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ЗАСАДНИЧI ПРИНЦИПИ ВIДНОСИН УКР АIНИ Й КНР: 
ВИТОКИ 1 ЕВОАЮЦIЯ 

Леонiд Лещенко 

доктор iсторuчнuх наук, nрофесор, 

zoло6нuй науко6uй сni6робiтнuк Iнституту 

c6imo6oi' eKOHOMiKU i мiжнароднuх 6iJHOCUH НАН YKpai'Hu, 
nрофесор 4unломатuчноi' aKaJeMii' nри мзс YKpai·Hu. 

У складному мереживi сучасноi 

CBiTOBOi полiтики вiдносини Украiни i 
Китаю посiдають осоБJ1Иве мiсце. Вони 

по cYTi Е справжнiм взiрцем плiдноi 

взаЕмодii двох держав на OCHOBi вiдо
мих п'яти принципiв мирного спiвiсну

вання. Десять pOKiB, що минули З часу 
встановлення дипломатичних вiдносин 

мiж КИЕВОМ i Пекiном, привнесли 

цiнний досвiд взаЕмовигiдного 

спiвробiтництва, що даЕ можливiсть 

теоретично узагальнити Ilроцеси i тен
денцii в еволюцii ЦИХ вiдносин та ОК

реслити ix перспективи. 
Украiнсько-китаЙСhКИМ вiдносинам 

притамаН!-li загальнi контури - з одного 

боку, та HOBi риси й особливостi - з 

iншого боку. На сволюцiю дружнього 

характеру взаЕМИН впливаЕ низка ваго

мих чинникiв. 

Нашi краiни виступають на мiжна

роднiй apeHi в рiзних вагових кате

горiях". YKpaiHa Е ссредньою держа

вою, а Китай - це справжня cBiTOBa по
туга. Попри таку рiзницю обидвi краiни 

виявляють потяг до спiвпрацi i активно 
реалiзують Його. Такий характер вiдно

син можуть демонструвати лише 

краiни, позбавленi iмперiалiстичних 

зазiхань. Витоки мiцних дружнiх 

взаЕМИН Украiни й КНР можна вiднай

ТИ найперше в близькостi ix спiльних 
iHTepeciB у таких сферах: 

реалiзацiя цiлей внутрiшньоi 

полiтики, спрямованоi на економiчний 

поступ, пiдвищення добробуту cBoix 
громадян; 

досягнення i збереження ми
ру, безпеки iстабiльностi на регiональ

ному i глобальному рiвнях; 
вiдвернення силових прийомiв 

у свiтовiй полiтицi, протистояння геге

монiзмовi; 

пiдвищення ролi мiжнародних 

органiзацiй у подоланнi бiдностi, забез

печеннi прогресу. 

Украiнсько-китайське партнерство 

спонукаЕ: 

1. Вiдсутнiсть антагонiзмiв чи 

HaBiTb суперечностей у полiтичнiй 

сферi, збiг або близькiсть оцiнок i 
пiдходiв до розв'язаllНЯ тих чи illШИХ 

мiжнародних проблем. 
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2. Iсторичнi KopeHi зв'язкiв мiж 

краiнами i народами в боротьбi проти 
фашизму, агресН, колонiалiзму. 

3. Принаднiсть взаЕмовигiдних тор
гово-економiчних ()бмiнiв i науково
технiчноi взаЕмодi"i. 

4. Плiднiсть узгоджених ДIИ в 

полiтичнiй сферi, що пiДВИЩУЕ ефек

тивнiсть захисту cYBepeHiTeTY "i тери
торiальноi цiлiсностi обох держав. 

5. Усвiдомлення наявностi iснуючих 
та потенцiйних мiжнародних загроз i 
викликiв, яким доцiльно протист()яти 

спiльно. 

6. Привабливiсть перспектив мас
штабного, стабiльного i тривалого 

спiвробiтництва. 

Десятирiчний досвiд спiвпрацi Ук

раiни й КНР став цiнним надбанням i 
продемонстрував особливостi еволюцii 

цих добросусiдських вiдносин, В тому 

числi: 

а) безперервнiсть i стабiльнiсть ево
люцii украiнсько-китайських вiдносин; 

б) високий ступiнь взаЕмноi довiри i 
взаЕморозумiння мiж обома сторонами; 

в) успiшна нейтралiзацiя негатив

ного впливу полiтики TpeTix держав; 
г) Енергiйне використання тра

дицiйних запровадження нових, 

оригiнальних форм взаЕмодii i 
спiвробiтництва; 

д) Пiднесення ролi i значення регу
лярних "зустрiчей у верхах". 

3вичайно, в процесi спiлкування 

Украiни й КНР виникають oKpeMi 
розбiжностi, рiзнi трактування деяких 

тенденцiй в сучасних мiжнародних 

вiдносинах. Це цiлком нормальне яви

ще. Питання розв'язуються або узгод

жуються шляхом консулыацiй та 

роз'яснень. Бере гору головне - праг

нення до взаЕмовигiдного 

спiвробiтництва в багатьох сферах. 

Найважливiшими сферами 

взаЕмодii е полiтика, eKoHoMiKa, безпе
ка. КНР в 1994 роцi, поряд з iншими 
ядерними державами - США, Росiею, 
Великою Британiею i Францiею - нада
ла rapaHTii ядерноi безпеки YKpaiHi. Це 
було i залишаеться одним з най

суттевiших KPOKiB Пекiна в полiтицi 

щодо Украi·ни. У двостороннiх вiдноси

нах важливе MicLLe посiдае принципова 
позицiя Украiни щодо Тайваню, який 

розглядаеться як нсвiд'емна частина 

Китаю i мае бути возз'еднана з 

батькiвщиною. 3агалом засудження 

тенденцiй внутрiшнього сепаратизму, 

заходи збереження територiальноi 

цiлiсностi е актуальними в процесi 

взаЕМНОl пiдтримки. Економiчному i 
науково-технiчному спiвробiтництву 

надаеться прiоритетне мiсце. Добре за

рекомендувала себе взаЕмодiя обох 

cTopiH у мiжнародних органiзацiях. I, 
нарештi, непересiчне значення мае 

обмiн досвiдом проведення реформ i 
модернiзацil економiки. 

Отже основними принципами 

вiдносин Украiни й КНР можна вважа

ти TaKi: 
а) повна рiвноправнiсть; 

б) повага до cYBepeHiTeTY тери
торiальноi цiлiсностi; 

в) невтручання у внутрiшнi справи; 

г) взаЕмовигiдне економiчне 

спiвробiтництво; 

д) взаЕмнiсть у полiтичнiй 

пiдтримцi, безкорислива допомога. 

Врахування Bcix зазначених чин
никiв i тенденцiй дае пiдставу зробити 
TaKi висновки. Десятилiтнiм ходом роз
витку украiнсько-китайських вiдносин 

пiдготовлено надiйний фундамент для 

пiднесення ix на якiсно нов ий щабель. 
Вiдтспср в порядок дня можна ставити 

питання про можливiсть укладення до

говору мiж УкраlНОЮ й КНР про друж

бу i спiвробiтництво, подiбного до того, 
який пiдписали КНР i Росiя в 2001 
poLLi. Е шанс надати ykpalHCbKO-КИ
тайським вiдносинам характеру справдi 

стратегiчн()го партнерства, а в пер

спективi й союзницького партнерства. 

1 такий напрямок зовсiм не суперечить 
европейському вибору Украlни. 
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