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У сучасному світі все більшої значущості набуває мультикультуралізм 

[1]. В процесі діалогу відбувається інтенсивний обмін інформацією, переважно 

культурницькою, і ця інформація значно впливає на формування уявлень про 

учасників міжкультурного діалогу. У такому разі віддзеркалюється концепція 

мозаїчної ідентичності. Індивід, будучи заручником соціальної структури, має 

багато ідентичностей, які часто взаємоперетинаються, – історичну, 

корпоративну, соціальну, релігійну, етнічну, національну та ін. У широкому 

сенсі міжкультурний діалог є одним із найважливіших наслідків економічних, 

політичних і комунікативних змін, що сьогодні охопили весь світ. Зона 

перетину інтересів представників культур перетворюється на рефлективне 

комунікаційне поле. 

Таким чином, дана проблематика набуває особливої гостроти. 

Трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні, вимагають від кожної 

людини знань та навичок міжкультурного діалогу. Діалог культур у всіх його 

вимірах розглядається як головна історична необхідність сьогоднішнього світу 

та ефективний інструмент побудови конструктивних міжнародних відносин. 
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ОСОБЛИВОСТІ АФРИКАНСЬКОГО ВЕКТОРА У ЗОВНІШНІЙ 

ПОЛІТИЦІ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

Протягом останніх двадцяти років спостерігається різносторонній інтерес та 

зростання суперництва великих держав за політичний і економічний вплив в 

країнах Африки. Цей інтерес зумовлений великими запасами неосвоєних 

природних ресурсів, динамічним зростанням кількості молодого працездатного 

населення та зростанням обсягів споживання товарів і послуг. Головними 

конкурентами за сфери впливу  на Африканському континенті є Китайська 
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Народна Республіка, Російська Федерація і США. Проявляють інтерес до країн 

цього континенту й ряд інших країн, зокрема Туреччина, Індонезія, Індія.  

Розбудова відносин із країнами Африканського континенту є важливою 

складовою зовнішньополітичної стратегії КНР. Станом на 2021 р.  Китай має 

дипломатичні відносини із 53 африканськими країнами із 54 (за винятком 

Королівства Есватіні) і має там дипломатичні представництва на рівні посольств, 

очільниками яких є Надзвичайні і Повноважні Посли. У штаті посольств 

обов‘язково є радники з економічних і торговельних питань.  

Китай також зберігає лідерство серед інших країн світу за кількістю 

офіційних візитів державних чиновників високого рівня в країни Африки. 

Нинішній глава Китаю Сі Цзіньпін на початку своєї першої каденції здійснив 

перше закордонне турне на Африканський континент – в Танзанію, Республіку 

Конго та ПАР. 2018 р. він також відвідав Сенегал,  Руанду і Маврикій.  

В країнах Африки працюють близько 10 тис. китайських фірм [1].  

Більшість із них зосереджені в Нігерії, Гвінеї, Замбії, Танзанії, Ефіопії, ПАР, 

Кенії, Анголі, Судані. Вони отримують підтримку від дипломатичних 

представництв КНР на місцях та не мають проблем із отриманням кредитів від 

приватних і державних китайських банків. За китайськими проектами та 

технологіями китайськими фірмами у Нігерії було збудовано залізницю між 

Лагосом і Кано та гідроелектростанцію, у Гвінеї – шахту, греблю, 

гідроелектричний комплекс, залізницю і переробний комбінат, у Судані –

трубопровід і змонтовано обладнання для нафтовидобутку та повністю 

реконструйовано найбільший морський порт – Порт-Судан. 

КНР також належить до числа найбільших торгівельних партнерів майже 

всіх африканських країн. У китайському  експорті переважають товари з високою 

доданою вартістю – електроніка, високотехнологічне обладнання, вироби 

металургійної промисловості.  

 Також використовується так звана «мала співпраця» між китайськими 

торговельними компаніями та їхніми африканськими партнерами, через яких вони 

продають свою продукцію широкого повсякденного вжитку та продукти 

харчування для задоволення місцевого попиту. Особливістю цієї співпраці є 

можливість отримувати кредитування на ведення торговельних операцій  як від 

державних, так і від приватних банків [2]. 

Регулярно проводяться торгово-економічні ярмарки Китай-Африка. До 

участі у них залучаються не лише представники бізнесу та банківського сектора із 

53 країн Африки, а й представники впливових міжнародних організацій, які 

опікуються проблемами розвитку цього континенту. 

Велика увага приділяється співпраці з африканськими країнами у освітній 

сфері, зокрема у підготовці інженерних, медичних та дипломатичних кадрів через 

надання різноманітних грантів і стипендій для африканських студентів. Лише за 

період між першою та другою міністерськими конференціями Китай-Африка 

(2000–2006 рр.) Китай підготував майже 7000 африканських фахівців тільки з 

дипломатії. Вже протягом 20 років постійно організовуються курси підвищення 

кваліфікації для молодих африканських дипломатів, різноманітні стажування при 

посольствах Китаю в африканських країнах, семінари за участю молодих 
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дипломатів та представників приватних і державних компаній, які працюють в 

Африці. 2019 р. було засновано науково-дослідний інститут Китай-Африка, який 

вже став своєрідним інструментом економічного впливу завдяки реалізації 

різноманітних наукових та науково-технічних досліджень. 

