глобального світопорядку. З іншого боку, це набагато складніша багатополярна 

система економічної та політичної влади, яка забезпечить багато тактичних 

можливостей і стратегічних альтернатив для африканських та інших країн, що 

розвиваються. Це, звісно, вимагає, щоб уряди африканських держав зрозуміли 

життєву важливість об’єднання та формулювання спільних стратегій. Адже 

повільний розвиток промисловості Африки залежить від внутрішніх проблем самої 

Африки та невдач у її державотворення. У свою чергу, Китай, наголошуючи на 

солідарності та взаємній повазі, впливає на подолання гегемоністських дискурсів. 

У другому розділі – «Роль Африки в Політика КНР на Африканському 
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континенті» ‒ проаналізовано рівень африкансько-китайських відносин, 

враховуючи обопільну зацікавленість сторін, науково обґрунтовано принцип 

невтручання Китаю у внутрішні справи суверенних держав, виходячи із реалій 

власного керівного комуністичного режиму та централізованого менеджменту усіх 

без виключення прав і свобод громадян.  

Проаналізовано зовнішньополітичну доктрину Пекіна та наголошено на 

перспективах посилення китайсько-африканського співробітництва за багатьма 

напрямками – від політичного та економічного до гуманітарного і науково-

технічного. Відтак, китайська співпраця з Африкою на даному етапі йде з активним 

використанням «фінансової дипломатії» ‒ особливого підходу, який 

характеризується захопленням сфер інтересів та ринків у Африці у ключових 

економічних нішах – енергетиці, видобуванні мінеральних ресурсів, будівництві та 

ринку товарів народного споживання.  

Зазначено, що сучасні головні безпекові виклики і загрози колективній системі 

безпеки світу (наприклад, глобальне потепління, харчова безпека, поширення 

міжнародного тероризму, бідність, СНІД, тощо) найбільш чітко проявляються саме 

на Африканському континенті. Тому подолання (або ж мінімізація) їх негативних 

наслідків для Африканського континенту є для Китаю згідно з принципами 

діяльності «відповідальної держави») важливим завданням повноправного 

утвердження як одного із світових лідерів, відповідального за світовий розвиток. 

З’ясовано, що на напрямку збільшення миротворчої військово-політичної 

присутності КНР у Африці для Республіки складаються вкрай сприятливі 

передумови: з огляду на кризу миротворчої діяльності в ООН, зменшення бюджету 

місій з підтримання миру, зіткнення інтересів постійних членів РБ ООН у тій чи 

іншій зоні конфлікту. Дедалі більшого значення у Піднебесній набирає постулат 

щодо необхідності активізації «невійськового застосування збройних сил», до якого 

відносять контртерористичні/антипіратські операції, заходи з евакуації цивільного 

населення під час розгортання збройного конфлікту або стихійного лиха. 

Визначено, що китайські потужності, які вкладаються у розвиток сільського 

господарства Африки, здатні у найближчому майбутньому допомогти регіону 

просунутися вперед у питанні вирішення продовольчої безпеки та зміцнити 

спроможність африканських держав модернізувати цю галузь економіки.  

Проаналізовано низку нових заходів для поглиблення китайсько-африканського 

співробітництва, в основі яких знаходиться «принцип судинної економіки» ‒ 

новітня ініціатива КНР, запропонована континенту у якості механізму спільного 

запобігання ситуативним фінансовим кризам, спровокованим коливанням і 

девальвацією національних валют. Синхронними є позиції сторін в ООН із 

проблематики нерозповсюдження зброї масового знищення, ядерної зброї та 

мілітаризації космосу: спільно було проголосовано за блок із понад 30 резолюцій ГА 

ООН від початку їх внесення у відповідний пункт порядку денного.  

Встановлено, що перелік конкретних позитивно імплементованих проектів 

доводить той факт, що китайський інтерес до Африки містить не лише 

«меркантильний», але і гуманний сенс. Визначено, що Африка є надзвичайно 

важливим джерелом підживлення новітньої концепції світоустрою – 
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мультилатералізму (багатосторонності) – явища, що забезпечує існування «балансу 

сил» на міжнародній арені, і у формуванні якого Пекін прагне відігравати ключову 

роль. 

