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7. ВИСТУПАЄМО ПРОТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНОЇ 
АБСОЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ НА ШКОДУ ІНШИМ

Потрібно втілити в життя концепцію загального, 
комплексного, кооперативного і стабільного сере-
довища безпеки, відмовитися від менталітету Хо-
лодної війни і блокової конфронтації, виступити 
проти забезпечення власної абсолютної безпеки на 
шкоду іншим і прагнути до загальної безпеки.

8. ПОТРІБНО ПОЗБУТИСЯ ЕГОЇСТИЧНОЇ, НЕДАЛЕ-
КОГЛЯДНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ПРОСУ-
ВАННЯ ВЛАСНИХ ВУЗЬКО КОРИСЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ

Потрібно керуватися концепцією відкритої, інтегро-
ваної, взаємовигідної співпраці, позбутися егоїс-
тичної, недалекоглядної політики, спрямованої на 
просування власних вузько корисливих інтересів, 
захистити правила Світової організації торгівлі, під-
тримати систему багатосторонньої торгівлі, створи-
ти відкриту світову економіку.

1. В ІНТЕРЕСАХ ПРОГРЕСУ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
НАМ НЕОБХІДНО СПРЯМУВАТИ ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

«Піднявшись на східні гори, Конфуцій побачив все 
царство Лу, а піднявшись на гори Тайшань – усю 
Піднебесну». У нових умовах, коли у світі спостері-
гається динамічний розвиток, масштабне реформу-
вання і колосальні зміни, нам необхідно в інтересах 
прогресу людської цивілізації спрямувати погляд у 
майбутнє, щоб точно зрозуміти і скористатися тен-
денціями розвитку світу і велінням часу.

2. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН –   
ЦЕ НЕЗВОРОТНИЙ ТРЕНД ЕПОХИ

Хоча в сучасному світі, як і раніше, має місце геге-
монія і політика сили, заклик до побудови справед-
ливішого і раціональнішого світоустрою привертає 
до себе увагу. Демократизація міжнародних відно-
син – це незворотний тренд епохи.

3. ТВОРЧА СИЛА СВІТУ ВРЕШТІ-РЕШТ ПЕРЕМОЖЕ 
РУЙНІВНУ СИЛУ

Хоча постійно з’являються різні традиційні і нетра-
диційні загрози безпеці, сили, які захищають мир, 
візьмуть гору над деструктивними силами. Безпека 
і стабільність – це загальне сподівання всіх народів.

4. МИ ЖИВЕМО НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ – У «ГЛОБАЛЬНО-
МУ СЕЛІ», БО ЗРОСТАЄ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІСТЬ ІНТЕ-
РЕСІВ ТА НЕВІДДІЛЬНІСТЬ ДОЛІ ВСІХ КРАЇН

Хоча все виразніше проявляються односторонній 
підхід, торговий протекціонізм та ідеї антиглобаліз-
му, проте ми живемо на одній Землі – у «глобальному 
селі», бо зростає взаємопов’язаність інтересів та не-
віддільність долі всіх країн. Співпраця і загальний ви-
граш – це головна тенденція світового розвитку.

5. РІЗНОМАНІТТЯ КУЛЬТУР Є НЕВИЧЕРПНОЮ РУ-
ШІЙНОЮ СИЛОЮ ПРОГРЕСУ ЛЮДСТВА

Незважаючи на те, що доводиться чути риторику 
про зіткнення цивілізацій, про перевагу окремих 
цивілізацій над іншими, різноманіття культур є 
невичерпною рушійною силою прогресу людства. 
Взаємний обмін і збагачення між різними цивіліза-
ціями – це спільне бажання всіх народів світу.

6. НАШЕ МАЙБУТНЄ – СВІТЛЕ, АЛЕ ШЛЯХ ВПЕРЕД 
НЕ БУДЕ РІВНИМ

Сьогодні розвиток світу вселяє надію, але ми стоїмо 
перед лицем різних викликів. Наше майбутнє – світ-
ле, але шлях вперед не буде рівним.

9. НЕОБХІДНО ПОДОЛАТИ РОЗХОДЖЕННЯ КУЛЬТУР 
ШЛЯХОМ ОБМІНІВ, А НЕ ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, 
ШЛЯХОМ ВЗАЄМО-ЗАПОЗИЧЕННЯ, А НЕ ПЕРЕВАГИ 
ОКРЕМИХ КУЛЬТУР, ТОБТО ШЛЯХОМ СПІВІСНУВАННЯ

Потрібно сформувати концепцію цивілізації на 
основі рівності, взаємозбагачення, діалогу і толе-
рантності, подолати розходження культур шляхом 
обмінів, а не зіткнення цивілізацій, шляхом взає-
мо-запозичення, а не переваги окремих культур, 
тобто шляхом співіснування.

10. ЗМІЦНЮВАТИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, СТАВЛЯЧИ 
СЕБЕ НА МІСЦЕ ІНШОГО, ПОСИЛЮВАТИ ГАРМОНІЮ І 
ЗГУРТОВАНІСТЬ ШЛЯХОМ ПОШУКУ ЗГОДИ ЗА НАЯВ-
НОСТІ РОЗБІЖНОСТЕЙ

Поважати самостійно обраний шлях розвитку один 
одного, враховувати ключові інтереси і клопоти 
один одного, зміцнювати взаєморозуміння, став-
лячи себе на місце іншого, посилювати гармонію 
і згуртованість шляхом пошуку згоди за наявності 
розбіжностей, безперервно нарощувати цементу-
ючу і притягальну силу Шанхайської організації 
співробітництва.

                 Chinese President Xi Jinping
opened the Shanghai Cooperation 
                     Organization (SCO) meeting
         in the coastal Chinese city
                                         of Qingdao
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На першому засіданні,   яке модерував А. З. Гон-
чарук, старший науковий співробітник Національ-
ного інституту стратегічних досліджень, були ви-
голошені доповіді:   Литвиненко О. В., заступник 
Секретаря Ради національної безпеки і оборони 
України  «Українсько-китайська взаємодія в полі-
тичній сфері», Сунь Чжуанчжі, директор Інституту 
Росії, Східної Європи та Центральної Азії Акаде-
мії суспільних наук КНР  «Співпраця між Китаєм та 
Україною в рамках “Поясу та Шляху”», Геєць В. М., 
доктор економічних наук, професор, академік НАН 
України, член Президії НАН України, директор Дер-
жавної установи «Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України» «Перспективи співробітництва 
України та КНР в науково-дослідних програмах»; 
Лі Янь, PhD, доцент Інституту світової економіки та 
політики Академії суспільних наук КНР  «Переваги 
та труднощі участі України в ініціативі “Один пояс, 
один шлях” і перспективи китайсько-українського 
співробітництва»; Єрмолаєв А.  В., директор Інсти-
туту стратегічних досліджень «Нова Україна»  «Ви-

бір України: План Маршалла або Шовковий шлях»; 
Антонюк Л. Л., проректор з наукової роботи ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, 
професор; Гальперіна Л. П., професор кафедри 
міжнародного менеджменту  ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», кандидат економічних наук, професор 
«Інноваційно-технологічні виміри стратегічного 
партнерства України та Китаю»; Ладика В. І., доктор 
сільськогосподарських наук, академік Національної 
академії аграрних наук України, ректор Сумського 
національного аграрного університету «Науково-о-
світні проекти співпраці України та Китаю в агро-
промисловій сфері: сучасний стан та перспекти-
ви розвитку»; Наталушко А. О., молодший партнер 
юридичної компанії «Ти і право» «Правовий аспект 
інвестиційної співпраці України та Китаю»; Гончарук 
А. З., старший науковий співробітник Національного 
інституту стратегічних досліджень  «Новий Китай у 
світі, що змінюється».

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ      
                      стратегічного партнерства

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
              прес-реліз

З вітальними словами виступили В. А. Смолій, академік НАН України, директор Інституту 
історії України НАН України, голова Оргкомітету Українсько-китайського форуму стратегіч-
ного партнерства «Один пояс, один шлях»; Лю Цзюнь, радник з торгово-економічних питань 
Посольства КНР в Україні; О.  Л. Сугоняко, народний депутат України, член Депутатської 
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною Рес-
публікою, голова Соціал-демократичної партії; Р. В. Ленівський, заслужений юрист України, 
президент групи компаній «Ти і право», співзасновник журналу «Україна–Китай»; В. М. Ліс-
нича, голова Міжнародної дипломатичної ради в Україні, співзасновник юридичної компанії 
«Ти і право». Пан Лю Цзюнь зачитав вітальне слово до учасників форуму Надзвичайного та 
Повноважного Посла КНР в Україні Ду Вея.  На третьому засіданні,   яке модерувала О. В. Хоменко, 

кандидат економічних наук, старший викладач ка-
федри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет ім. В.  Гетьма-
на», експерт економічних програм Ukrainian Institute 
for the Future, були виголошені доповіді: Степанова 
О. В., кандидат економічних наук, старший науковий 
співробітник відділу державних фінансів ДУ «Ін-
ститут економіки та прогнозування НАН України» 
«Сучасні фіскальні реформи в Україні у світлі інвес-
тиційних пріоритетів КНР»; Ши Яцзюнь, доктор по-
літичних наук, доцент Інституту європейських мов і 
культур Тяньцзінського університету іноземних мов, 
директор Інституту Конфуція Київського національ-
ного лінгвістичного університету; Янь Ченьцзюань, 
аспірант Тяньцзінського університету іноземних 
мов, викладач Інституту Конфуція Київського наці-
онального лінгвістичного університету «Попереднє 
дослідження способів заохочення і кваліфікації фа-
хівців для співпраці Китаю та України: мислення, за-
сноване на практиці Інститутів Конфуція»; Шапова-
лова О. О., генеральний директор туроператора Pan 
Ukraine «Прогресивне збільшення туристичного по-

току з Китаю. Чи готовий український туристичний 
ринок?»; Ю Цін, науковий співробітник Інституту со-
ціології Академії суспільних наук КНР «Дослідження 
побудови некорумпованого державного дискурсу в 
сучасному Китаї»; Гобова Є. В., кандидат філологіч-
них наук, молодший науковий співробітник Інсти-
тут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 
секретар Української асоціації китаєзнавців «Куль-
турна співпраця між Україною та Китаєм: проблеми 
та перспективи»; Ван Цзіфен, молодший науковий 
співробітник Інституту соціології Академії суспіль-
них наук КНР «Досягнення Китаю та перспективи 
зміцнення антикорупційної співпраці з Східною Єв-
ропою»; Кірносова Н. А., кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та 
Південно-Східної Азії «Український переклад праці 
Сі Цзіньпіна “Про державне управління”»; Хоменко О. В., 
кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри 
міжнародної економіки ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет ім. В. Гетьмана», 
експерт економічних програм Ukrainian Institute for 
the Future «“Новий Шовковий шлях”: переваги біз-
нес-партнерства України та КНР».

На другому засіданні,   яке модерував В. О. Кіктен-
ко, доктор філософських наук, завідувач відділу Азі-
атсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознав-
ства ім.  А.  Ю.  Кримського НАН України, президент 
Української асоціації китаєзнавців, головний редак-
тор журналу «Україна – Китай», були виголошені 
доповіді: Лю Сяньчжун, завідувач відділом історії Ін-
ституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Ака-
демії суспільних наук КНР «Історія та сьогоднішній 
розвиток китайсько-українського соціально-куль-
турного обміну»; Борділовська О.А., доктор політич-
них наук, доцент кафедри міжнародних відносин 
Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса 
Шевченка «Перспективи українсько-китайського 
співробітництва в Інституті міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка: освіта, аналітичні дослідження та об-
міни»; Сюй Цзянь, PhD, заступник декана, науковий 
співробітник Інституту міжнародних досліджень Ки-
таю; Кан Цзє, PhD, асистент наукового співробітника 
Інституту Європи та Азії, Китайський інститут міжна-
родних досліджень «Перспективи та виклики будів-
ництва Китаєм та Україною “Одного поясу, одного 
шляху” згідно з концепцією побудови “спільноти 
єдиної долі”»; Коваль О. А., журналіст-міжнародник, 
член правління Української асоціації китаєзнавців 

«Потреби ре-індустріалізації України в контексті ви-
конання плану дій Україна-КНР з реалізації ініціати-
ви спільного будівництва “Економічного поясу шов-
кового шляху” і “Морського шовкового шляху ХХІ 
століття”»; Чжао Хуейжун, завідувач відділом Укра-
їни Інституту Росії, Східної Європи та Центральної 
Азії Академії суспільних наук КНР «Поточний стан і 
перспективи китайсько-українських торгово-еконо-
мічних відносин»; Голод В. Ю., кандидат економічних 
наук, член правління Української асоціації китаєз-
навців «Протекціонізм України як засіб обмеження 
торгівлі з Китаєм: критичний аналіз»; Чжан Хенлун, 
заступник директора Інституту народної дипломатії 
ШОС Шанхайського університету, провідний науко-
вий співробітник, Чжан Чженьчжень, науковий спів-
робітник Інституту народної дипломатії ШОС Шан-
хайського університету «Будівництво “Одного поясу, 
одного шляху” та вивчення перспективи створен-
ня зони вільної торгівлі між Китаєм та Україною»; 
Кіктенко В. О., доктор філософських наук, завідувач 
відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інститу-
ту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 
президент Української асоціації китаєзнавців, го-
ловний редактор журналу “Україна – Китай” «Украї-
на в проекті “Один пояс, один шлях”: регіональний 
та глобальний вимір». 

