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Розглядається нова економічна стратегія Китаю під назвою “Один  
пояс — один шлях”, метою якої є розвиток північно-східних регіонів Китаю 
та інтеграція прилеглих євразійських країн.

Китайська	 економічна	 ініціатива	 активно	
обговорюється	 в	 західній	 пресі,	 зокрема,	 чи	
можна	вважати	новий	Шовковий	шлях	фак-
тором	 нового	 економічного	 об’єднання	 на	
основі	 китайських	 інвестицій,	 згуртованого	
навколо	 Китаю	 спочатку	 в	 економічній,	 а	 в	
майбутньому	і	політичній	площині.	Провідні	
експерти	 дотримуються	 думки,	 що	 небезпе-
ка	політичних	впливів	Китаю	в	рамках	його	
економічної	ініціативи	є	незначною,	тому	не	
варто	вважати,	що	новий	Шовковий	шлях	—	
це	китайський	шлях	до	глобального	політич-
ного	впливу.

“Один	пояс	 і	один	шлях”	—	це	шлях	вза-
ємної	 поваги	 і	 довіри,	 шлях	 співпраці	 та	
спільного	 виграшу,	 шлях	 міжцивілізаційно-
го	 взаємозапозичення.	 Якщо	 всі	 держави,	
розташовані	 уздовж	 цього	 шляху,	 одностай-
но	 співпрацюють	 і	 допомагають	 один	 одно-
му,	 то	 якісно	 нова	 сторінка	 буде	 вписана	 в		
історію	економічного	поясу	Шовкового	шля-
ху	 і	 морського	 Шовкового	 шляху	 XXI	 ст.,	 а	
його	 результати	 стануть	 загальним	 благом	
народів	країн	уздовж	“Одного	поясу	і	одного	
шляху”.

За	 допомогою	 відродженого	 Великого	
шовкового	шляху	на	базі	сучасної	транспорт-
ної	 інфраструктури	 та	 комунікацій	 можна	
забезпечити	швидке	просування	товарів,	по-
слуг,	капіталу	 і	робочої	сили	між	Європою	 і	
Азією,	а	також	між	країнами,	розташованими	
вздовж	Шовкового	шляху.

Відродження	 Великого	 шовкового	 шля-	
ху	—	завдання	актуальне	і	складне,	вирішен-
ня	 якого	 можна	 досягти	 за	 допомогою	 ком-
плексного	дослідження	історичних,	археоло-
гічних	 та	 архівних	 матеріалів	 із	 залученням	
даних	 природничих	 наук.	 Необхідність	 і	
можливість	дослідження	витоків	архітектури	
та	 містобудування	 на	 трасах	 Великого	 шов-
кового	шляху	зумовлені	виходом	архітектур-
ної	науки	на	нову	методологічну	орієнтацію	
до	 досліджень	 з	 ідентифікації	 їх	 з	 іншими	
спорудами,	їхнього	місця	і	ролі	в	історичному	
просторі.

Теоретичну	основу	вивчення	цієї	теми	ста-
новлять	 праці	 таких	 вчених,	 як:	 І.	 М.	 Алек-
сєєва,	А.	Бугаєнко,	Х.	Ліхуа,	М.	Р.	Мамедова,		
Н.	Н.	Мінгулов,	А.	А.	Нурсеїтов,	О.	А.	Омель-
ченко,	Є.	І.	Сафронова,	Т.	Чуньфен,	Р.	Х.	Ша-
рафутдинов,	 І.	 Б.	 Шевель,	 А.	 Г.	 Яковлєва	 та	
ін.

Науковим	 підґрунтям	 дослідження	 є	 на-
укові	 праці	 вчених,	 історичні	 факти,	 норма-
тивні	 правові	 акти	 різних	 урядових	 органів	
Китаю,	дані	статистичних	збірників,	виступи	
та	інші	джерела	особистого	походження,	ма-
теріали	періодичних	видань.