Зроблено висновок щодо великої значущості Африканського континенту для 

ефективної реалізації нової зовнішньополітичної стратегії Китаю, а також 

утвердження цієї держави у ролі світового лідера нового типу. Зазначено, що Китай, 

по суті, є одним із небагатьох партнерів переважної більшості африканських держав, 

який пропонує їм довгострокову стратегію співпраці з врахуванням конкретних 

потреб кожного партнера («від економічної допомоги до самодостатньої 

економіки»), формуючи своєрідне «відчуття стабільності» і прогнозованості таких 

відносин.  

Доведено, що інтенсивність китайсько-африканського діалогу наразі має 

стабільно позитивну динаміку: характеризується великою кількістю реалізованих і 

запланованих проектів, насиченими двосторонніми контактами і створенням 

унікальної платформи – Форуму співробітництва «Китай-Африка», який є 

локомотивом змін на континенті у форматі «1+54». 

У третьому розділі – «Фактичний аналіз нігерійсько-китайських відносин» 

здійснено компаративний аналіз факторів розвитку відносин між окремими 

африканськими країнами і Китаєм, особливу увагу приділено кейсам Нігерії та ПАР. 

Обґрунтовано, що африканські країни не мають достатньої ваги, необхідної для 

вирішення складних проблем регіонального розвитку та впливу на глобальні 

політико-економічні відносини. Сучасне політичне керівництво Нігерії прагне до 

пошуку шляхів переорієнтації експортних потоків з сировинних на більш 

технологічні. Йдеться про необхідність заміни сировинної продукції на продукцію 

вторинного сектора, що збільшить експортні надходження в бюджет держави. 

Позитивним в даному відношенні є досвід Нігерії у співпраці з різними економіками 

світу, фінансовий та інвестиційний потенціал яких є значно більше, ніж власний. 

Виходячи з цього, Нігерія представляється досить вигідним партнером для будь-якої 

неафриканської держави, що наділена можливостями для розвитку нових 

глобальних інвестиційних проектів – КНР зокрема. 

Наголошено, що китайські інвестиції в Африці є скоріше потенціалом для 

майбутнього, для чого необхідно збільшення вкладень в реальний сектор економіки. 

Основною характеристикою китайських інвестицій в Нігерію є їх концентрація в 

декількох стратегічних для Китаю секторах, які в основному реалізуються 

державними або спільними підприємствами. З’ясовано, що співпраця з Китаєм, як і 

будь-які двосторонні відносини, має певні переваги та недоліки. В даному аналізі не 

випадково зроблено акцент на місці економіки Нігерії, оскільки це єдина країна, що 

має негативне сальдо зовнішньої торгівлі з Китаєм, на рівні 90% від обсягів 

китайського експорту. Це засвідчує істотну недооцінку Китаєм експортного 

потенціалу Нігерії і необхідності розширення саме цього напрямку двосторонніх 

відносин. 

На прикладі Нігерії можна говорити про те, що Китай завжди може 

використовувати військово-промисловий ресурс для забезпечення власного впливу в 

конкретній державі з урахуванням особливостей його соціального, культурного, 
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ментального, етнічного та іншого середовища. Відзначено, що важливим аспектом в 

даному випадку є наявність латентних військових конфліктів на території Нігерії, 

які стали причиною і одночасно наслідком боротьби багатьох західних країн, а 

також Китаю за вплив в даній державі. Встановлено, що, зумівши диверсифікувати 

геоекономічну і геополітичну стратегію розвитку двосторонніх відносин, Китай 

прагне здійснювати їх такими шляхами: інвестування в інфраструктурні проекти; 

формування стійкого попиту на ресурси з Африки у власній економіці; експорту 

власних товарів. 

Підсумовано, що важливою складовою двосторонніх китайсько-нігерійських 

відносин є сфера безпеки. Проте участь Китаю зосереджується переважно в межах 

військової підтримки, поставок військової техніки та озброєння, технічних, інших 

систем зв’язку, розвідки і т.д. Китай не надає політичну допомогу в розрізі 

консультацій з питань державного будівництва. 