25 травня 2018 року у Великому конференц-залі На-
ціональної академії наук України відбувся Українсько-китай-
ський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях».                          
Організаторами форуму виступили Інститут сходознавства                                        
ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнав-
ців та ДВНЗ «Київський національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана». Захід відбувся за підтримки Посольства КНР в 
Україні та Ради національної безпеки і оборони України.
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            академіка НАН України,
академіка-секретаря Відділення історії, філософії
                          та права НАН України,
директора Інституту історії України НАН України,
        голови Оргкомітету Українсько-китайського форуму
                     стратегічного партнерства
                                      «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

   УКРАЇНА-КИТАЙ           №13        2018

Вітальне СЛОВО
       В. А. Смолія

Шановні пані та панове,
колеги, учасники конференції,

дозвольте мені привітати вас у стінах
Великого залу Президії

Національної академії наук України.
Вже вдруге ми збираємося з вами в Києві

на Українсько-китайському форумі
стратегічного партнерства
“ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

й ми раді сьогодні вітати у нас в гостях
провідних китайських вчених. 

Цього року минає 40 років початку Політики реформ і відкритості, й 
за цей час Китай перетворився на країну, що динамічно розвивається, 
на другу економіку світу і драйвера глобалізації XXI століття. Ми щиро 
радіємо досягненням китайського народу і бажаємо йому подальших 
успіхів, а українські вчені з особливою увагою вивчають досвід успіш-
ного соціально-економічного та науково-технічного розвитку Китай-
ської Народної Республіки. 

Відносини між Україною і Китаєм розвиваються швидкими темпами, а 
нинішній формат наших відносин – це стратегічне партнерство, яке 
цілковито відповідає інтересам обох країн. При цьому перед нашими 
державами постають серйозні завдання щодо зміцнення взаємодії і 
подальшого розвитку двосторонніх відносин в усіх напрямках. Хочу 
особливо відзначити, що потенціал українсько-китайського стратегіч-
ного партнерства є величезним. 

Видатний китайський філософ Конфуцій сказав:

«Людина, яка не знає про те, що може статися 
в майбутньому, обов’язково незабаром

зіткнеться з бідами».

Тому сьогодні нам важливо зрозуміти, що перед нашими країнами по-
стає багато завдань для подальшого розвитку двосторонніх відносин. 
Насамперед, Україна та Китай мають постійно наповнювати реальним 
змістом своє стратегічне партнерство. Хоча в останні роки ми спосте-
рігаємо відновлення і розвиток різноманітних контактів, але їх обсяг і 
рівень все ще значно відстають від можливостей, потенціалу та потреб 
українсько-китайської співпраці. Треба також визнати, що знання наро-
дів наших країн один про одного ще далеко не глибокі й не повні. У міру 
ж розвитку українсько-китайських відносин і розширення співпраці мо-
жуть з’являтися нові завдання, обставини і проблеми. Упевнений, що 
сьогоднішній захід дозволить нам зробити ще один крок назустріч один 
одному – до кращого розуміння тих процесів, які відбуваються в сучас-
ному житті наших країн, а також допоможе знайти шляхи підвищення 
ефективності українсько-китайських відносин.

Насамкінець хочу висловити щиру вдячність і повагу Надзвичайному та Пов-
новажному Послу КНР в Україні пану Ду Вею за його постійну особисту під-
тримку різних заходів із розвитку українсько-китайських відносин, що яскра-
во засвідчує й цей форум. Сподіваюся, що сьогодні українські та китайські 
вчені матимуть плідну дискусію з широкого кола питань щодо співробітни-
цтва між нашими країнами. 

Бажаю всім вам успішної роботи. Дякую за увагу!



         Вітальне СЛОВО
НАДЗВИЧАЙНОГО ТА ПОВНОВАЖНОГО
                     Посла КНР в УКРАЇНІ

                  Ду Вея
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Шановні експерти та вчені!
Висловлюю сердечні вітання з нагоди проведення

другого Українсько-китайського форуму
стратегічно партнерства «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».  

Минуло п’ять років з часу висунення ініціативи «Один пояс, один шлях»,
досягнення якої поширилися на народи усіх країн світу.

Цей майданчик завжди послідовно відстоював принципи спільного
обговорення, спільного будівництва, спільного користування,

керувався відкритістю, прозорістю та толерантністю, пропонуючи кожній країні 
ще більше можливостей для співробітництва та перспектив, особливо в нинішніх 

умовах зростання невизначеності факторів міжнародного становища. 
На Боаоському азіатському форумі, який відбувся минулого місяця,

Голова КНР Сі Цзіньпін проголосив, що Китай значно спростив доступ
на ринок, створив іще привабливіше інвестиційне середовище, посилив захист 

інтелектуальних прав, з власної ініціативи розширив імпорт.
Китай продовжуватиме робити внесок досвідом та міццю задля глобального

розвитку та стабільності у світі.  Як стратегічні партнери,
Китай та Україна стикаються з однаковими історично важливими завданнями 

реформ, розвитку та покращення матеріальних умов життя народу.
Маршрут «ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ» неодмінно проходить через Україну, 
китайська сторона сподівається разом з українською стороною належним чином 

втілювати підписану між країнами у минулому році «Дорожню карту»,
використовувати можливості, спільно докладаючи зусиль, сприяти глобальному 

економічному розвитку, разом будувати спільноту єдиної долі людства. 
Користуючись нагодою, хотів би подякувати Раді національної безпеки

і оборони України за підтримку, подякувати Національній академії наук України, 
усім учасникам та вченим. Переконаний, що разом ми докладемо усіх зусиль для 

руху назустріч один одному задля взаємовигідного партнерства та спільної
заможності. Я сповнений безмежної віри у краще майбутнє Китаю та України,
цілком впевнений у розвитку стратегічного партнерства Китаю та України.  

Бажаю успішного проведення форуму та отримання плідних здобутків! 

  杜伟大使致“一带一路”乌中战略伙
伴关系论坛的贺信

作为战略伙伴，中乌面临同样的改革发展、改善民生的历史重任。乌克兰是“一带一路”

必经一站，中方愿与乌方一道，落实好两国去年签署的“路线图”，抓住机遇，携手共进，推

动经济全球化发展，共建人类命运共同体。

借此机会，感谢乌克兰国家安全与国防委员会的支持，感谢乌克兰科学院和各位与会学

者。相信我们会凝心聚力，相向而行，实现互利共赢、共同富裕。我对中国和乌克兰的美好未

来充满信心，对中乌战略伙伴关系的发展充满信心。

预祝论坛取得圆满成功！

     借此第二届“一带一路”
乌中战略伙伴关系论坛召开
之际，谨致以衷心的祝贺。

     “ 一带一路”倡议提出5
年来，成果惠及各国人民。
尤其在当今国际形势不确定
因素增多的情况下，这一平
台始终坚持共商共建共享，
奉行开放透明包容，为各国
提供更多合作机遇和前景。

在上个月举行的博鳌亚
洲论坛上，中国国家主席习
近平宣布，中国将大幅放宽
市场准入，创造更有吸引力
的投资环境，加强知识产权
保护，主动扩大进口。中国
将继续为全球发展与稳定贡
献智慧和力量。

尊敬的各位专家学者，



        Народного депутата України,
члена Депутатської групи
                        Верховної Ради України
        з міжпарламентських зв’язків
з Китайською Народною Республікою,
голови Соціал-демократичної партії

        Вітальне СЛОВО
О. Л. Сугоняки

Шановні організатори та учасники
Українсько-китайського форуму

стратегічного партнерства “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”,
для мене висока честь представляти

на цьому заході Верховну Раду України.
Дозвольте висловити щиру вдячність

Президії Національної академії наук України
за запрошення на цей поважний форум.

Я дуже радий вітати в цьому залі керівництво
Ради національної безпеки і оборони України,

Посольство Китайської Народної Республіки в Україні,
поважних керівників наукових установ

та навчальних закладів України та Китаю, 
шановне наукове та експертне співтовариство.

Окрім того, я є членом Групи міжпарламентських
зв’язків з Китайською Народною Республікою

та головою Соціал-демократичної партії України.
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ДЛЯ УКРАЇНИ РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
З КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ

Є ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ.

Це можливість вивчення досвіду Китаю, перш за все, у державному бу-
дівництві, в успішному економічному розвитку, це досвід економічних 
перетворень та реформ і найголовніше для нашої політичної сили, – 
соціал-демократичної партії, яка стоїть на лівоцентристських позиціях, 
– це досвід побудови соціально-орієнтованого суспільства, де в більшо-
сті подолані проблеми бідності, безробіття, де всі рівні перед законом: 
робітники, підприємці, інтелігенція, де мають значні успіхи децентра-
лізація, боротьба з корупцією, де держава приділяє значну увагу науці, 
культурі тощо.

Співпраця України з Китайською народною республікою корисна, тому 
що ми теж стаємо на шлях реформ. Поглиблення соціально-культурних, 
наукових відносин між нашими країнами, обмін делегаціями, співпраця 
в освітніх, культурних, наукових, молодіжних напрямках – це можливість 
для України вийти на інший рівень в глобальному світі. Дуже дякую гро-
мадській організації «Українська асоціація китаєзнавців» та юридичній 
компанії «Ти і Право» за можливість ознайомитися, через  журнал «Укра-
їна-Китай», з досягненнями Китайської Народної республіки та з матеріа-
лами останнього XIX з’їзду комуністичної партії Китаю. 

Успіхи КНР вражають і можуть служити певним орієнтиром для розбу-
дови українського політикуму світоглядними, ідеологічними партіями, 
орієнтованими на побудову соціально-орієнтованого суспільства, на 
повернення в Україну принципів соціальної справедливості. До речі, 
цікаво, що останні висновки Римського клубу свідчать про кризу лібе-
ральних моделей розвитку людства і про потребу повернутися до ліво-
центристських соціально-демократичних цінностей.

Бажаю учасникам форуму стратегічного партнерства плідної роботи,
результативного спілкування і, головне, – позитивних результатів роботи.

Дякую за увагу.

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»



      заслуженого юриста України,
президента групи компаній
          «Ти і право», співзасновника
    журналу «УКРАЇНА – КИТАЙ»

    Вітальне СЛОВО
       Р. В. Ленівського

Шановні пані та панове,
Доброго дня, шановні науковці, дипломати,

учасники форуму! 

Щиро вітаю усіх із відкриттям
Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства, 

який проводиться в рамках стратегічної ініціативи
Китайської народної республіки –

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»!

За останні два роки організація таких форумів
за участю поважних гостей та науковців

дає можливість бізнесу розвиватися не лише в економічному,
а й у правовому аспектах.

ДЛЯ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН, ЯК НА МЕНЕ,
НАЙВАЖЛИВІШИМ СЬОГОДНІ ПИТАННЯМ Є РОЗРОБКА НЕОБХІДНОГО

БАЗИСУ ДЛЯ ЗАХИСТУ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ,
ДЕ КОЖНА З СТОРІН ВІДЧУВАТИМЕ СТАБІЛЬНІСТЬ

ТА ВПЕВНЕНІСТЬ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ. 

Тому мої побажання до організаторів, щоб кожну думку, яку буде ви-
словлено на цьому форумі – дипломата, науковця, політика – було 
враховано та передано до керманичів нашої держави, до керманичів 
другої сторони для розгляду питання щодо практичного застосування 
цих напрацювань. 

Я впевнений, що щороку інвестиційний клімат буде покращуватися.                    
Я також стверджую, і стверджував усім китайським партнерам, що 
Україна не така, яку її показують по телебаченню, Україна не така, яку 
показують у пресі. І я вважаю, що журнал «Україна-Китай» буде тією 
справедливої площиною, де партнери можуть дізнатися про реальну 
ситуацію, про реальні інвестиційні можливості – внаслідок удоскона-
лення і судової реформи, внаслідок удосконалення та реалізації зако-
нодавчої бази України. 

Не помилюся, якщо назву Китай сьогодні локомотивом світової еко-
номіки, світовим донором і реципієнтом інвестицій. З досвіду роботи 
можу зазначити, що в Україну приїздять представники багатьох китай-
ських компаній, які цікавляться проектами у сфері будівництва, зв’яз-
ку, сільського господарства, відновлювальної енергетики. Тривають 
спільні проекти у сфері АПК, транспортної логістики, плануються ін-
вестиції в інфраструктурні проекти, в телекомунікаційні мережі, ма-
шинобудування.

Щороку у нас з’являється все більше китайських інвесторів, китайських 
громадян і бізнесменів, які зацікавлені не лише інвестувати в Україну, а 
й мати тут гідних партнерів, збільшувати обсяг виробництва, а також на-
лагоджувати взаємні вигідні економічні відносини між двома державами. 