Великий	шовковий	шлях	—	це	найвідомі-
ший	торговельний	маршрут	в	історії	людства.	
У	 минулому	 по	 ньому	 проходили	 купці	 від	
берегів	Тихого	океану	до	Середземного	моря.	
На	 шляху	 в	 просторі	 і	 часі	 народжувалися,	
розвивалися	 та	 вмирали	 міста	 і	 навіть	 циві-
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лізації.	 Чимало	 кривавих	 і	 жорстоких	 воєн,	
пожарищ,	 мору	 і	 голоду	 бачили	 стародавні	
міста,	 розташовані	 вздовж	 Великого	 шовко-
вого	шляху.

Про	 Великий	 шовковий	 шлях	 говорять	 і	
нині.	Навіть	більше,	ця	назва	стала	брендом,	
яким	 активно	 користуються	 турфірми.	 Од-
нак	мало	хто	знайомий	зі	справжньою	історі-
єю	Шовкового	шляху,	яка	дуже	цікава	і	міс-
тить	безліч	істотних	фактів.

Початок	 Великого	 шовкового	 шляху	 від-
носять	до	II	ст.	до	н.	е.,	коли	китайський	по-
сол	Чжан	Цянь	відвідав	країни	Центральної	
Азії	з	дипломатичною	місією.	До	II	ст.	до	н.	е.		
шлях	 з	 Європи	 в	 країни	 Азії	 закінчувався	
біля	кордонів	Китаю,	оскільки	гірські	хребти		
Азії	 —	 Каракорум,	 Тянь-Шань,	 Кунь-Лунь,	
Гімалаї,	 Гіндукуш	 —	 приховували	 найдавні-
шу	і	багату	китайську	цивілізацію	від	усього	
світу.	 Відкрити	 багатющий	 західний	 напря-
мок	допоміг	випадок	[1].

Варто	 зауважити,	 що	 значення	 термі-
на	 “шовковий”	 дуже	 особливе.	 У	 минулі	
часи	 шовк	 мав	 величезну	 частку	 на	 рин-
ку,	 хоча	 з	 одного	 кінця	 світу	 в	 інший	 до-
ставлялося	 безліч	 інших	 товарів.	 Завдяки	
своїй	 легкості,	 компактності,	 величезному	
попиту	і	високій	ціні	він	був	ідеальним	пред-
метом	 торгівлі	 для	 перевезення	 на	 далекі	
відстані.	 Товарообіг	 відбувався	 між	 пред-
метами	 розкоші,	 які	 мали	 популярність	 у	
аристократів:	коштовності,	килими,	фарфор	і		
навіть	раби,	а	на	товари	народного	споживан-
ня	не	було	великого	попиту.	Звичайні	люди	
Азії	 та	 Європи	 завжди	 жили	 натуральним	
господарством	[2].

Великий	шовковий	шлях	міста	охоплював	
найрізноманітніші	маршрути,	навіть	існувало	
кілька	їх	варіантів.	Найвідоміший	шлях	про-
ходив	із	західної	частини	Китаю	через	ниніш-
нє	 казахстанське	 місто	 Алма-Ата,	 також	 був	
маршрут	 через	 Киргизію.	 Як	 наслідок,	 тор-
говці	йшли	через	Самарканд,	Бухару,	Мерв	і	
уздовж	 Каспійського	 моря	 до	 Середземного	
моря.	 Існував	 і	 менш	 популярний	 маршрут	
по	пустелях:	через	західну	частину	Казахста-
ну	до	нижньої	Волги	і	далі	до	Чорного	моря.

Такі	торгові	шляхи	існували	з	ІІ	по	ХV	ст.	
включно,	 при	 цьому	 Шовковий	 шлях	 ніко-

ли	 не	 був	 єдиним	 цілим.	 Усі	 товари	 з	 однієї	
частини	 світу	 в	 іншу	 постачалися	 через	 по-
середників.	 Всього	 кілька	 разів	 за	 всю	 істо-
рію	 Шовкового	 шляху	 маршрути	 повністю	
контролювалися	однією	державою:	у	VІ	ст.	за	
часів	 тюркського	 каганату,	 у	 період	 існуван-
ня	Монгольської	імперії	у	ХІІІ	ст.	та	імперії	
Тимура	—	у	ХІV	ст.