Ще однією із форм політичної та економічної співпраці Китаю з 

африканськими країнами, особливо  з країнами Підсахарської Африки, є 

проведення що три роки міністерських конференцій та самітів Китай-Африка 

(FOCAC), які були започатковані 2000 р. Цей міжнародний форум працює на двох 

рівнях: міністерські конференції (за участі міністрів закордонних справ та 

галузевих міністрів) та саміти за участю глав африканських держав. За період з 

2000 по 20018 рік відбулося чотири конференції на рівні міністрів  та три саміти, в 

рамках яких також відбулися міністерські конференції [3]. На цих форумах 

кожного разу підводились підсумки співробітництва між Китаєм та країнами 

Африки за попередній період і презентувалася нова програма співробітництва. 

Також щоразу оголошувалися обсяги фінансування, які планувалося надати для 

реалізації спільних економічних проектів і програм на наступні три роки. Кожен 

із таких форумів обов‘язково закінчувався підписанням ряду нових угод про 

надання фінансової допомоги, кредитування, інвестиції в економіку низки країн 

Африки, обсяги яких щоразу збільшувалися. Найбіднішим африканським країнам 

Китай, як правило, під час проведення засідань форуму списував борги та надавав 

гуманітарну допомогу їх населенню у вигляді поставок значних обсягів 

продовольства, переважно рису.  

Перша міністерська конференція FOCAC відбулася в Пекіні в жовтні 

2000 р. [4]. Відповідно до домовленостей, які були досягнуті в ході її проведення, 

у період з 2000 по 2003 р. Китай скасував 10,9 мільярда юанів боргів для 31 

найбіднішої африканської країни, створив Африканський фонд розвитку 

людських ресурсів, спонсорував майже 300 навчальних курсів управління 

економікою, з національної оборони, сільського господарства, освіти, науки та 

техніки, культури та охорони здоров‘я.  

Обсяги фінансування програм співпраці Китаю з  країнами Африки на 

кожен наступний трирічний період подвоювалися. Але на останньому саміті у 

2018 р. було оголошено рішення про те, що обсяг інвестицій надалі не буде 

подвоюватись і на наступний період складатиме як і в попередній період 

$60 млрд. [5]. Із цієї суми $15 млрд. мали бути надані як фінансова допомога, 

$20 млрд. – безвідсоткові кредити, решта – на реалізацію інфраструктурних 

проектів, які реалізують китайські компанії  в африканських країнах. За період з 

2005 по 2020 рр. Китай вклав в країни Африки на південь від Сахари близько 

303 млрд. дол.  

На саміт Китай-Африка у 2018 р. було запрошено Генсека ООН 

А. Гутерріша, який у своєму виступі на цьому форумі наголосив на важливості 

китайсько-африканської співпраці, яка буде сприяти досягненню стійкого 

розвитку на континенті [6]. На спеціальний саміт Китай-Африка з питань 

солідарності в боротьбі з пандемією COVID-19, який  відбувся в Пекіні в 2020 р. у 

режимі відеоконференції, в якості спеціального гостя знову було запрошено 
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Генерального секретаря ООН А. Гутерріша, а також Генерального директора ВОЗ 

Т. Гебреісуса [7]. 

Дипломатичну присутність, інтенсивну політичну співпрацю та  економічну 

діяльність майже в усіх державах Африканського континенту Китай позиціонує 

як основоположний фактор «справедливої глобалізації», а де-факто проводить 

політику поєднання суто комерційних проектів з міжнародними програмами 

допомоги для розвитку, які спрямовані на виконання рішень Аддіс-Абебської 

програми дій по фінансуванню розвитку.  
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ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 

Cвітовий розвиток на початку третього тисячоліття характеризується 

фундаментальними змінами і непередбачуваними перспективами, про що 

свідчить динамічний вплив на нього  глобальних трансформацій та інтеграційних 

явищ і процесів. Глобалізація та інтеграція, як справедливо зазначають 

науковці, - це два процеси, які на перший погляд є автономними, але при 

глибшому дослідженні   з‘ясовується не лише взаємозв‘язок між ними,     а й 

складне підґрунтя нелінійного, часто   суперечливого, нерівномірного процесу.  

Глобалізація рішуче заявила про себе в 1990-х роках як складний і 

багатогранний процес, який має безліч найрізноманітніших проявів та включає ще 

більший спектр проблем. У спробі все-таки якось упорядкувати її сутнісні 

прояви в реальному житті, науковці пов‘язують глобальні трансформації з 

існуванням світового ринку, глобальними комунікаціями (інформаційною 

інфраструктурою) та глобальною масовою культурою. 
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