Я впевнений, що такі відносини відповідають національним інтересам 
обох держав та найважливішим пріоритетам розвитку наших країн.

Організація таких форумів – це один із кроків для того, аби ставити 
важливі питання міждержавних стосунків та знаходити вірні рішення. 

Тож, завершуючи виступ, хочу щиро вам усім подякувати
і побажати усім продуктивної роботи! 

Дякую за увагу!
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   голови Міжнародної
     Дипломатичної Ради в Україні, 
                      співзасновниці
   юридичної компанії «Ти і право» 

      Вітальне СЛОВО
          В. М. Лісничої

Мені дуже приємно бути в команді,
яка реалізує таку масштабну і таку

стратегічно важливу співпрацю.
А також приємно бачити, як українська економіка

у діалозі з китайськими інвесторами
набуває нового дихання,

стає на новий історичний виток. 

Українсько-китайський форум стратегічного партнерства 
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» –

це додаткове підтвердження того,
що представники КНР бачать у нашій країні

перспективну площадку для вкладення інвестицій. 

Ще один безумовний плюс цього діалогу
у тому, що йдеться про двостороннє
співробітництво України з Китаєм.

У світлі сьогоднішніх подій, така можливість особливо приємна, вра-
ховуючи той факт, що китайський проект може підсилити курс України 
щодо подальшої інтеграції з ЄС і, на думку фахівців, інвестицій з Китаю 
може стати набагато більше.

Варто зазначити, що китайські підприємці готові співпрацювати з 
Україною у сферах авіабудівництва, логістики, науки, туризму, будів-
ництва тощо. 

І особливо тішать реформи у цьому напрямку. На початку цього року 
Верховна Рада України підтримала законопроект про іноземне інвес-
тування. Закон спрямовано на захист іноземних інвесторів та на ство-
рення додаткових переваг українського ринку.

Підтвердженням перспектив співпраці є цей форум. Адже на ньому 
буде обговорено більшість ключових позицій співробітництва, вклю-
чаючи китайсько-український соціально-культурний обмін, концеп-
цію побудови «спільноти єдиної долі», стан і перспективи китайсько-  
українських торгово-економічних відносин та створення зони вільної 
торгівлі між Китаєм та Україною, перспективи туристичного ринку та 
багато інших важливих тем.

Китайські науковці оцінюють інвестиційний потенціал для фінансу-
вання цієї ініціативи у $45-50 млрд. 

Зараз, за даними української статистики на грудень 2017 року, в еконо-
міку України було залучено понад 18 мільйонів доларів США інвестицій 
з Китаю. Інвестиції були спрямовані на сфери сільського та рибного 
господарства, промисловості, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів. 

Україна відчуває гостру потребу у фінансових ресурсах для економіч-
ного розвитку, тому довгостроковий стратегічний партнер – це шанс 
відчути твердий інвестиційний ґрунт під ногами, можливість проде-
монструвати готовність до реформування та вдосконалення, перспек-
тиви економічного зростання, можливість формування інвестиційного 
іміджу надійного партнера, забезпечення інвестиційного і, насампе-
ред, створення нових робочих місць.

Разом з тим, це добра альтернатива міжнародним кредитам.

Нашим країнам є чим поділитися одна з одною, головне – діяти.

Думаю, варто закінчити східним прислів’ям 

«Не бійся зволікати – бійся зупинитися».

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 15   УКРАЇНА-КИТАЙ           №13        2018ВІТАЛЬНЕ СЛОВО В. М. ЛІСНИЧОЇ14 УКРАЇНА-КИТАЙ         №13        2018



ДОПОВІДЬ О. В. ЛИТВИНЕНКА УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»16 УКРАЇНА-КИТАЙ         №13        2018 17   УКРАЇНА-КИТАЙ           №13        2018

З 18 по 24 жовтня 2017 р. пройшов 
Дев’ятнадцятий з’їзд Комуністичної партії Китаю, ре-
зультати якого висвітлювали акредитовані на цьому 
заході українські журналісти видань «Голос Украї-
ни», «Газета 2000», каналу «112». Крім того, в китай-
ських ЗМІ були подані оцінки українських експертів 
щодо 19-го з’їзду КПК та перспектив розвитку Китаю.

Головним підсумком розвитку українсько-китай-
ських відносин у 2017 році стало подальше погли-
блення торгово-економічного співробітництва на 
тлі активізації міждержавного політичного діалогу.

Важливою віхою у сучасних взаєминах України та 
КНР стало проведення 5 грудня 2017 р. у Києві під го-
ловуванням Першого віце-прем’єр-міністра України 
– Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Степана Кубова та Віце-прем’єра Держради КНР Ма 
Кая третього засідання Комісії зі співробітництва 
між Урядом України та Урядом Китайської Народної 
Республіки.

Засідання, яке мало відбутися ще 2015 року, певним 
чином накреслило риску під періодом невизначе-

ності у двосторонніх відносинах та наочно проде-
монструвало ефективність політичного діалогу на 
найвищому рівні, адже рішення про проведення 
зазначеного Засідання до кінця 2017 року було ух-
валене під час зустрічі Президента України Петра 
Порошенка та Голови КНР Сі Цзіньпіна у січні 2017 р. 
у швейцарському Давосі.

Візит в Україну віце-прем’єра Держади КНР Ма Кая 
також важливий з огляду на поглиблення конструк-
тивного міждержавного діалогу. 5 грудня 2017 р.                                                                                              
відбулася зустріч Президента України Петра Поро-
шенка з Віце-прем’єром Держради КНР Ма Каєм. 

Президент України П. Порошенко під час зустрічі 
позитивно оцінив результати третього засідання 
українсько-китайської міжурядової Комісії, а та-
кож підтвердив зацікавлення України в реалізації 
китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», у 
рамках якої пріоритетом для України є залучення 
технологічних можливостей та інвестицій Китаю у 
розвиток економіки України. 

О. В. Литвиненко

заступник Секретаря Ради 
національної безпеки 

і оборони України

Політичні відносини між Україною та КНР у лип-
ні 2017 – травні 2018 рр. не відрізнялися особли-
вою активністю, проте розвивалися у загально-
му тренді. Після значного охолодження відносин у 
2014-2015 рр. з літа 2016 р. почалася активізація 
взаємин.

Головною подією українсько-китайських відно-
син на початку 2017 року була зустріч Президен-
та України Петра Порошенка з Головою КНР Сі 
Цзіньпіном у Давосі, а у другому кварталі 2017 
року – участь української делегації на чолі з Пер-
шим віце-прем’єр-міністром С. Кубовим у форумі 
високого рівня «Один пояс, один шлях» у Пекіні. 

Головною подією третього кварталу минулого 
року стала зустріч міністрів закордонних справ 
України П. Клімкіна та КНР Ван І у Нью-Йорку.

                 УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКА
ВЗАЄМОДІЯ в політичній СФЕРІ

(друге півріччя 2017 –
            перше півріччя 2018) доповідь

19 вересня 2017 р. міністр закордонних справ України Павло Клімкін ході під час 72-ї сесії      
Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч з міністром закордонних справ КНР Ван І. Сторони обговорили 
результати зустрічі Президента України та Голови КНР у Давосі у січні 2017 року, можливі терміни прове-
дення третього засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР. Було розглянуто пер-
спективи розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, співпрацю в рамках міжна-
родних організацій, зокрема взаємодію української та китайської делегацій у РБ ООН. Українська сторона 
порушила питання щодо просування ініціативи Президента України стосовно розгортання миротворчої 
операції ООН на Донбасі. 

27 вересня 2017 р. посол КНР в Україні заявив журналістам, що неправильно говорити про 
нібито підтримку Китаєм резолюції Російської Федерації щодо розміщення миротворчих сил на Донба-
сі. «Сьогодні в новинах з’явилися такі повідомлення, вони взагалі невиправдані», – зазначив дипломат.                   
«В новинах з’явилася неповна інформація, неповна позиція китайської сторони», – повідомив Ду Вей. 

Посол зазначив, що російськими ЗМІ позицію китайської сторони було подано неправильно. «Це неправда, 
і це неправильне розуміння нашої позиції. Також можу сказати, що це спеціально неправильне розуміння 
офіційної китайської позиції», – заявив посол Китаю. 

29 вересня 2017 року Посольство КНР в Україні влаштувало у Києві урочистий прийом з нагоди 68-ї 
річниці проголошення КНР. В заході взяли участь понад 500 осіб: посли й дипломати посольств різних країн, 
акредитованих в Україні, політики, діячі культури, бізнесмени, які активно співпрацюють з Китаєм.  Серед по-
чесних гостей були Президенти України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко. Під час заходу Л. Кравчук, Л. Кучма 
та В.Ющенко були нагороджені відзнаками за сприяння у реалізації китайської ініціативи «Один пояс, один 
шлях». Нагородження відзнаками Китаю президентів України свідчить про подальші зусилля Пекіну приверну-
ти увагу Києва до китайської ініціативи, сприяти залученню України до цього масштабного проекту.

Від українського уряду привітання китайському народу з нагоди свята висловив міністр культури Євген Нищук. 
Він нагадав, що зустріч лідерів України та КНР у Давосі на початку цього року заклала добрий фундамент для 
активізації двосторонніх взаємин Києва та Пекіна.

Звертаючись до численних гостей, Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні пан Ду Вей наголосив, 
що його країна впевнено йде шляхом реформ, зумівши реалізувати як соціальні, так і економічні перетворен-
ня та уникнувши «турбулентності». За роки реформ Китай вивів з бідності понад 790 млн. осіб. Маючи за минулі 
40 років безпрецедентне  зростання економіки у 10% у середньому на рік, Китай став могутньою державою. 

«Ми підтримуємо всі варіанти політичного врегулювання
української кризи. Це така принципова позиція. Тут не йдеться
конкретно про підтримку чиєїсь позиції», – сказав дипломат.

«Китайська сторона підтримує всі заходи, які йдуть на користь
мирного врегулювання», – резюмував посол.
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Китайський гість зазначив, що за 25 років, що ми-
нули з дня взаємного дипломатичного визнання, 
співпраця Китаю й України у різних сферах успішно 
розвивалася. У січні 2017 р. Сі Цзіньпін і П. Порошен-
ко провели успішну зустріч  у Давосі, визначивши 
напрями подальшого розвитку китайсько-україн-
ських відносин. 

Саме втілення в життя важливих домовленостей, 
яких досягли тоді лідери двох країн, стало головною 
метою третього засідання Комісії зі співробітництва 
між урядами Китаю і України. За словами Ма Кая, 
КНР сподівається разом з Україною сприяти, щоб 
Комісія успішно виконувала свою роль, яка полягає 
в централізованому плануванні та координації дій, 
а також має намір вивести на новий рівень китай-
сько-українське ділове співробітництво в економіці, 
торгівлі, сільському господарстві, космічній авіації, 
науці і техніці. Все це сприятиме здоровому і стій-
кому розвитку відносин стратегічного партнерства 
між Китаєм і Україною.

Глава Української держави звернув увагу на важли-
вість продовження послідовної позиції Китаю щодо 
поваги до територіальної цілісності й суверенітету 
України та закликав китайську владу й надалі до-
тримуватися політики невизнання тимчасової оку-
пації Росією українського Криму.

Віце-прем’єр Держради КНР висловив впевненість, 
що 19-й з’їзд Комуністичної партії Китаю, який від-
бувся у жовтні 2017 р., не лише надасть потужний 
поштовх розвитку Китаю, а й відкриє перед усіма 
країнами світу, включаючи Україну, нові можливості 
співпраці з КНР. 

Петро Порошенко, у свою чергу, зазначив, що 
Україна активно підтримує китайську ініціативу 
«Один пояс, один шлях» та сподівається й нада-
лі зміцнювати ділове співробітництво з Китаєм у 
всіх сферах. Під час зустрічі П. Порошенко пере-
дав Голові КНР Сі Цзіньпіну запрошення відвідати 
Україну з візитом.

5 грудня 2017 року також відбулася зустріч 
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з 
паном Ма Каєм. Голова Уряду України зазначив, що 
Китай був та залишається нашим стратегічним парт-
нером і нашим стратегічним пріоритетом. І сьогодні 
перед нами відкриваються нові можливості для по-
глиблення співробітництва та реалізації важливих 
спільних проектів та ініціатив. 

В. Гройсман повідомив, що 2019 рік буде оголо-
шено Роком Китаю в Україні. У свою чергу, Ма Кай 
підкреслив, що Китай звертає велику увагу на            
співпрацю з Україною як у політичній площині, так 
і в напрямі торгово-економічної співпраці.

«Ми вважаємо, що у нас єдині
позиції в цьому аспекті.

Саме тому ми готові
стимулювати та поглиблювати 

нашу співпрацю»,
– зазначив віце-прем’єр Держради КНР. 

Варте уваги, що, за словами В. Гройсмана, Київ роз-
раховує на активну участь китайських інвесторів 
у масштабній приватизації українських активів. 