Важливим	досягненням	Великого	шовко-
вого	шляху	було	те,	що	завдяки	розробленим	
маршрутам	з’явилося	безліч	міст	в	Азії,	буду-
валися	дороги,	готелі,	склади	тощо.	Більшість	
міст	 були	 створені	 спеціально	 для	 мандрів-
ників.	Під	час	зупинки	їм	вдавалося	змінити	
втомлених	у	дорозі	тварин,	найняти	охорону,	
розвантажити	товари.	Також	саме	завдяки	се-
редньовічним	торговцям	виникли	чеки:	куп-
цям	було	зручно	здавати	гроші	під	розписку,	
а	вже	в	іншому	місті	отримувати	гроші	від	до-
віреної	особи.

Подорожуючи	через	всю	Євразію,	торговці	
ділилися	культурними	знаннями,	технологія-
ми,	розповідали	про	релігійні	вчення.	Подо-
рожували	не	тільки	купці,	а	й	письменники,	
воїни,	 вчені.	 Історія	 Великого	 шовкового	
шляху	дуже	давня.	Європа	завдяки	мандрів-
никам	 пізнала	 культуру	 Сходу.	 Наприклад,	
порох,	 як	 відомо,	 був	 винайдений	 у	 Китаї,	
але	коли	про	нього	дізналися	європейці,	було	
створено	першу	вогнепальну	зброю	[3].

Незатребуваним	Великий	шовковий	шлях	
став	у	ХV	ст.,	в	епоху	розвитку	мореплаван-
ня.	На	кораблях	набагато	швидше	вдавалося	
доставити	вантажі	з	Азії	в	Європу	через	Пер-
ську	затоку.	Першими,	хто	почав	доставляти	
вантажі	морем,	стали	араби,	а	вже	потім	шлях	
в	Азію	відкрив	Васко	да	Гама.

Сухопутні	 маршрути	 втратили	 популяр-
ність,	 а	 Середня	 Азія	 більше	 не	 була	 пере-
хрестям	цивілізацій.	Проте	залишилося	без-
ліч	 свідчень	 періоду	 розквіту.	 У	 далекому	
минулому	 за	 маршрутами	 Азії	 слідували	
величезні	 каравани	 слонової	 кістки,	 золота,	
хутра	тощо.	Завдяки	торговим	зв’язкам	збли-
зилися	 культури	 і	 народи,	 як	 наслідок,	 була	
створена	історія,	яка	передувала	сьогоденню.

Примітно,	що	самі	торговці	ніколи	не	на-
зивали	 свій	 маршрут	 Великим	 шовковим	
шляхом,	 а	 приміром	 “Нефритовий	 шлях”,	
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“Алмазний	 шлях”	 тощо.	 По	 суті,	 кожен	 тор-
говець	 міг	 називати	 його	 по-своєму.	 Вперше	
вислів	 “Великий	 шовковий	 шлях”	 виник	 у	
кінці	ХІХ	ст.	Придумав	його	німецький	ман-
дрівник	та	історик	Ріхтофер.

Останніми	 роками	 у	 країнах	 і	 районах	
навколо	 Китаю	 плануються	 різні	 моделі	 ін-
теграції	 й	 регіонального	 співробітництва.	
Ініціатива	зі	створення	“економічного	поясу	
Шовкового	шляху”	демонструє	бажання	і	на-
мір	Китаю	налагодити	співпрацю	з	країнами	
цього	регіону.

У	 сусідніх	 з	 Китаєм	 регіонах,	 особливо	 в	
Центральній	 Азії	 та	 СНД,	 виявляються	 іні-
ціативи	 зі	 співробітництва,	 пропонуються	
різноманітні	 моделі	 економічного	 співробіт-
ництва.	Зокрема,	це	і	різні	євразійські	моделі,	
і	американський	“План	Великої	Центральної	
Азії”,	 і	 “План	 нового	 Шовкового	 шляху”,	 та	
інші	стратегії	й	ініціативи,	висунуті	Японією	і	
ЄС.	На	відміну	від	стратегій,	запропонованих	
Америкою,	Іраном,	Японією	та	іншими	краї-
нами,	у	стратегії	“Один	пояс	—	один	шлях”	не	
міститься	так	званий	компонент	геополітич-
них	 ігор,	 навпаки	 —	 така	 стратегія	 передба-
чає	ідею	рівності	і	взаємної	вигоди,	враховує	
принцип	толерантності	і	можливість	навчан-
ня	один	в	одного,	що	має	сприяти	взаємови-
годі	і	спільному	розвитку.