Зазначено, що політичне керівництво Нігерії останнім часом намагається 

трансформувати соціально-економічні здобутки держави в політичні преференції та 

міжнародне визнання Нігерії, як вагомого і ключового центру прийняття рішень на 

Африканському континенті, і розраховує на підпримку КНР. 

Відмічено, що китайський приватний сектор розширює мережу торговельних та 

соціально-економічних зв’язків, в той час як державний – концентрується саме на 

видобутку корисних копалин. Для Нігерії Китай не є основним торговим партнером, 

хоча Китай і є найбільшим експортером нігерійської продукції. Це демонструє 

характер ставлення Китаю до африканських країн, яких він використовує в ролі 

власної ресурсної і сировинної бази.  

Загалом, розглядаючи китайсько-нігерійські відносини з точки зору системного 

підходу, слід констатувати наявність певних відокремлених, проте взаємозалежних 

сфер, з точки зору загального стратегічного інтересу Нігерії перетворитися на 

регіонального лідера:  

1) міжнародно-політична – активне співробітництво між країнами на всіх без 

винятку рівнях від глобального до субрегіонального;  

2) економічна – двостороння торгівля, інвестиційні проекти, програми 

фінансової допомоги, частка Китаю у державному борзі Нігерії;  

3) гуманітарна – активізація консульських зв’язків, розвиток культурних 

відносин;  

4) безпекова та військова сфери – розширення власної військової присутності 

Китаю у важливому для себе Африканському регіоні.  

Підкреслено, що політичні діалоги та контакти, які відбуваються між Китаєм та 

Нігерією поки не мають єдиної стратегічної спрямованості, що призводить до 

складності у прогнозуванні подальшого потенціалу таких відносин. Обгрунтовано, 

що активна позиція саме нігерійської політичної еліти в контексті співробітництва 

між Китаєм та Нігерією дасть змогу отримати необхідний рівень довіри та 

підтримки самої Нігерії у її намаганнях розширити свій вплив у політичних союзах 

на Африканському континенті. У будь-якому разі політичні амбіції мають бути 

підкріплені відповідним рівнем економічного розвитку та гуманітарної і безпекової 

сфер. Саме через це актуалізується подальше гуманітарне, зокрема соціальне, 
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культурне та науково-технічне співробітництво Китаю та Нігерії. 

Зазначено, що Китай розглядає Нігерію в ролі основного постачальника нафти 

та інших енергоресурсів, в той час як ПАР - як стратегічного торгівельного партнера 

в тих галузях промисловості, де рівень доданої вартості вище. При цьому структура 

китайського експорту в обидві економіки тотожна, відрізняються лише його обсяги: 

економіка ПАР здатна споживати більше китайських товарів в силу високого рівня 

купівельної спроможності населення. У той час як перспективи торгівлі з Нігерією 

відзначаються деякими тенденціями до спаду, що пов’язано з особливостями 

внутрішньої політики держави. 

Узагальнено, що кейси Нігерії та ПАР ілюструють зацікавленість Китаю у 

формуванні та розвитку моделі тісних відносин з державами, які є потенційними 

регіональними лідерами. Наголошено, що населення африканських країн, яке 

зростає швидкими темпами, у сукупності з ростом числа робочих місць формує 

ємний і потенційно привабливий внутрішній ринок з досить високим рівнем 

купівельної спроможності. 

Підсумовано, що Китай продовжить зусилля з розширення своєї м’якої 

експансії в Африці, забезпечення власних інтересів в сфері безпеки та збільшить 

власну військово-морську присутність в регіоні. Китайські інвестиції в африканську 

економіку продовжуватимуть зростати та найближчим часом почнуть давати перші 

преференції національним економікам в більшій мірі, ніж китайській. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації надано теоретичне узагальнення і практичне вирішення науково-

теоретичного завдання, яке полягає у дослідженні концептуальних засад 

проактивної глобальної політики Китаю, його партнерської зовнішньополітичної 

стратегії у Африці на засадах конфуціанських цінностей щедрості та дружби («м’яка 

сила», соціальна відповідальність), підтримці органічних елементів у 

модернізаційних процесах африканських країн (підхід «невтручання»), продуманій 

інвестиційній політиці, що створює основу для «тривалої стабільності» 

економічного розвитку самого Китаю, забезпечує його «мирний підйом» та ідеал 

«гармонійного світу» у геополітичному просторі. 