«Ми будемо відкривати нові можливості для інвес-
тування, серед них і шляхом ухвалення нового за-
конодавства про приватизацію, концесію. Це може 
стати інструментом залучення капіталу в Укра-
їну. Ми також маємо значний кадровий потенціал 
та можливості технологічного розвитку, тож мо-
жемо говорити про об’єднання зусиль для посилен-
ня спільних позицій на світовому ринку»,

– зазначив Володимир Гройсман. 

Очільник українського уряду наголосив, що Україна є 
й буде надійним партнером у транскордонних проек-
тах, передусім логістичного спрямування: «Ми відкри-
ті до співпраці та опрацювання ініціатив, які увійшли 
б у загальну стратегію розвитку таких проектів». 

Віце-прем’єр Державної Ради Китаю підтримав ба-
жання України активно включатися до реалізації 
міжнародних проектів, а також формувати макси-
мально сприятливий діловий клімат для розвит-
ку підприємництва. «Зі свого боку ми готові сти-
мулювати інвестування і, таким чином, сприяти 
відновленню економіки України», – сказав Ма Кай. 
Китайська сторона пропонує активізувати співпра-
цю щодо міжнародного проекту «Один пояс, один 
шлях», і в цьому контексті розглядає Україну як один 
з логістичних та промислових центрів на шляху до 
Євросоюзу.

Пан Ма Кай зазначив, що уряд КНР сподівається на 
відновлення роботи щодо спільних інфраструктур-
них проектів:

«Спектр нашої взаємодії
не обмежений агросферою

чи будівництвом інфраструктур-
них об’єктів. Ми також зацікавлені

у технологічній співпраці,
створенні індустріальних парків 

та співпраці в галузі
авіабудування, освоєння космосу 

та в енергетиці».
У першому півріччі 2018 р. акцент українсько-китай-
ського міждержавного діалогу змістився на питання 
торговельно-економічної співпраці та науково-тех-
нічного співробітництва.

Питання подальшого розвитку україн-
сько-китайської взаємодії у політичній 
сфері залишається важливим у першу 
чергу для української сторони. Україна 
потребує активної підтримки з боку КНР 
задля припинення російської агресії на 
Донбасі та відновлення територіальної 
цілісності й суверенітету над україн-
ським Кримом.

З огляду на це, актуальним завданням 
для української дипломатії є організація 
візиту до Китаю міністра закордонних 
справ України, головним результатом 
якого має стати підготовка й успішне 
проведення Державного візиту до КНР 
Президента України.

1 лютого ц. р. у Києві відбулася масштабна пре-
зентація виставкового проекту China International 
Import Expo (CIIE), який заплановано провести у 
Шанхаї 5-10 листопада 2018 р. Місцем проведення 
стане National Exhibition and Convention Center – 
один з найсучасніших та найбільших виставкових 
центрів КНР. 

У Києві презентацію відвідали кілька сотень пред-
ставників вітчизняного бізнесу, а також члени укра-
їнського уряду, керівництво Торгово-промислової 
палати України. Китайську сторону представляли 
Посол КНР в Україні пан Ду Вей, а також гості з Китаю 
– зокрема від Міністерства комерції та з Бюро з ор-
ганізації China International Import Expo. Китайські 
гості розповіли про те, що за своїм масштабом ця 
виставка буде найбільшим міжнародним заходом, 
присвяченим міжнародній торгівлі у Китаї в 2018 р. 

Особливо зазначалося, що це перший такий захід, 
спрямований саме на стимулювання імпорту до КНР. 

«Українська економіка потребує 
інвестицій і ринку для збуту

своїх товарів. Тому я закликаю
українських виробників відвідати 

Китай, відвідати Шанхай
і взяти участь у цій виставці»,

– підкреслив посол Ду Вей. 

9 лютого ц.р. у Кабінеті Міністрів України відбувся інформаційний захід за результатами третього засі-
дання Комісії зі співробітництва між Урядами України та КНР, присвячений реалізації домовленостей, яких 
було досягнуто. 

Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів зазначив, що Україна і Китай мають великі плани 
щодо спільних проектів: Китай готовий вкласти 7 мільярдів доларів в українські проекти, серед яких 
інфраструктура – зокрема, портова, а також міст у Кременчуці, велика кільцева дорога навколо Києва 
на умовах концесії, гілка метро в Києві і багато іншого: аграрний сектор, інноваційні проекти, енергетика 
та енергоефективність. 

Важливим питанням українсько-китайського співробітництва 
залишається негативний для України баланс двосторонньої 
торгівлі. Зокрема, саме це є головним гальмом на шляху до ство-
рення зони вільної торгівлі між нашими країнами. 

Шанхайська виставка може слугувати 
унікальним стартовим майданчиком для 
міжнародних компаній для виходу на ки-
тайський споживчий ринок та ринок по-
слуг. Це особливо важливо для України, 
яка має  «хронічну» проблему від’ємного 
сальдо у торгівлі з Китаєм та визначила 
для себе за стратегічну мету нарощуван-
ня постачання товарів вітчизняного ви-
робництва до КНР.



Сунь Чжуанчжі

директор Інституту Росії, 
Східної Європи 

та Центральної Азії
Академії суспільних наук КНР

2. ПЕРЕШКОДИ Й ТРУДНОЩІ, ЩО ТРАПЛЯЮТЬСЯ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ СПРОЩЕННЯ.
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СПРОЩЕННЯ ШЛЯХІВ ВЗАЄМОДІЇ
між КИТАЄМ і країнами ЄВРАЗІЇ
в рамках «Поясу і Шляху»

«Пояс і Шлях» перетинають материк Євра-
зія, з’єднуючи розташовані на його сході 
економічні кола АТР та розташовані на 
заході економічні суб'єкти Європи. При 
цьому більшість країн-транзитерів для 
«Поясу і Шляху» спільно з Китаєм отри-
мує зиск від цієї ініціативи – чи то в плані 
розвитку економіки, чи то в плані покра-
щенні життя народу, або й у протистоянні 
кризі чи у прискоренні реформ. 

Розбудова «Поясу і Шляху» передбачає щире ставлення до всіх країн-транзитерів і дотри-
мання позиції «слова — правдиві, а дії – результативні». Необхідно розгортати співробіт-
ництво із країнами-транзитерами, спираючись на принцип взаємної вигоди й спільного 
виграшу та надаючи їм можливість отримувати зиск від розвитку Китаю. Потрібно також 
реалізовувати інклюзивний розвиток, наполягати на тому, щоб усі країни мали однаковий 
доступ до можливостей, спільно протистояли викликам та разом створювали добробут.

та особлива роль
                   УКРАЇНИ

У «Пропозиціях» ЦК щодо плану 13-ї п’ятирічки, 
оголошених на 5-му пленумі XVIII з’їзду КПК, зазна-
чається, що розбудова «Поясу і Шляху» — це гене-
ральний план економічної дипломатії та відкрито-
сті Китаю світові на новому етапі.

Сі Цзіньпін, беручи участь у відкритті щорічного 
Боаоського азійського форуму в 2015 р. на о. Хай-
нань, виголосив ключову промову, в якій заявив:

 «Розбудова «Поясу і Шляху» передбачає дотриман-
ня принципів спільних обговорень, спільних дій та 
спільного користування результатами; це – не закри-
тий процес, а навпаки, відкритий та інклюзивний; це 
– не соло Китаю, а хор усіх країн-транзитерів». Тут 
не передбачається заміни нині чинних ініціатив чи 

механізмів регіонального співробітництва, натомість 
ми прагнемо на вже сформованій основі сприяти 
узгодженню стратегій розвитку країн-транзитерів та 
створювати умови для взаємодоповнення.

«Пояс і Шлях» — це відкритий 
китайський проект й усеохопна 

китайська ініціатива. Цей проект 
спрямовано на те, щоб сприяти 

розширенню взаємної відкритості 
ринків різних країн та полегшенню 

умов торгівлі й інвестування.

1. КИТАЙ БЕРЕ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСАХ СПРОЩЕННЯ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЛІ Й ІНВЕСТИЦІЙ.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) по-
рівняно рано почала впроваджувати відповідні за-
ходи й визначила пріоритетні проекти. Потім також 
було прийнято план реалізації заходів і визначе-
но як першочергові 127 проектів, однак потім їхню 
кількість було скорочено до 85. На щорічному засі-
данні на рівні прем’єр-міністрів було прийнято «Пе-
релік заходів, спрямованих на подальший розвиток 
проектної діяльності в рамках ШОС на період 2017 
– 2021 рр,», а також визначено 38 проектів і заходів 
співробітництва у таких семи сферах, як торгівля й 
інвестиції, фінанси, митниця, сільське господарство, 
наука й техніка та інформація, охорона довкілля і 
базова інфраструктура у сфері транспорту.

ЗАПУСК БАГАТОСТОРОННІХ МЕХАНІЗМІВ ТА КООР-
ДИНАЦІЯ ВІДПОВІДНИХ ПОЛІТИК. Було засновано 
механізм зустрічей на рівні міністрів економіки й 
торгівлі, а також шість спеціальних робочих груп, 
підпорядкованих Раді цих міністрів, із питань мит-
ниці, електронної комерції, сприяння інвестиціям, 
розвитку транзитного потенціалу, сучасних інфор-
маційних та телекомунікаційних технологій, а також 
з питань впровадження режиму спрощення тор-
гівлі. Також було засновано Комітет підприємців і 
Міжбанківську асоціацію. Досі вже відбулося три 
засідання міністрів фінансів та голів центробанків 
країн ШОС.

РОЗШИРЕННЯ СФЕР СПІВРОБІТНИЦТВА, ПРОТИ-
СТОЯННЯ ВИКЛИКАМ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 
Цей пункт передбачає зміцнення співробітництва 

у сфері фінансів та кредитів, спрямування спіль-
них зусиль на послаблення тиску, спричиненого 
міжнародною фінансовою кризою, а також спри-
яння розрахункам у місцевих валютах та взаємній 
конвертації.

ЗАСНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПЛАТФОРМИ, ЗМІЦНЕННЯ 
СЛАБКИХ ЛАНОК У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ: Азійський 
банк інфраструктурних інвестицій, Фонд Шовково-
го шляху, Фонд «Китай – Євразія». При цьому Фонд 
Шовкового шляху підтримує проекти, пов’язані з 
російським газом, зокрема було виділено $2 млрд. 
на заснування Цільового фонду співробітництва 
у сфері виробничих потужностей Китаю та Казах-
стану. Коли проекти двостороннього співробітни-
цтва об’єднуються з проектами багатостороннього 
співробітництва, реальний прогрес двосторонньо-
го співробітництва стає очевиднішим. Наприклад, 
якщо казати про реалізацію проектів, то слід зга-
дати залізниці та газогони як втілення співробітни-
цтва у сфері транспортування, а також будівництво 
промислових парків та транснаціональних зон еко-
номічного співробітництва. Більшість із цих проек-
тів виявилися найпершими плодами втілення ініці-
ативи «Поясу і Шляху».

Загалом, Китай швидко збільшує обсяги прямих 
інвестицій у різні регіони Євразії, однак цей про-
цес недостатньо збалансований – спостерігається 
збільшення інвестицій у країни, багаті енергетич-
ними ресурсами, а також збільшення політики 
кредитування.

Оскільки рівень розвитку економіки у різних країнах Європи та Азії далеко не однаковий, а структура 
економіки – однотипна, до того ж інвестиційний клімат є не дуже сприятливим, то за умови значних об-
межень можливостей розуміння й сприйняття правил міжнародної торгівлі, а також через побоювання, 
що китайські товари можуть завдати удару власному виробнику, багатьом країнам дуже складно приста-
ти на пропозицію китайської сторони щодо створення зон вільної торгівлі.

Насамперед слід зазначити, що ступінь лібералізації й спрощення в еконо-
міках різних регіонів Євразії невисокий.

По-друге, у сфері торгівлі та інвестицій існує доволі багато бар’єрів полі-
тичного характеру, а також – відстала базова інфраструктура. Доволі високі 
ціни на перевезення також є реальною перешкодою для співробітництва 
між країнами в рамках торгівлі товарами та послугами. Можна назвати ще 
такі проблеми, як низький рівень єдності комунікацій, низька ефективність 
роботи, складні формальності, недотримання вимог закону, висока вартість 
людської праці тощо.

По-третє, рівень розвитку торгівлі у Китаї та країнах Євразії в цілому неви-
сокий, а асортимент товарів імпорту й експорту – однотипний. 
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Відносини двосторонньої співпраці між Китаєм та Україною стабільно роз-
виваються: країни є стратегічними партнерами і Китай є для України другим 
найбільшим торговельним партнером. 

Особливе місце України в розбудові ініціативи «Пояс і Шлях»: вигідне гео-
графічне розташування, науково-технічний потенціал, переваги промисло-
вості, гарні стосунки з європейськими країнами, при цьому вона може бути 
транспортним вузлом, що з’єднає Китай і Європу.

Сфери взаємодії в рамках «Поясу і Шляху», ініціативи, в якій Україна бере 
участь: транзитні перевезення, мито, інвестиції, а також вирішення проблем 
фінансування.