Ініціатива	зі	створення	“Шовкового	шля-
ху”	 була	 висунута,	 зважаючи	 на	 принцип	
взаємного	доповнення	економік,	відмінності	
між	 Китаєм	 та	 сусідніми	 країнами,	 а	 також	
на	наявні	недоліки	в	інфраструктурі	всіх	пе-
редбачуваних	 учасників	 цього	 економічного	
проекту.	 Така	 взаємодоповнюваність	 забез-
печує	 важливу	 основу	 для	 довгострокового	
ділового	 співробітництва	 Китаю	 з	 сусідніми	
країнами,	 і	 навіть	 створення	 Євразійського	
союзу	 не	 змогло	 вплинути	 на	 взаємодопов-
нюваність	економічних	систем	Китаю	та	су-
міжних	 з	 ним	 країн,	 адже	 тільки	 спільними	
зусиллями	зі	створення	“Економічного	поясу	
Шовкового	 шляху”	 можливо	 повною	 мірою	
подолати	 нерозвиненість	 інфраструктури	 в	
цьому	регіоні	[4].

Ініціатива	зі	створення	“Шовкового	шля-
ху”	заснована	саме	на	такій	реальності.	“Еко-
номічний	 пояс	 Великого	 шовкового	 шляху”	

для	 Китаю	 є	 стратегією	 розвитку	 реформ	 і	
відкритості	 нового	 етапу,	 а	 для	 зовнішнього	
світу	 вона	 є	 ініціативою	 щодо	 співпраці	 на	
основі	 взаємної	 вигоди	 і	 спільного	 виграшу.	
Запропоновані	Китаєм	проекти	економічних	
коридорів	 між	 Китаєм,	 Індією,	 М’янмою	 і	
Республікою	Бангладеш,	а	також	проект	ки-
тайсько-пакистанського	 економічного	 кори-
дору	 повною	 мірою	 демонструють	 реальне	
значення	 “Економічного	 поясу	 Шовкового	
шляху”	[5].

Офіційно	Китай	про	ініціативу	Шовково-
го	 шляху	 зазначає	 таке:	 “Спільне	 створення	
“Одного	 поясу	 і	 одного	 шляху”	 покликане	
стимулювати	вільне,	але	впорядковане	пере-
сування	 факторів	 виробництва,	 також	 висо-
коефективний	 розподіл	 ресурсів	 і	 глибоке	
злиття	ринків.	Проект	дасть	можливість	кра-
їнам,	 розташованим	 по	 Шовковому	 шляху,	
скоригувати	свою	економічну	політику	в	бік	
більш	масштабного,	високорівневого	і	глибо-
кого	 регіонального	 співробітництва,	 спільно	
сформувати	структуру	відкритого,	толерант-
ного,	 збалансованого	 і	 всім	 вигідного	 регіо-	
нального	економічного	співробітництва”	[6].

Отже,	стратегія	“Один	пояс	—	один	шлях”,	
характеризуючись	 високим	 ступенем	 екс-
клюзивності,	 виявляє	 хорошу	 сумісність	 з	
національними	 стратегіями	 розвитку	 країн	
Євразії.	Економічний	пояс	“Шовкового	шля-
ху”	 насамперед	 є	 економічною	 ініціативою,	
що	відбиває	потреби	розвитку	Китаю,	і	при-
родною	 реакцією	 на	 нові	 економічні	 умови.	
Звернена	 до	 інших	 держав	 пропозиція	 Ки-
таю	приєднатися	до	цієї	ініціативи	зовсім	не	
означає,	що	в	обмін	на	економічну	вигоду	їм	
доведеться	частково	пожертвувати	своїм	су-
веренітетом.