1. Встановлено, що методологічними методами дослідження виступають набори 

інструментів та способів пізнання сутності та механізмів м’якої експансії Китаю на 

Африканському континенті, що дало змогу йому утвердитися в якості ключового 

політичного, економічного та військового партнера багатьох африканських держав. 

Китай трансформується в одного з глобальних лідерів в економічній та політичній 

площині, а тому потребує перегляду вектору та методів реалізації власних 

геополітичних амбіцій. Одним із потенціалів для зміни усталених форм 

співробітництва Китаю з іншими країнами та підвищенню рівня ефективності 

взаємодії є китайсько-африканські відносини. Доведено, що в Африці Китай 

використовує політику «м’якої сили», яка будується на вихідних принципах 

конфуціанства, осучаснених до вимог сьогодення: відсутність претензій; підтримка 

взаємних прагнень; повага до внутрішнього устрою та форми політичного режиму; 

економічна, військова, гуманітарна допомога у розвитку країн з якими співпрацює 
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Китай. Роблячи ставку на країни колишнього «третього світу», Китай досить 

потужно поширює свій вплив майже на всіх континентах, перетворюючи слабкі 

держави в стратегічних союзників через інтенсивний розвиток економічних, 

політичних, гуманітарних та культурних контактів. Невтручання та повага до 

внутрішньої політики країн-партнерів виявилася дієвим підходом Китаю до 

розбудови нової мережі стратегічних відносин з країнами Африки. Навздогінний 

характер розвитку геополітичних стратегій Китаю демонструє ефективність 

політики «мирного підйому» за рахунок підтримки та інтенсивності економічного 

співробітництва з країнами «третього світу». Китай намагається самостійно 

розбудувати таку мережу двохсторонніх та багатосторонніх відносин, яка здатна 

перетворитися у потенціал подальшого економічного зростання та політичної 

гегемонії Китаю не лише в Азійському регіоні. Теоретичний та ідеологічний вакуум 

розвитку нової системи відносин компенсується за рахунок збільшення активності 

китайської дипломатії на континенті, опори на традиційних партнерів, практики 

державних візитів, проведення на регулярній основі Форумів з питань китайсько-

африканської співпраці тощо.  

2. Проведення історичного огляду відносин між Африкою та Китаєм дало змогу 

встановити, що на їх сучасну якість впливало багато факторів, головними серед яких 

є прагнення встановити такі партнерські відносини з країнами Африки, які дадуть 

змогу інтенсифікувати створення багатополярного світу на базі протиставлення 

класичним центрам сили нового політичного утворення країн групи Південь-

Південь, як механізму протистояння викликам глобалізації. Процес становлення 

китайсько-африканських відносин пройшов досить тривалий шлях розвитку від суто 

економічного та номінального політичного співробітництва до нової глобальної 

моделі захоплення Китаєм сфер світового впливу. Сучасна якість відносин між 

країнами Африки та Китаєм обумовлена розширенням предметної сфери взаємодії 

майже у всіх аспектах відносин: політичних, економічних, гуманітарних, 

соціальних, науково-технічних, військових тощо. А традиційний поділ історичного 

шляху розвитку китайсько-африканських відносин включає чотири періоди: початок 

1950-х років, (пріоритет на питання національної безпеки); з середини 1950-х − до 

кінця 1970-х років, трансформаційний період (політичний контекст двосторонніх 

відносин визнається перманентним; 1980-ті роки (домінування економічних 

інтересів); 1990-2000 роки (період інтенсивного становлення геополітичного впливу 

Китаю).  