Погіршення геополітичної ситуації не дуже вплинуло на торговельно-еко-
номічне співробітництво, тому ведуться переговори про зону вільної торгів-
лі й існують можливості утворення такої зони. 

ОТЖЕ, УКРАЇНА МОЖЕ СТАТИ ЗРАЗКОМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЖИМУ СПРОЩЕННЯ 
ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТУВАННЯ МІЖ КИТАЄМ ТА КРАЇНАМИ ЄВРАЗІЇ.

3. ВИГІДНІ УМОВИ, ЩО НАРАЗІ СПРИЯЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЮ РЕЖИМУ СПРОЩЕННЯ.

4. ПЕРЕВАГИ ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗТАШУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВА РОЛЬ.

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ СПРОЩЕННЯ.

СПРИЯТЛИВЕ ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ ДОВІРИ. Можна сказати, що для політичних 
відносин між Китаєм та країнами Євразії наразі розпочався найкращий 
період в історії, коли встановлюються відносини стратегічного партнер-
ства і навіть відносини всебічного стратегічного партнерства, а різні 
політичні сили, що діють на аренах різних країн, здебільшого дружньо 
ставляться до Китаю. 

ПОЗИТИВНА ПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ. Сприяти процесам спрощення тор-
гівлі й інвестицій вигідно як для Китаю, так і для розвитку економік усіх 
країн Євразії.

НЕПОГАНА ЮРИДИЧНА БАЗА. В останні роки країни Євразії, за винятком 
лише кількох, стали членами СОТ, тож тепер їхні технічні методи, рамки 
й структури, а також загальні принципи, закладені в систему норм, в ос-
новному збігаються.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СПІВРОБІТНИЦТВА. Масштаби торгівлі й інвестицій 
постійно розростаються, а сфери – розширюються від пов’язаних із си-
ровиною до не пов’язаних із нею, при цьому відповідні процеси весь 
час поглиблюються (від центру на місця, від державних підприємств до 
приватних, від співробітництва в одному проекті до співробітництва в 
усьому виробничому ланцюгу).

ЛІКВІДАЦІЯ БАР’ЄРІВ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МИТНИМИ ТАРИФАМИ. 
Між адміністративними рішеннями різних сторін спостерігається 
велика різниця, тож потрібно посилити ступінь координації.

БРАТИ ДО УВАГИ РЕАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ У КОЖНІЙ КРАЇНІ Й УПЕВНЕ-
НО ПРОСУВАТИСЬ УПЕРЕД. Мито становить відносно великий відсо-
ток у надходженнях до державної скарбниці в країнах Євразії, тож 
якщо розгортати співробітництво з приводу зони вільної торгів-
лі, багатьом країнам доведеться зіткнутися зі зниженням митних 
надходжень, при цьому й надходження від мита на імпортні товари 
можуть зменшитися, тож слід бути дуже пильними стосовно групи 
найвразливіших товарів.

ПІДКРЕСЛЮВАТИ ПРИНЦИП РІВНОСТІ Й ВЗАЄМНОЇ ВИГОДИ ТА СТВО-
РЮВАТИ НОВІ ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА. На сучасному етапі Китай 
повинен більше давати, а менше брати. Слід починати з того рівня, 
який буде прийнятним для країн Євразії, і засновувати промислові 
та індустріальні парки, технопарки, транснаціональні зони економіч-
ного співробітництва тощо, а також стимулювати інвестування в них. 

ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА УЗГОДЖЕННІ СТРАТЕГІЙ І ПЛАНІВ. Розбудова 
«Поясу і Шляху» сприяє узгодженню ініціатив різних країн та ре-
гіонів, а також стратегій розвитку, крім того, заохочуються заходи 
інституціонального характеру, спрямовані на утворення зон віль-
ної торгівлі. Наприклад, у травні 2017 року Китай підписав із Гру-
зією угоду про зону вільної торгівлі, і це була перша така угода в 
зазначеному регіоні.

РЕЖИМ СПРОЩЕННЯ СЛІД ПРОСУВАТИ ЗА ВСІМА НАПРЯМКАМИ, 
ПОЧИНАЮЧИ З КОНКРЕТНИХ СФЕР. Для цього слід активізувати за-
ходи, спрямовані на тотальне запровадження режиму спрощення 
щодо проходження митниці, перевірок та експертизи, логістики й 
перевезень, стандартів і сертифікатів, виплат і розрахунків. Крім 
того, потрібно розширювати межі електронної комерції (трансна-
ціональної електронної торгівлі) та інших нових форм торгівлі, 
підвищуючи рівень зручностей у комерції та бізнесі, а також за-
охочуючи реалізацію всіх заходів, що сприяють спрощенню тор-
гівлі в цілому регіоні.
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           “一带一路”框架下中国与欧亚国
家的便利化建设与乌克兰的特殊作用

孙壮志

中 国 社 会 科 学 院 俄 罗 斯 东    
欧中亚研究所所长。

上海合作组织较早出台落实措施，确定优
先项目。后来又制定了实施措施计划，最初确
定127个项目，后来简化为85个。年总理会通
过《2017－2021年上合组织进一步推动项目
合作的措施清单》，确定贸易和投资、金融、
海关、农业、科技和信息、环保、交通基础设
施等７个领域共38项合作措施和项目。

启动多边机制，协调相关政策。建立了经
贸部长会晤机制，经贸部长会议下设海关、电
子商务、投资促进、发展过境潜力、现代信息
和电信技术、贸易便利化6个专业工作组，以
及实业家委员会和银行间联合体。上合组织财
长和央行行长会议已召开三次。

扩大合作领域，应对外部环境挑战。在金

融信贷领域加强合作，共同抵御国际金融危机
带来的压力，推动本币结算与互换。

建立融资平台，突破资金瓶颈。亚洲基础
设施投资银行、丝路基金、中国欧亚基金等。
丝路基金支持俄罗斯的天然气项目；出资20亿
美元成立中哈产能合作专项基金。

双边与多边相结合，双边实际进展更明
显，比如项目的落实，铁路、管道等运输合
作、跨境经济合作区和工业园区建设等。多数
成为“一带一路”的早期成果。

中国对欧亚地区的直接投资增速快，但
总体上不够平衡，能源富集国家投资较多；
政策贷款较多。

由于欧亚地区国家经济发展水平差异过
大，产业结构较为单一，投资环境较差，对国
际贸易规则的理解和接受能力有限，担心中国
商品的冲击，很难接受中方提出的建立自由贸
易区的建议。

首先，整个欧亚地区经济的自由化和便利
化程度不高。

其次，贸易、投资的政策性壁垒较多，基
础设施落后。物流成本偏高，对各国货物贸易
和服务贸易合作造成实质性障碍。互联互通水
平差、工作效率低、手续繁杂、有法不依、人
际成本高等。

第三，中国与欧亚国家贸易水平整体不
高，进出口商品类型较单一。

一  中国参与推动上海合作组织贸易与投资便利化

二  便利化建设面临的困难和障碍

政治互信较高。中国与欧亚国家的政治关
系达到历史上最好时期，建立战略伙伴甚至全
面战略伙伴关系，各国内部各种政治力量大都
对华友好。

政 策 取 向 积 极 。 推 动 贸 易 和 投 资 便 利
化 进 程 既 对 中 国 有 利 ， 也 对 欧 亚 各 国 的 经
济发展有利。

法律基础较好。除少数国家外，欧亚国家
近几年大都成为WTO成员，各方规则体系的
总原则、框架结构、技术方法等基本一致。

 合作水平提升。贸易和投资的规模不断
扩大，领域不断扩展（从资源到非资源），层
次不断深入（从中央到地方，从国企到民企，
从单项合作到全产业链合作）。

三  当前推动便利化的有利条件

中国与乌克兰双边合作关系的稳步发展：
战略伙伴，第二大贸易伙伴。

乌克兰在“一带一路”建设中的特殊地
位：地理位置，科技潜力，产业优势，与欧洲国
家的良好关系，联通中国与欧洲的交通枢纽。

乌克兰积极参与“一带一路”相关合作：

过境运输、税收、投资，解决融资难题。

经贸合作受地缘政治形势恶化的影响较

小，自由贸易谈判与自贸区建设的可能性。

可以成为中国与欧亚国家实现贸易与投资

便利化的样板和示范。

四  乌克兰的区位优势与特殊作用

消除各种非关税壁垒。各方政策差异较
大，需要加大协调的力度。

考虑各国的实际情况，稳步推进。关税
占欧亚国家财政收入比重较大，如果开展自
贸区合作，多数国家面临较大降税压力，进
口关税收入会减少，对敏感商品的目录范围
会格外重视。

强调平等互利原则，创新合作方式。现阶
段中国要多予少取。应从欧亚国家能够接受的
层次做起，成立工业园区、产业园区、科技园 
区、跨境经济合作区等，鼓励到区内投资。

重点做好战略和规划的对接。一带一路
建设鼓励各国区域倡议、发展战略的相互对
接，建立自由贸易的制度性安排，比如中国与
格鲁吉亚与2017年5月签署自贸协定，是与该
地区国家第一个自贸协定。

便 利 化 要 从 具 体 领 域 全 方 位 推 进 。 加
强海关通关、检验检疫、物流运输、标准认
证、支付结算等全方位便利化措施，推广电
子商务（跨境电商）等新型贸易方式，提升
欧亚国家营商便利水平，推动实现全区域的
贸易便利化安排。

五  推动便利化建设的几点建议

外部环境有利。

   习近平在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式并发表主旨演讲时表示：

    “一带一路”建设秉持的是共商、共建、共享原则，不是封闭的，而是开放包容
的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。“一带一路”建设不是要替代现
有地区合作机制和倡议，而是要在已有基础上，推动沿线国家实现发展战略相互对
接、优势互补。
    “一带一路”是一个兼容并蓄的中国方案和中国倡议。它致力于推动各国扩大相
互市场开放和贸易投资便利化。

推进“一带一路”建设，要诚心诚意对待沿线国家，做到言必信、行必果。要本着
互利共赢的原则同沿线国家开展合作，让沿线国家得益于中国发展。要实行包容发展，
坚持各国共享机遇、共迎挑战、共创繁荣。

中共中央十八届五中全会通过的“十三五”规划《建议》中提出，推进“一带一
路”建设，是新时期中国对外开放和经济外交的顶层设计。

“一带一路”贯穿欧亚大陆，东边连接
亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈。无论是
发展经济、改善民生，还是应对危机、加快
调整，许多沿线国家同中国有着共同利益。



При цьому Україна може взаємодіяти у цих форматах 
не лише як елемент в логістичному ланцюжку, що теж, 
саме собою, важливе, а й як відповідальний партнер з 
економічної кооперації у складних виробництвах ви-
сокого переділу, а також – у високотехнологічних сфе-
рах. Щодо значного, але поки не використаного по-
тенціалу такої співпраці, дуже красномовно свідчить 
сьогоднішній рівень взаємних інвестицій: китайські ін-
вестиції в Україну лише трохи перевищують $ 18 млн., 
українські до Китаю – взагалі менші за $ 2 млн. 

Найважливішим фактором, який робить привабли-
вим економічне співробітництво з КНР, є чітке до-
тримання Пекіном принципу невтручання у внутріш-
ні справи своїх партнерів. Це є особливо важливим 
сьогодні для України, якій як сусіди, так і геополітич-
ні партнери регулярно озвучують вимоги, пов'язані 
з внутрішньополітичною сферою нашої держави. 
Українські соціал-демократи вважають, що ми всі сьо-
годні є свідками кризи світового ладу, встановленого 
на початку 90-х років минулого століття після закін-
чення Холодної війни. Всім уже очевидно, що загаль-
новизнані економічні постулати, ухвалені Міжна-
родним Валютним Фондом, не працюють, а правила 
Світової організації торгівлі  (СОТ) ігнорує держава з 
найбільшою економікою у світі. 

У такій ситуації Китай стає все важливішим фактором 
як стабільності «правил гри» у світовій торгівлі, так і 
гнучкості принципів кредитування та інвестування. 
Вже сьогодні Азіатський банк інфраструктурних ін-
вестицій (АБІІ) провідні світові експерти розглядають 
як альтернативу Світовому банкові та Європейському 
банкові реконструкції та розвитку. 

Українські соціал-демократи виступають за якнайшвид-
ше приєднання України до діяльності АБІІ. Однак, крім 
безсумнівної економічної потужності Китаю, на користь 
участі Києва в ініційованих Пекіном транснаціональних 
проектах свідчить і привабливість китайської «м’якої 
сили». Причому це не лише культурні та історичні 
традиції, що викликають стійкий інтерес у європей-
ців; перш за все, йдеться про китайську соціально-         
економічну модель. Українським соціал-демократам є 
близькими гуманістичні принципи китайського еконо-
мічного планування, за яких головною міркою і кри-
терієм соціально-економічного зростання держави є 
якість життя людини. Всі інші параметри – розмір ВВП, 
стабільність національної валюти, зростання інвести-
цій – не більше ніж інструменти досягнення головної 
мети. При цьому ми змушені з жалем відзначити, що 
за такими параметрами, як середня зарплатня і пенсія, 
Україна сьогодні істотно поступається Китаю, а чинна у 
нашій країні – в рамках «радикальних реформ» – еко-
номічна модель не дає підстав очікувати скорочення 
цього відставання. Швидше навпаки. 