Безсумнівно,	 що	 реалізація	 стратегії	
“Один	пояс	—	один	шлях”	відкриватиме	ши-
року	 перспективу	 для	 економічного	 співро-
бітництва	 Китаю	 з	 іншими	 країнами	 світу,	
особливо	з	країнами	Євразійського	економіч-
ного	 союзу.	 Тож	 можна	 зазначити,	 що	 стра-
тегія	 “Один	 пояс	 —	 один	 шлях”	 вигідна	 для	
Китаю	 і	 повністю	 відповідає	 інтересам	 усіх	
держав	Євразії.

Будівництво	 “Одного	 поясу	 і	 одного	
шляху”	—	це	не	тільки	ініціатива	Китаю,	а	й	
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спільне	 бажання	 Китаю	 і	 всіх	 інших	 країн,	
розташованих	на	цьому	шляху.	Китай	та	інші	
держави,	що	стоять	на	новому	старті	вздовж	
“поясу	 і	 шляху”	 мають	 можливість	 спільно-
го	створення	“Одного	поясу	і	одного	шляху”,	
можуть	 провести	 рівноправні	 консультації	 з	
урахуванням	інтересів	та	зацікавленості	всіх	
сторін,	спільно	просувати	ширшу,	більш	якіс-
ну,	 багаторівневу	 комунікацію,	 відкритість,	
інтеграцію.	Будівництво	“Одного	поясу	і	од-
ного	 шляху”	 —	 це	 відкритий	 і	 толерантний	
процес.	Китай	схвалює	активну	участь	у	ньо-
му	всіх	країн	та	міжнародних	і	регіональних	
організацій.	

Основою	 спільного	 будівництва	 “Одного	
поясу	 і	одного	шляху”	є	координація	основ-	
них	завдань	і	зближення	політичних	заходів,	
домагатися	 у	 всьому	 єдності	 немає	 необхід-
ності,	допускається	високий	ступінь	мобіль-
ності,	гнучкості,	оскільки	йдеться	про	різно-
манітний	відкритий	процес	співпраці.	

Китай	готовий	разом	з	іншими	державами	
вздовж	 “поясу	 і	 шляху”	 безперервно	 збага-
чувати	і	вдосконалювати	зміст	і	методи	спів-	
праці	за	проектом	“Один	пояс	 і	один	шлях”,	
спільно	визначати	тимчасові	рамки,	дорожню	
карту	з	метою	погодження	плану	національ-
ного	розвитку	країн	уздовж	“поясу	і	шляху”	і	
регіонального	співробітництва.	

Китай	 готовий	 спільно	 з	 країнами,	 роз-
ташованими	 вздовж	 цього	 шляху,	 в	 рамках	
чинних	 двосторонніх	 і	 багатосторонніх	 ме-
ханізмів	 регіонального	 та	 субрегіонального	
співробітництва	 до	 різних	 форм	 взаємодії,	
у	тому	числі	до	спільних	досліджень,	прове-
дення	форумів	і	виставок,	підготовки	кадрів,	
обміну	і	взаємних	візитів,	що	сприятиме	по-
глибленню	розуміння	і	схвалення	всіма	дер-
жавами	сутності	і	змісту,	цілей	і	завдань	про-
екту	“одного	поясу	і	одного	шляху”.

Китай	готовий	разом	з	країнами,	розташо-
ваними	 вздовж	 цього	 шляху,	 впевнено	 про-

сувати	реалізацію	демонстраційно-показових	
проектів,	 спільно	 визначити	 низку	 проектів	
з	 урахуванням	 двосторонніх	 і	 багатосторон-
ніх	 інтересів,	 щільно	 взятися	 за	 реалізацію	
проектів,	 які	 отримали	 загальне	 визнання	 і	
відрізняються	 високим	 ступенем	 готовнос-
ті	 в	 інтересах	 якнайшвидшого	 досягнення		
успіхів.	
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Matters relating to the Economic Easter Silk Road is investigated. Characteris-
tics of the main directions of development of the Silk Road is provided. Economic 
Analysis chronology of Easter Silk Road is made.

Исследованы вопросы, касающиеся экономического пояса Шелково-
го пути. Сделан анализ основных направлений  и хронологии развития 
экономического пояса Шелкового пути.
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