3. Сучасний етап розвитку відносин між африканськими країнами та Китаєм має 

дві яскраво виражені тенденції: продовження сировинної залежності економіки 

Китаю від ресурсів Африканського континенту та геополітичних амбіцій Китаю, які 

можуть бути задоволені за рахунок конструювання нової моделі відносин між 

країнами «третього світу» за концепцією «Південь-Південь», серед яких Китай 

отримуватиме однозначну і беззаперечну підтримку у всіх питаннях глобального 

розвитку. Тобто доведено, що сучасна зовнішньоекономічна і зовнішньополітична 

політика Китаю стосовно країн Африканського континенту відображає прагнення 

диверсифікації залежності власної економіки від розвинутих країн, і головним 

чином від США. «М’яка експансія» Китаю, яка проводиться на Африканському 
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континенті, схожа за своїм сутнісним змістом із політикою неоколоніалізму, що 

проваджується країнами Заходу, але Китай поширює свій вплив поетапно, 

починаючи від експансії економічної, продовжуючи її в політичній і культурній 

площинах, і закінчуючи співпрацею у військовій сфері. При чому акцент політики 

Китаю на Африканському континенті робиться не на конкретну країну, а на 

вирішення окремих завдань власного розвитку, наприклад, за рахунок отримання 

широкого доступу до дешевої сировинної продукції.  

4. Досліджуючи зміст відносини між Африкою та Китаєм на міжнародному 

рівні зроблено висновок, що вони базуються на системі політичних принципів 

мирного співіснування та взаємовигідного партнерства, які були сформовані у 1964 

р. головою уряду КНР Чжоу Еньлаєм. Доведено, що сутність цих принципів 

зводиться до побудови такої моделі двостороннього партнерства між Китаєм та 

країнами Африки, за якої встановлюється номінальна рівність партнерів, але через 

різність економічного потенціалу та рівнів економічного розвитку (на користь 

Китаю) саме Китай отримує достатні важелі та механізми експансії в економіку тієї 

чи іншої африканської країни. Така експансія супроводжується політичним 

захистом інтересів китайських підприємств та інвесторів на рівні двосторонніх 

відносин але номінальній рівноправності партнерів у світових організаціях та 

економічних союзах. Загалом головним майданчиком міжнародного співробітництва 

між Китаєм та африканськими країнами виступає ООН, в різних структурах якої 

Китай намагається посувати представників Африканського континенту з метою 

отримання власних стратегічних сателітів-союзників при ухвалені важливих для 

Китаю геополітичних рішень. Синхронність політичних позицій в ООН Китаю та 

його партнерів – країн Африканського континенту – сприяє розширенню участі 

фінансових та гуманітарних місій ООН в реалізації соціальних проектів в Африці. 

Таким чином, Китай використовуючи свій геополітичний вплив та міжнародну вагу 

в ООН, намагається розширити обсяги допомоги країнам третього світу, які 

фактично позбавлені доступу до ринку іноземних інвестицій через високий рівень 

власної нестабільності, а відтак високої ціни інвестицій.  

5. Обґрунтовано ефективність моделі політичних відносин Китаю з країнами 

Африки на регіональному рівні, яка уособлюється в співпраці з низкою організацій 

суто Африканського континенту: Африканський союз; Африканський банк 

розвитку; Східноафриканське Співтовариство; Західноафриканський Економічний і 

Валютний Союз; Спільнота Розвитку Півдня Африки; Економічне Співтовариство 

Держав Західної Африки. Але найбільшого ефекту від політичного співробітництва 

на регіональному рівні Китай отримує через Китайсько-Африканський Форум. 

Доведено, що даний форум являє собою новий формат геоекономічної експансії та 

геополітичного впливу на субрегіональні процеси на континенті. Ефективність його 

існування розкривається через множинність форматів та альтернатив моделей 

політичної поведінки тієї чи іншої країни в рамках Форуму, який проводить свою 

роботи у форматі Самітів та робочих груп із постійними представництвами.  