Ми вважаємо вкрай важливим, що в нашому гло-
бальному світі, де впродовж десятиліть домінувала 
вкрай сумнівна ідея про ефективність горезвісної 
«невидимої руки ринку», Китайська Народна Рес-
публіка наочно продемонструвала всім творчу силу 
державного планування – як тривалого (до 50 років), 
так і короткочасного (5-10 років). Як результат – вра-
жаюче економічне зростання супроводжується таким 

самим зростанням соціальних та освітніх стандартів 
населення КНР. Для лівих та соціальних політичних 
сил Східної Європи в цілому і України зокрема, вкрай 
важливим є приклад державного формування й ре-
гулювання ринку праці у Китайській Народній Респу-
бліці, виходячи з національних пріоритетів економіч-
ного розвитку. І це – всупереч поширеним сучасним 
економічним теоріям – не лише не відлякує, а навпа-
ки – приваблює великих іноземних інвесторів у стра-
тегічні галузі народного господарства КНР. 

Досвід динамічного розвитку індустріального сектора 
в Китаї за останні десятиліття є надихаючим прикла-
дом для лівих сил Східної Європи, в якій відбувається 
катастрофічна деіндустріалізація, яка супроводжу-
ється вимушеним переходом кваліфікованої робочої 
сили до секторів із меншою доданою вартістю і, відпо-
відно, з меншими зарплатнями. 

Скасування два з половиною роки тому усіх обмежень 
на народження другої дитини в сім'ї стало чітким сиг-
налом цілому світові: Китай потребуватиме найближ-
чими десятиліттями все більшої кількості робочих рук. 

Для нас дуже важливим є той факт, що стрімке еконо-
мічне зростання Китаю, яке багато років перевищує 6% 
ВВП, має міцне підґрунтя – власну науково-дослідну та 
дослідно-конструкторську бази: за витратами на НД-
ДКР Китайська Народна Республіка впевнено обходить 
Європейський Союз і вже практично наздогнала США. 

Порівняно з початком 1990-х років, витрати КНР на на-
укові розробки зросли майже у 40 разів, а з початку 
2000-х їхній обсяг збільшується вдвічі швидше, аніж 
китайський ВВП. Саме цей факт і забезпечує високу 
конкурентоздатність китайської економіки, що є осо-
бливо важливим у добу, коли спалахують торговельні 
та валютно-фінансові війни. 

Українські соціал-демократи вважають за необхідне 
використовувати китайський досвід мирного повер-
нення відчужених територій – Макао і Гонконгу, а та-
кож розбудови конструктивних відносин з Тайванем. 
Настрій на компроміси, помірність у вимогах, ураху-
вання особливих інтересів мешканців регіонів і три-
валість процесу реінтеграції в часі, зцементовані по-
літичною волею і послідовністю Пекіна – ось що має 
стати зразком для офіційного Києва під час запуску 
реального процесу реінтеграції Донбасу і Криму.  

С. А. Варламов

заступник Голови 
Соціал-Демократичної 

партії України
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КИТАЙ як соціально-економічний 
ОРІЄНТИР для УКРАЇНИ

Сухі статистичні цифри торговельно-економічних відносин (2017 
року товарообіг склав $ 7,69 млрд., китайський експорт – $ 5,65 
млрд. зі зростанням на 20,5% відносно 2016 року, український ім-
порт – $ 2,04 млрд. зі зростанням на 11,3%) далеко не цілком відби-
вають важливість партнерства України з Китайською Народною 
Республікою. Українські соціал-демократи з усією відповідаль-
ністю передбачають, що XXI століття – це століття Китаю, впро-
довж якого КНР стане найважливішим світовим геополітичним 
і геоекономічним гравцем. А це означає, що вже в найближчі 
десятиліття різко зросте фінансово-економічний та культурний 
вплив Пекіна на встановлення нових правил політичного, фінан-
сового і економічного ладу в усьому світі. 
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Українські соціал-демократи звертають увагу 
українців: регульована економіка Китайської На-
родної Республіки забезпечує громадянам зростан-
ня соціальних та освітніх стандартів і конкурен-
тоздатність товарів на зовнішніх ринках.

Ми не лише маємо, – ми зобов'язані вивчати 
безцінний китайський мирний досвід реінте-
грації непідконтрольних територій, якщо хо-
чемо домогтися аналогічного позитивного ре-
зультату в Україні. 

На закінчення хочу ще раз особливо наго-
лосити, що українські соціал-демократи 
бачать у Китайській Народній Республі-
ці не лише найважливішого торгово-еко-
номічного партнера України, а й гідний 
наслідування зразок сучасної планової 
соціальної економіки, що є абсолютно 
конкурентоспроможною в ринковому сві-
ті довкола.

Як каже давня китайська мудрість –

«Коли дме вітер змін, треба
будувати не щити від вітру,

а вітряки».
Саме тому українські соціал-демократи вважають за 
необхідне вивчати і популяризувати досвід китай-
ського прориву у світові лідери, щоб український ві-
тряк було налаштовано за економічним вітром, який 
задме в XXI столітті зі Сходу на Захід. Ми чудово усві-
домлюємо, – успішна реалізація формату «16+1» та 
проекту «Новий Шовковий Шлях», ініційованих Пе-
кіном, неминуче призведе до «переналаштування» 
економічних систем усіх країн, які беруть у них участь. 
У тому числі – держав Східної та Центральної Європи, 
які все ще шукають своєї суб’єктності в рамках Євро-
пейського Союзу, в якому «місця під Сонцем» були 
від самого початку зайняті представниками «Старої 
Європи». Саме тут Китайська Народна Республіка на-
очно демонструє європейцям наявність принципово 
іншої, але, як мінімум – такої ж ефективної системи 
взаємодії різних держав, як і та, що визначена прави-
лами й процедурами Євросоюзу. 

Початок липня поточного року ознаменувався важ-
ливою подією для Центральної та Східної Європи – 
черговим самітом керівництва Китайської Народної 
Республіки та країн регіону у форматі «16+1», який від-
бувся у болгарській Софії. Дуже важливим є те, що 2018 
рік проголошено Роком співпраці на місцевому рівні у 

форматі «16+1»; пересічні громадяни країн Централь-
ної та Східної Європи отримали можливість побачити: 
геополітичний проект, який просуває Китай, стоїть на 
міцному підґрунті взаємовигідного співробітництва на 
рівні як політичного керівництва країн регіону, так і 
місцевих економічних інтересів. До громадян цих кра-
їн буде донесено важливу думку про те, що економіки 
Китаю та країн Центральної та Східної Європи харак-
теризуються значною компліментарністю, а значить, 
їхня взаємна відкритість – безсумнівно! – додасть си-
нергетичного імпульсу зростанню масштабів взаємної 
торгівлі та інвестицій. Сам лише факт, що східноєвро-
пейські експерти вважають імовірнішими масовані ін-
вестиції з Китайської Народної Республіки, аніж з кра-
їн «Старої Європи», є вельми красномовним. 

Для українських соціал-демократів ситуація, за якої 
Україна на сьогодні не є учасником ані формату            
«16+1», ані проекту «Новий Шовковий Шлях», вида-
ється, безсумнівно поза всяким сумнівом, негативним 
фактором, який стримує зростання національної еко-
номіки та приплив зовнішніх інвестицій. Адже не таєм-
ниця, що з огляду на тривалий військово-політичний 
конфлікт із Російською Федерацією на Сході країни, 
Україна значною мірою втратила свої традиційні рин-
ки у Росії та СНД, при цьому зростання товарообігу з 
Європейським Союзом лише незначною мірою ком-
пенсує ці втрати. У такій ситуації найрозумнішу альтер-
нативу ми бачимо в розширенні економічного співро-
бітництва з Китайською Народною Республікою – як у 
двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі, 
включаючи «16+1» та «Новий Шовковий Шлях». 



Не менш важливим питанням для майбутнього економіки наших країн
є проведення дослідження щодо можливого співробітництва у галузі

відновлюваної енергетики та у виробництві електромобілів. 

Зокрема, оцінка потенціалу співробітництва: 

виробництво сонячних електростанцій і устаткування (матеріалів)
для них з метою постачання на світові ринки; 

участь девелоперів з Китаю у будівництві «Чорнобиль Солар»; 

будівництво на території України випробувального заводу
з виробництва моторного біопалива другого покоління; 

спільне виробництво електромобілів і зарядних станцій.
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             ПЕРСПЕКТИВИ співробітництва
УКРАЇНИ і КИТАЮ у сфері енергетики, 
формування зони вільної торгівлі
                та інфраструктурного розвитку
у світлі реалізації проекту 
                     «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 

Після успішної реалізації проекту «Один пояс, один 
шлях» Україна матиме принципово новий геополі-
тичний стан «першої європейської країни на Шов-
ковому шляху», оскільки сьогодні Китай входить до 
топ-3 торгових партнерів України. 

Китай є другою економікою у світі і другою держа-
вою за обсягами імпорту та споживання, тому його 
ринок є перспективним для українського експорту. 

7 листопада 2016 р. на форумі у Києві, присвяченому роз-
витку інфраструктурного проекту «Шовковий шлях» в Україні, по-
сол КНР в Україні пан Ду Вей на робочому рівні запропонував ам-
бітну мету – створення українсько-китайської зони вільної торгівлі, 
що вимагає активізації дослідження цього питання з українського 
боку. Відповідно до цього, Інститут економіки та прогнозування 
НАН України пропонує низку проектів, серед них і проекти, які сто-
суються оцінок переваг і ризиків від створення ЗВТ з Китаєм. 

В.М. Геєць

директор Інституту економіки 
та прогнозування НАН України, 

академік НАН України 

ІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ І КИТАЮ У ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ 
Зокрема, для обох країн важливо спільно здійснити розробку модельного 
інструментарію для прогнозування та стратегічного планування декарбо-
нізації енергетики і низьковуглецевого розвитку економіки наших країн. 

Завдання: 

1. Розробка (удосконалення) методів, моделей та інструментів для довгостро-
кового прогнозування та планування розвитку енергетики (включаючи сектори 
видобутку, трансформації, імпорту / експорту, споживання енергоресурсів); для 
макроекономічної оцінки модернізації і декарбонізації енергетики та економіки 
України і Китаю. 

2. Визначення технічного та економічного потенціалу підвищення енергоефек-
тивності, розвитку відновлюваної та інноваційної ядерної енергетики, розвитку 
традиційних «чистих» технологій. 

3. Визначення потенційної ролі Китаю в інвестиційному і технологічному за-
безпеченні модернізації та декарбонізації енергетики та економіки України. Роз-
робка пропозицій для урядів України і Китаю щодо вдосконалення та посилення 
співробітництва між країнами в енергетичній, екологічній та кліматичній сферах. 

Результати досліджень можуть бути використані для обґрунтуван-
ня доцільності розпочати переговори про створення ЗВТ між Украї-
ною та КНР і при проведенні переговорів. 
Іще одним з перспективних напрямків спільних досліджень науковців 
Інституту економіки і прогнозування НАН України та китайських 
вчених може бути проект і в галузі енергетики. 

І. ОЦІНКА ОЧІКУВАНИХ ПЕРЕВАГ І РИЗИКІВ ДЛЯ КЛЮЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ВІД СТВОРЕННЯ ЗВТ З КИТАЄМ

Завдання проекту: 

1. Оцінка поточного стану і динаміки торгівлі товарами та послугами між Україною і Китаєм.  
Порівняльний аналіз чинних торговельних режимів Китаю і України та рекомендації щодо 
лібералізації торговельного режиму України в ЗВТ з Китаєм. 

2. Перспективи торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та Китаєм. 

3. Перспективи залучення китайських інвестицій до економіки України. 

4. Оцінка наслідків створення ЗВТ з Китаєм для окремих галузей промисловості України. 
Зокрема, наприклад, для розвитку співробітництва з КНР при створенні технопарків в Україні. 
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Завдання: 

1.      Транспортно-логістичний потенціал України (стан транспортно-логістичної
            інфраструктури). 

2.      Вантажопотоки Новим Шовковим Шляхом, динаміка і інтенсивність: 

2.1.  Експортно-імпортні вантажопотоки між Україною і Китаєм; 

2.2. Динаміка транзиту через Україну, в т. ч. китайського; 

2.3. Інфраструктура маршрутів Нового Шовкового шляху: виклики і можливості
            модернізації для України (перелік конкретних проектів на маршрутах).

3.      Проблеми та перспективи залучення України до проектів Нового Шовкового Шляху. 

4.      Участь китайських інвесторів у модернізації транспортної інфраструктури України,
            зокрема: аналіз регуляторного середовища для китайських підприємців.  