6. Встановивши закономірності розвитку відносин між Китаєм та країнами 

Африки на субрегіональному рівні, було доведено, що схема розбудови партнерства 

з ними з боку Китаю передбачає індивідуальний підхід до кожної окремо взятої 
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держави і відкидає будь-які передумови щодо необхідності досягнення мінімального 

рівня демократичних стандартів. Китай використовує економічний, логістичний та 

науково-технічний потенціал окремих країн Африки, поширюючи при цьому 

власний політичний вплив на них через механізми міжнародного співробітництва, 

співпраці в сфері реалізації інфраструктурних проектів, гуманітарного, культурного 

тощо. Таким чином існують два рівні взаємовідносин: первинний (має найбільшу 

користь для китайської сторони та втілюється переважно в економічній сфері через 

отримання Китаєм доступу до дешевої сировини або поширення китайських товарів 

на ринки африканських країн); вторинний або обслуговуючий (відносини, які є 

похідними від необхідності захисту власних економічних інтересів та політичних 

амбіцій геоекономічного та геополітичного домінанта на Африканському 

континенті). Така політика дозволяє Китаю досконало вивчити потреби кожного зі 

своїх партнерів на континенті та діяти в рамках втілення «точкових проектів» у 

контексті національних пріоритетів. 

7. Оцінюючи двосторонні здобутки та перспективні галузі посилення 

китайсько-африканських відносин встановлено, що першочерговими для Китаю є 

саме фінансові, інвестиційні і корпоративні інтереси його компаній у Африці. В 

гуманітарній та соціальній сфері китайський курс на підтримку Африки у 

середньостроковій перспективі підтримуватиме розвиток людських ресурсів, 

продовжуватиме реалізацію програм молодіжних обмінів. У військовій та 

безпековій сфері Китай намагатиметься розширити свою військову присутність на 

континенті в рамках боротьби із терористичними організаціями, фундаментальними 

ісламістськими течіями, особливо в регіонах, багатих природними копалинами та 

енергоресурсами. Також встановлено, що однією з головних тем співробітництва 

Китаю та Африки є охорона навколишнього середовища та боротьба зі зміною 

клімату. Активними темпами розвиваються відносини в космічній галузі. Саме 

тому, інтенсивність китайсько-африканського діалогу має стабільно позитивну 

динаміку, а насиченість діалогу багатьма новими проектами і досвідом реалізації 

минулих, робить відносини Китаю з африканськими країнами позитивним трендом 

реалізації його зовнішньополітичної стратегії.  

8. Визначені основні особливості відносин між Нігерією та Китаєм, а також 

встановлено закономірності їх функціонування. Головними з них є: наявність 

великої кількості природних ресурсів, необхідних для економіки Китаю; стале 

економічне зростання країни, що формує ємний внутрішній ринок, який є 

перспективним для китайських товаровиробників; реалізація великої кількості 

соціальних та гуманітарних проектів, в тому числі інфраструктурних; існування 

безпекових ризиків в деяких регіонах Нігерії, що обумовлює необхідність залучення 

Китаю в якості силового стратегічного партнера.  

9. Слід зазначити, що основною передумовою для поглиблення політичної 

співпраці між Китаєм та Нігерією є економічна складова. Однак, існуючи 

невідривно від суспільно-політичних процесів, вона розкривається в політичній 

площині через укладення низки меморандумів і угод, метою яких є вироблення 

спільної політики на міжнародній арені. Зокрема просування можливого членства 

Нігерії в Раді безпеки ООН, що означає підтримку нігерійською делегацією 
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інтересів Китаю. Крім того слід згадати і про розширеній співпраці Нігерії та Китаю 

через програми Африканського банку розвитку. Виходячи із первинності 

встановлених економічних зв’язків між приватним сектором Нігерії та Китаю, 

відбувається подальше розширення політичної підтримки таких зв’язків із 

активізацією технологічного, наукового обміну, розвитком відносин в сфері 

людських ресурсів, а також фінансовій, інфраструктурній та космічній галузях. Все 

це обумовлює перспективність та стратегічний характер двосторонніх відносин і 

відкриває нові можливості для реалізації Китаєм власного вектору геополітичного 

розвитку в контексті продовження експансії на Африканському континенті через 

формування мережі стратегічних союзів із регіональними лідерами.  