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»В. М. ГЕЄЦЬ

Співробітництво у нафтогазовому комплексі може розвиватися, оскільки
відповідно до Концепції розвитку газовидобувної галузі України перед-
бачається, що до 2020 року обсяги видобутку мають  збільшитися до 
27,6 млрд. м3 (у 2017 році видобуток склав 20,5 млрд. м3). В Україні наявний 
дефіцит власних бурових установок і обслуговуючих компаній. Тому цей 
ринок може бути важливим для Китаю. Також перспективними напрямка-
ми є освоєння морського шельфу, нетрадиційного газу, збільшення про-
дуктивності старих і законсервованих свердловин. 

Проблематику участі України у євразійських трансконтинентальних 
транспортних проектах включено до порядку денного міжнародних пере-
говорів на вищому рівні. В Україні зберігається стійка тенденція до втра-
ти транзитних вантажопотоків на маршруті Європа – Азія, в тому чис-
лі, і в результаті активного розвитку сусідніми державами транспортної 
інфраструктури. Як результат посилюється конкуренція у сфері надання 
транспортних послуг та обслуговування основних трансконтиненталь-
них і транснаціональних вантажопотоків і, насамперед, на активному на-
прямку «Європа – Азія», що також вимагає активізації досліджень в цьо-
му напрямку з нашого боку. Реалізація транспортних проектів буде мати 
мультиплікаційний ефект, оскільки втягне супутні види діяльності, що 
відповідно збільшить зайнятість і сприятиме економічному зростанню. 

Співробітництво у сфері заміщення діючих енергоблоків АЕС України,
у галузі інноваційних технологій вугільної генерації,

виробництва синтез-газа, водовугільного палива
на нашу думку також є перспективним. 

Завдання досліджень в цьому напрямку: 

альтернативні способи  заміщення діючих енергоблоків АЕС України
та їх оцінка; 

оцінка перспектив фінансування будівництва нових енергоблоків АЕС,
економічних і кліматичних ефектів від заміщення діючих енергоблоків АЕС 

новими блоками в рамках українсько-китайського співробітництва; 

порівняльний аналіз можливостей щодо залучення інвестицій
китайського капіталу в інноваційні технології вугільної генерації,

виробництва синтез-газу, водовугільного палива,
оцінка відповідних економічних і еколого-кліматичних ефектів. 

ІІІ. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА
У СФЕРІ ТРАНСПОРТНО-ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

МЕТА ПРОЕКТУ – ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО 
ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ТРАНСПОРТНО-ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ можуть бути використані для обґрун-
тування залучення інвестицій до транспортної інфраструк-
тури України в рамках проекту «Один пояс, один шлях». 

Перспективно здійснити оцінку участі китайських інвесто-
рів і компаній в модернізації магістральних і розподільних ме-
реж України (85% обладнання газосховищ, 62% свердловин від-
працювали половину свого ресурсу, в розподільному сегменті 
кожен 100-й км аварійний, в магістральній системі втрати на 
рівні 3,5% , коли в ЄС цей показник 1–1,5%). 

Необхідні також оцінки можливостей залучення китайських компаній до 
управління транспортним оператором української ГТС і оцінки участі ки-
тайських інвесторів у розвитку газотранспортної інфраструктури Украї-
ни, зокрема: економічний аналіз будівництва нових трубопровідних на-
прямків, LNG-терміналу, модернізація газосховищ. 
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Графік демонструє, що вподовж декількох років від 
моменту розпаду СРСР, український ВВП характе-
ризується спадом протягом всього часу і лише після 
2005 року почав зростати. Світова економічна кри-
за 2008 року також вплинула на економіку України – 
ВВП знову почав знижуватись: у 2013 році не встигає 
відновитися до рівня 2008 року, а у 2014-2016 роках 
знову переживає спад. Можна помітити сильну за-
лежність української економіки від зовнішнього сере-
довища, в той же час, власні можливості відновлен-
ня у сфері економіки не є дуже сильними, тому кожен 
удар або поштовх ззовні завдає Україні великих ран. 

Українсько-російський конфлікт завдав шкоди обом 
країнам. Двосторонній конфлікт призвів до внутріш-
ніх конфліктів серед країн колишнього Радянського 
Союзу, що на той момент вже встигли оговтатися від 
труднощів. Проте ці конфлікти мають ще гірші на-
слідки, завдаючи ран життєдіяльності кожної з країн. 
Війна призвела до руйнування муніципальної, тран-
спортної, енергетичної, виробничої та інших видів 
інфраструктури, майно населення було або зруйно-
ване, привласнене іншими, або пограбоване. Через 
брак інвестицій часто трапляються нещасні випадки у 
шахтах, а також прориви води. Брудна вода затоплює 
екологічні зони, забруднює підземні води та питну 

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» ЛІ ЯНЬ

Існують певні реальні труднощі участі України в побу-
дові «Одного поясу, одного шляху». По-перше, скрут-
ний економічний стан. За радянських часів розподіл 
праці завдяки високій спеціалізації, територіальному 
розміщенню виробництва та самій структурі виробни-
цтва був чітко визначений, що, в свою чергу, дозволило 
попиту і пропозиції на продукти та сировину кожного 
регіону та кожної республіки СРСР мати сильну регіо-
нальну особливість та взаємодоповнюваність. Розпад 
Радянського Союзу спровокував розвал єдиного ринку, 
структура виробництва кожної з суверенних країн та їх 
виробничі зв’язки втратили початкові контакти та вза-
ємну опору. 

Через залежність України від ресурсів, технологій, 
розподілу праці, ринку Росії та інших республік СРСР, її 
економіка надзвичайно не мобільна. За останні роки, 
через конфлікт на сході країни, а також  через еконо-
мічні суперечності, що виникли між Україною та Ро-
сією, іншими країнами СНД, соціально-економічний 
стан України характеризується глибокою, небаченою 
донині кризою. Викликану спадом економіки безви-
хідь, яка постійно охоплює Україну, відсталість інф-
раструктури, нераціональність виробничої структури, 
бюрократію та корупцію в управлінні, необхідність 
покращити інвестиційний клімат; власну економічну 
вразливість та чутливість, спричинені залежністю від 
зовнішнього економічного середовища, – все це мож-
на побачити, лише подивившись на ВВП України. 

Валовий національний продукт України за період  1990-2016 рр. (на душу населення, доларів)

Ресурс: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/ua.html.

КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ     
   співробітництво
           в рамках ініціативи 
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»:
сучасний стан та перспективи

Лі Янь

Інститут світової економіки
та політики 

Академії суспільних наук КНР

існують і певні труднощі щодо участі України в побудові «Одного поясу, одного 
шляху»: після здобуття незалежності і до сьогодні економіка перебуває у скру-
ті, її структура не є повністю збалансованою. Інвестиційний клімат потребує 
покращення, також існують суперечності в економічних зв’язках між Україною 
та Східною Європою, країнами СНД та Росією. Україні необхідно відновлювати 
державну міць. Відповідно до дипломатичних концепцій Китаю «Один пояс, один 
шлях» та побудови «загальнолюдської спільноти єдиної долі» уряд Китаю прагне 
допомогти України відновити власну міць, а також нормальні політичні, еконо-
мічні та дипломатичні відносини з сусідніми країнами, покращити структуру 
економіки, все – на благо народу. Саме тому за допомогою платформи «Один 
пояс, один шлях»  обидві сторони можуть розвивати економічні стосунки, зміц-
нювати співпрацю, а тому – реалізовувати взаємну вигоду та спільний виграш. 

АНОТАЦІЯ: Стосовно участі у побудові ініціативи 
«Один пояс, один шлях» Україна має такі переваги: гео-
графічне розташування, прекрасні двосторонні відно-
сини та економічні зв’язки з Китаєм, особливо щодо 
співпраці, яка вже впроваджується у сфері сільського 
господарства та високих технологій. В той же час

Україна географічно вигідно розташована у центрі Єв-
ропи. Іншими словами, це місце обов’язкового шля-
ху розбудови Економічного поясу Шовкового шляху. 
На політичному рівні Україна та Китаю мають чудові 
двосторонні відносини – після незалежності України 
лідери країн обмінялися візитами. Найактивніший 
етап розвитку китайсько-українських відносин припа-

дає на 2010-2013 роки, у цей трирічний період Глави 
держав неодноразового обмінювалися візитами, а 20 
червня 2011 року країни підписали «Спільну деклара-
цію про встановлення та розвиток взаємовідносин 
стратегічного партнерства між Китаєм та Україною». 
На економічному рівні обидві країни мають взаємо-
доповнюючу складову: починаючи ще від радянських 

Ще за радянських часів Україна та Китай мали дружні зв’язки, а після створення Нового Китаю Україна, як 
частина Радянського Союзу, зробила значний внесок у створення Китаєм таких основних державних галу-
зей промисловості як металургія, машинобудування та сільське господарство. Велика кількість українських 
інженерів, конструкторів, науковців були технічними радниками, що працювали на китайських заводах, на-
правляли та навчали китайських робітників та селян виробництва. Після здобуття незалежності України 
взаємовідносини між двома країнами увійшли у новий етап. Китай – одна з перших країн, що визнала 
незалежність України, а 4 січня 1992 року встановила з нею дипломатичні відносини. За ці майже 30 років 
від здобуття Україною незалежності обидві країни не мали жодного конфлікту інтересів, а також будь-яких 
серйозних політичних або економічних протиріч. Висунута Головою КНР Сі Цзіньпіном у 2013 році ініціа-
тива «Один пояс, один шлях» надала нову платформу та створила небачені до цього можливості для роз-
витку двосторонніх відносин. У побудові «Одного поясу, одного шляху» Україна має відігравати більшу роль.

часів, коли були встановлені економічні зв’язки, та до 
останніх декількох років Україна та Китай продовжу-
ють розвивати вже наявну співпрацю у таких висо-
котехнологічних та нових в технічному плані сферах, 
як сільське господарство, машинобудування, авіація 
тощо. 2015 року Китай став другим найбільшим торго-
вим партнером України в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні та її другим найбільшим (після ЄС) торговим 
партнером у світі. 

Проте існує більший потенціал для розвитку співро-
бітництва між країнами, все більша кількість україн-
ських фахівців вказує на те, що на сьогодні розви-
ток українсько-китайських взаємовідносин має стати 
пріоритетним напрямком дипломатичної політики 
України. УКРАЇНА – «ЖИТНИЦЯ ЄВРОПИ», має величез-

ну перевагу у сфері сільського господарства; країна 
успадкувала військову та виробничу промисловості 
радянських часів, – особливо це стосується вироб-
ництва двигунів, – саме тому розвиток та співпраця у 
сфері машинобудування є абсолютно можливими для 
реалізації. Україна може забезпечувати «Один пояс, 
один шлях» транспортними засобами, стати однією 
з країн транспортного маршруту поїздів з Китаю до 
Європи. Сфера безпеки: Україна свідомо відмовилися 
від ядерної зброї, активно висловлює власну позицію 
щодо захисту світового миру та підтримки спокої у сві-
ті, надала гарантії регіональної безпеки. Попри роз-
початий у 2013 році конфлікт на Сході, більшість регі-
онів України зберегли соціальну стабільність. Українці 
гаряче люблять мир, плекають надію на життя у спо-
кійному та мирному довкіллі.

1. ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПОБУДОВІ «ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ»

2. ТРУДНОЩІ УЧАСТІ УКРАЇНИ В РОЗБУДОВІ ІНІЦІАТИВИ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», ЩО ІСНУЮТЬ НА СЬОГОДНІ
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Частка ВВП України в європейській економіці (%)

Частка ВВП України в східноєвропейській економіці (%)

Ресурс: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/ua.html

США використовують Україну лише як привід для 
накладання санкцій на Росію, проте не беруть до 
уваги того, яким чином Україні необхідно розви-
ватися. Якби навіть не військові дії на сході кра-
їни, Україна б не могла уникнути сьогоднішньої 
економічної кризи. Не було проведено реформ 
та урегулювання внутрішньої економічної полі-
тики та структури промисловості, тобто, еконо-
мічне зростання ніколи не зможе позбутися кай-
данів коливання цін на сировину зовнішнього 
ринку. Україна – найбільша за територією країна 
у Європі, проте частка української економіки в 
Європі, зокрема в Східній Європі не відповідає 
чисельності її населення та площі її території. 
Для того, щоб покращити економічне середо-
вище та економічну спроможність, Україні нале-
жить пройти ще тривалий шлях. 

3. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
В ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ

«ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ»

Хоча й наявні певні труднощі щодо участі України 
в побудові «Одного поясу, одного шляху», проте, 
уряд України прагне долучитися до цієї ініціати-
ви. Адже вона надала Україні та іншим країнам 
уздовж «Одного поясу, одного шляху» чудові 
економічні можливості та платформу для зов-
нішніх контактів. Після здобуття незалежності і 
до сьогодні Україна та Китай глибоко співпрацю-
ють у таких сферах, як сільське господарство, ма-
шинобудування, військова промисловість тощо. 
У період кризи 2013-2015 років експорт товарів 
інших галузей до Китаю значно знизився, демон-
струючи тенденцію до справді серйозного падін-
ня. Проте експорт сільськогосподарської продук-
ції не лише не знизився, а й стрімко збільшився, 
демонструючи те, що співпраця в сфері сільсько-
го господарства характеризується «залізним по-
питом» та «стабільним забезпеченням», не під-
падаючи під вплив змін зовнішньої ситуації. Це 
найкращий приклад співробітництва між двома 
країнами. У період з липня 2015 року по грудень 
2016 року Україна обігнала США та стала найбіль-
шим постачальним кукурудзи до Китаю. Сільське 
господарство справді є надзвичайно перспек-
тивним напрямком розвитку інвестиційних від-
носин торгівлі між двома країнами. Китай може 

допомогти Україні покращити сільськогосподарську 
інфраструктуру, впроваджувати сучасні технології, 
підвищувати якість сільськогосподарської продукції 
та ефективність сільськогосподарської промисло-
вості, будувати сучасні ферми. 