10. Моделюючи перспективи відносини між Нігерією та Китаєм було проведено 

SWOT-аналіз перспектив відносин Китаю і Нігерії у порівнянні із такими ж 

перспективами ПАР. Виокремлено можливі перспективи та інтереси Китаю в 

політичних організаціях, учасниками яких є Нігерія, зокрема це ЕКОВАС та 

Африканський союз. При цьому доведено, що Китай повинен більше уваги 

приділяти розширенню двосторонніх контактів з Нігерією при збереженні наявного 

рівня політичного і економічного співробітництва з ПАР. Нігерія, на сьогоднішній 

день, є потенційним регіональним лідером всієї Західної і можливо Центральної 

Африки. Тому підтримка Китаю в політичній і економічній сферах не буде 

розглядатися як експансія, а скоріше як каталізатор подальшого становлення і 

розвитку геополітичного потенціалу самої Нігерії. 
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АНОТАЦІЯ 

Угву В. У. Політика КНР щодо країн Африки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 ‒ політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН 

України. – Київ, 2020.  

У дисертації обґрунтовано концептуальні засади сучасного геополітичного 

вектору зовнішньої політики Китаю у відношенні Африканського континенту та 

ролі африканських країн в процесі реалізації Китаєм своєї міжнародно-політичної 

правосуб’єктності. З’ясовано, що в Африці Китай використовує політику «м’якої 

сили» та повзучої експансії, яка будується на базових принципах конфуціанства, 

осучаснених до вимог сьогодення: відсутності претензій; підтримці взаємних 

прагнень; повазі до внутрішнього устрою та форми політичного режиму; 

економічній, військовій, гуманітарній допомозі у розвитку країн з якими співпрацює 

Китай. 

Обґрунтовано, що зовнішня політика Китаю в Африці обумовлена декількома 

особливостями власного внутрішнього розвитку та потребою до постійного 

економічного зростання, носить характер драйвера економічного розвитку регіону з 

перспективою отримання надзвичайно великих преференцій від такого процесу. 

Проаналізовано, що існує потреба вдосконалення самої зовнішньої політики 

щодо країн Африканського континенту. Встановлено, що одним із таких 

стратегічних напрямків оптимізації всієї зовнішньої політики Китаю по відношенню 

до країн Африки є акцент на розвиток двосторонніх відносин з країнами, що є 

регіональними лідерами або мають відповідний економічний, політичний та 

військовий потенціал стати такими лідерами. 

Ключові слова: Геополітична стратегія КНР, китайсько-африканські 

відносини, політична складова відносин, економічне співробітництво, 

співробітництво в безпековій сфері, китайсько-нігерійські відносини, Китайсько-

Африканський форум, ЕКОВАС. 

 

АННОТАЦИЯ 

Угву В. В. Политика КНР в отношении стран Африки. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2020. 

В диссертации обоснованы концептуальные основы современного 

геополитического вектора внешней политики Китая в отношении Африканского 

континента и роли африканских стран в процессе реализации Китаем своей 

международно-политической правосубъектности. Установлено, что в Африке Китай 
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использует политику «мягкой силы» и ползучей экспансии, которая строится на 

базовых принципах конфуцианства, осовремененных с требованиями настоящего: 

отсутствии претензий; поддержке взаимных стремлений; уважении к внутреннему 

устройству и формы политического режима; экономической, военной, гуманитарной 

помощи в развитии стран, с которыми сотрудничает Китай. 

Обосновано, что внешняя политика Китая в Африке обусловлена несколькими 

особенностями собственного внутреннего развития и необходимости к постоянному 

экономическому росту, носит характер драйвера экономического развития региона с 

перспективой получения чрезвычайно больших преференций от такого процесса. 

Проанализировано, что существует необходимость совершенствования самой 

внешней политики в отношении стран Африканского континента. Установлено, что 

одним из таких стратегических направлений оптимизации всей внешней политики 

Китая в отношении стран Африки является акцент на развитие двусторонних 

отношений со странами, которые являются региональными лидерами или имеют 

соответствующий экономический, политический и военный потенциал стать такими 

лидерами. 

Ключевые слова: Геополитическая стратегия КНР, китайско-африканские 

отношения, политическая составляющая отношений, экономическое 

сотрудничество, сотрудничество в сфере безопасности, китайско-нигерийские 

отношения, Китайско-Африканский форум, ЭКОВАС. 

 

ANNOTATION 

Ugwu V.U. Chinaʼs Policy towards Africa. – Manuscript.  

Thesis for a degree of a candidate of political science degree in specialty 23.00.04 – 

political problems of international systems and global development. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2020.  

In the dissertation, the theoretical basis of China’s realization of its geopolitical 

strategy on the African continent are proved and revealed. It is noted in the dissertation 

that the rapid development of the processes of renewing China's foreign policy, 

mechanisms for implementing geopolitical strategies for its development is being studied 

within the framework of the theories of political modernization. The transformational 

processes inherent in modern China go beyond the socio-political continuum of the state 

and spread political leadership of China to other countries, thus trying to find new 

potential opportunities for development. 

It is proved that one of these potentials is the China-African relations, which, through 

the practical realization of the model components of a relapse transition with elements of 

organic modernization, are able to diversify political and economic contacts of China, to 

differentiate its activity among the international and regional integrational entities, and to 

promote the establishment of strategic relations and models of strategic partnership with 

the countries that satisfy China’s interests. 

The widespread use of the development theories of China-Africa relations allowed to 

achieve in the dissertation exceptionally progressive results in determining the degree of 

interdependence and interconnections between the various elements of the structure of 
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China's foreign policy towards Africa. The idea that economic, trade, financial, and 

investment resources remain the defining direction of foreign policy is proved. But in 

doing that, the prevention of excessive expansion of Chinese interests in the African 

economy is emphasized.  

A thorough analysis of the intensity of China's economic expansion at the regional 

and subregional levels in relation to African countries is carried out. It is argued that the 

transformation of the model of political relations between China and African countries is 

taking place against the backdrop of an increase in the needs of China’s economy in new 

resources, raw materials, and also in the markets for Chinese products. From such 

standpoint, the vector of foreign policy on the African continent has long lasted for 

countries with prevailing economic systems based on the raw material orientation of 

exports and the need for import of high value-added technological commodities. 

For a comprehensive synthesis of political, economic and other co-operation between 

China and the African continent, a system of principles for the implementation of bilateral 

and multilateral relations is being formed. The importance of building relationships 

between China and regional integrational entities on the African continent in such a way 

that it would allow China to influence these integration unions through some of their 

participating African countries is demonstrated.  

The dissertation reveals the peculiarities and mechanisms of political cooperation 

between China and the African countries within the framework of the UN, in particular 

between China and the “African group” in the United Nations. The UN-level political 

contacts have been transformed into a new, powerful integration entity called the Forum 

on China–Africa Cooperation. The research shows the success and effectiveness of this 

forum as a new progressive political instrument for realizing the geopolitical vector of 

China's development and achieving its interests on the African continent. 

It was proved that in the medium-term, the most viable and effective mechanisms of 

bilateral relations are those of financial, investment and corporate interaction. That is, 

China, by way of political means, ensures the achievement of its economic goals and that 

of the activities of its citizens in other countries. Therefore, in order to support China’s 

export potential in the context of the parallel development of import substitution in Africa, 

China's desire to implement long-term investment projects on the African continent and 

achieving its access to African markets in this endeavour seems to be a logical one. 

It has been established that one of these strategic directions for improving China's 

foreign policy towards Africa is to focus on developing the bilateral relations with African 

countries that are regional leaders or have the relevant economic, political and military 

potential to become such leaders.  

A detailed analysis of the main spheres of relevant interests between China and 

Nigeria, as one of China's most advanced strategic partners in the whole of Africa, was 

conducted for this purpose. It is proved that the main foundation for expansion of political 

contacts is established by the business structures and institutional investors of China, 

which use the economic potential of Nigeria for their own needs.  

Keywords: China-Africa relations, political relations, economic cooperation, 

security cooperation, China-Nigeria relations, the Forum on China–Africa Cooperation, 

ECOWAS. 
 