Окрім цього, економічний потенціал, наука та тех-
ніка, а також галузь виробництва обладнання в 
Україні є надзвичайно потужними. Україна та Китай 
вже мають успішний досвід співпраці в багатьох 
сферах. Також є сфери, потенціал яких не був пов-
ністю розкритим, проте вони мають надзвичайно 
широкі перспективи. Стосовно науково-технічного 
співробітництва це авіація та космонавтика, ін-
формаційна сфера, комунікації, енергозберігаючі 
технології.  Українські підприємства можуть співп-
рацювати з китайськими у таких сферах як авіа-, 
судно- та ракетобудування, виробництво броне-
техніки, радіолокаційного обладнання та систем 
протиповітряної оборони. Також Україна виявляє 
зацікавлення до розширення співпраці у сфері но-
вих біотехнологій, альтернативних джерел енергії, 
виробництва електричних транспортних засобів. 
Спільне заснування технопарку – це одна з моде-
лей співпраці, яка має великі перспективи. 

За останні декілька років Україна втратила два го-
ловних ринки збуту (Росія та країни СНД), саме тому 
вона звертає особливу увагу на зміцнення співпра-
ці та розширення українсько-китайських торгово-е-
кономічних відносин у рамках побудови ініціативи 
«Один пояс, один шлях». В той же час, щоб розши-
рити двосторонні торговельні стосунки, Україні по-
трібно підвищити виробничу конкурентоспромож-
ність, а також, наскільки це можливо, розширити 
співробітництво між країнами в таких сферах, як 
комунікації, вантажоперевезення, інфраструктура, 
нові джерела енергії, інженерії та фінансової спра-
ви. Україна відіграє ключову роль у сфері військо-
вих технологій, машинобудування, виробництва 
двигунів у Китаї, за що китайський народ надзви-
чайно вдячний українському. У процесі відновлен-
ня української економіки Китай прагне допомагати 
Україні. Відповідно до дипломатичної концепції по-
будови «загальнолюдської спільноти єдиної долі» 
уряд Китаю буде радий допомогти України відно-
вити економічну міць, а також нормальні політичні, 
економічні та дипломатичні відносини з сусідніми 
країнами, покращуючи структуру економіки, все – на 
благо народу. Саме тому, завдяки платформі «Один 
пояс, один шлях» обидві сторони можуть розвивати 
економічні відносини, зміцнювати співпрацю, а тому 
– реалізовувати взаємну вигоду та спільний виграш.

З метою подальшого розвитку українсько-китай-
ських відносин, потрібно вирішити такі завдан-
ня, з якими вже не можна зволікати: насамперед, 
зрозуміти важливість китайського курсу/ напрямку, 
потрібно дослідити, як ще більше нормалізувати 
формат та регулярніше проводити засідання Комі-
сії зі співробітництва між урядами України та Китаю; 
друге, як закласти основи взаємної співпраці, ви-

шукуючи нові моделі співпраці у сфері інвестицій 
та перевезень; третє, для того, щоб активізувати 
двостороннє інвестиційне співробітництво, обидві 
країни мають створити групу з досліджень проблем 
інвестицій в рамках Підкомісії з торгово-економіч-
ного співробітництва; четверте, створити належні 
умови для спрощення прокладання шляхів регу-
лярних перевезень, залучаючи транзитні переве-
зення з Китаю до європейського ринку; п’яте, ство-
рити ефективну платформу тривалої дії для діалогу, 
щоб представники промислової сфери, фінансово-
го сектору та ділових кіл обмінювалися пропозиція-
ми та власною точкою зору. 

Шосте, активізувати діалог між містами-побрати-
мами; сьоме, спростити процедуру надання інвес-
тицій, залучати іноземних інвесторів для участі у 
приватизації державних активів. Це також включає 
приватизацію неконкурентоздатних комунальних 
підприємств – необхідно забезпечувати проведен-
ня аукціонів із фіксованою ціною продажу, а також 
надавати подальшої підтримки та гарантій вико-
нання зобов’язань щодо завершення всього проце-
су приватизації тим підприємствам, які є суспільно 
корисними, мають надзвичайно низький дохід та/ 
або мають проблеми з управлінням самим підпри-
ємством. 

Восьме, зміцнювати життєздатність підприємств, що 
пройшли процес приватизації, розкривати їхній по-
тенціал для залучення інвестицій, надавати суспіль-
ству більше робочих місць, збільшувати можливості 
людей щодо працевлаштування. На сьогодні пра-
цевлаштування є надзвичайно важливим елемен-
том суспільно-економічного розвитку України.

Україна дуже зацікавлена в участі у ініціативі 
«Один пояс, один шлях», зокрема в співробіт-
ництві у таких галузях: стандартизація та 
технічна підтримка; авто та авіаперевезення, 
логістика, транспортування вантажів.  Сліз 
зазначити, що в процесі побудови Шовкового 
шляху, Україна має реальні шанси реформува-
ти власну інфраструктуру. Участь України в 
побудові «Одного поясу, одного шляху» матиме 
значну для неї користь. Також це стосується 
залучення китайських інвестицій до інфра-
структурних проектів України, що справді є 
унікальною можливістю. Україна прагне всту-
пити до ЄС та вже навіть зробила перші кроки 
в цьому напрямку, проте це в жодному разі не 
вплине негативно на співпрацю між Україною 
та Сходом, зокрема з Китаєм. Саме навпаки, 
після того, як Україна підписала угоду з ЄС, 
вона і стала «брамою», яка веде до Європи. 
Китайська ініціатива «Один пояс, один шлях», 
поза сумнівом, прискорить становлення Укра-
їни як країни-лідера в Центральній та Східній 
Європі, яка матиме значний вплив. 

воду. Загальну шкоду довкіллю важко оцінити. Вій-
ськовий конфлікт на сході країни негативно впливає 
не лише на економіку, а й несе за собою серйозні со-
ціальні та гуманітарні проблеми.

Наразі Україна перебуває в кайданах внутрішньої сму-
ти та зовнішніх негараздів. Нехай навіть не було б кон-
флікту навколо Криму та війни на сході країни, проте 
через зниження швидкості зростання світової еконо-
міки та ринкового попиту, українська криза все одно б 
проявилася. Українсько-російський конфлікт та війна 
лише загострили ті соціально-економічні протиріччя, 

які Україна мала і до цього. В той же час, вони також 
вплинули на торгово-економічні зв’язки між Україною 
та країнами СНД та Східної Європи, ба навіть з Кита-
єм. Україна та ЄС справді мають гарні відносини, проте 
країнам ЄС вистачає і власних проблем, у них нема за-
йвих сил на допомогу Україні. Тим паче, що загальна 
частка економічного обсягу України в економіці ЄС не 
є дуже великою. 

Графік демонструє зміни частки української еконо-
міки в економіці Європи, зокрема Східної Європи 
за 1990-2016 роки.
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乌克兰位于欧洲中心，具有优越的地理
位置，是丝绸之路经济带建设必须经过的地
区。在政治上，乌克兰与中国有着良好的双边
关系，独立后乌中两国领导人就进行了互访。
乌中关系最积极的发展是在2010年～2013
年，这三年间两个国家元首和领导人频繁互
访，2011年6月20日双方签署了《中乌关于建
立和发展战略伙伴关系的联合声明》。经济
上，乌中两国经济具有互补性，从苏联时期就
建立起经济交流，近年来在农业、机器制造、
航空等高新技术领域，乌克兰与中国已有和正
在进行的合作都在继续发展。到2015年，中

国成为乌克兰在亚太地区第二大贸易伙伴，也
是除了欧盟以外全世界第二大贸易伙伴。 1可
以说，两个国家还有较大的合作发展潜力，越
来越多的乌克兰专家指出，发展乌克兰与中国
的关系应该成为目前乌克兰外交政策的一个优
先方向。 2乌克兰还是“欧洲粮仓”，在农业
上有很强的优势；乌克兰继承了苏联时期军工
和制造业，尤其是发动机制造业的优势，可以
发展机器制造业；乌克兰可以为中国“一带一
路”提供交通便利条件，作为中国运往欧洲的
列车过境的一个选择。

“一带一路”框架下的中乌合作：现状与前景

 1 Rozhenko Ievgeniia，乌克兰与中国经贸关系的前景和障碍，《国际商贸》2017.1.

 2 参见“乌克兰专家：中国特色社会主义成就令人瞩目”，《参考消息》2017年11月3日报道

Rozhenko Ievgeniia，乌克兰与中国经贸关系的前景和障碍，《国际商贸》2017.1.

摘要：乌克兰参与“一带一路”建设有其优势：地理
位置好，与中国有良好的双边关系和传统的经济交流，尤
其是农业，高新技术，与中国已有和正在进行合作。当前
乌克兰参与“一带一路”建设也存在困难：

李燕

中国社会科学院世界经济与
政治研究所

从苏联时期乌克兰就与中国开始了友好往来，新中国建立后，当时乌克兰作为苏联的一
部分对中国建立自己的钢铁、机械、农业等国家基础产业做出了较大贡献，很多乌克兰的工程
师、设计师、科学家等在中国的工厂、农村做技术顾问，指导中国工人和农民从事生产。乌克
兰独立以后，中乌关系进入一个新阶段。中国是最早承认乌克兰独立的国家，并在1992年1月
4日与其建立外交关系。乌克兰独立近30年来，两国没有任何利益冲突，也没有严重的政治经
济矛盾。2013年习近平提出的“一带一路”倡议为两国关系提供了一个新的平台，也为两国关
系发展创造了前所未有的机遇。在“一带一路”建设中，乌克兰应该发挥更大的作用。

独立以来的经济处于困境，自身的经济结构还不是十分均衡，与东欧国家和独
联体国家以及俄罗斯经济关系的矛盾，投资环境还需要改善。乌克兰需要恢复国
力，中国的“一带一路”倡议和建设人类命运共同体外交理念决定了中国政府愿意
帮助乌克兰恢复实力，与周边国家恢复正常的政治、经济、外交关系，通过国家经
济的改善，造福人民。所以，双方可以借助“一带一路”这个平台，发展经济关
系，加强合作，从而实现互利共赢。

关键词：乌克兰  中国  “一带一路”

 一、乌克兰参与“一带一路”建设的优势

二、当前乌克兰参与“一带一路”建设的困难

1在安全方面，乌克兰主动弃核，在维护
世界和平与安宁方面作出了积极表态，也为地
区安全提供了保障。尽管2013年开始出现东

部冲突，但是乌克兰大部分地区都保持了社会
稳定。乌克兰人民热爱和平，希望和平安宁的
环境和生活。

当前乌克兰参与“一带一路”建设还存
在一些现实的困难：独立以来的经济困境。苏
联时期，区域产业布局高度专业化和产业结构
明确分工，使各地区和各加盟共和国之间的产
品和原材料供需有很强的地区特点和相互依赖
性。苏联解体使得苏联国内统一市场遭到破
坏，各个主权国家之间的产业结构和生产关系
失去了原有联系和相互支撑。乌克兰因对俄罗
斯以及其他原苏联加盟共和国在资源、技术、

分工、市场的依赖，在经济发展上受到很大约
束。近年来因东部冲突，与俄罗斯及其他独
联体国家产生经济矛盾，使乌克兰的社会经
济状况陷入了前所未有的深度危机。经济下
行困境一直缠绕着乌克兰，基础设施落后，
产业结构不够合理，管理中的官僚主义和腐
败，投资环境需要改善；自身经济的脆弱性
和对外部经济环境依赖带来的敏感性，这从
乌克兰的GDP情况可以看出。2

数据来源
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/ua.html.

上 表 显 示 ， 苏 联 解 体 后 几 年 内 ， 乌 克 兰 国 民 总
产值经历了“一路下行”，到2005年以后，开始上
升。2008年世界经济危机，给2009年的乌克兰经济带
来了一定影响，国民总产值再次下降。而2013年尚未
恢复到2008年水平时，2014-2016年又再次下降。可
见乌克兰经济对外部环境的依赖性之强，同时，乌克兰
在经济上的自我恢复能力不是很强，也使得每一次外部
冲击都给乌克兰经济带来很大创伤。

1 见[乌克兰] 谢·科舍沃伊、李俊升，张娟译, “一带一路”：世界一些国家的经验及乌克兰的前景, 《俄罗斯学刊》2016年第4期。该文对建设经过

乌克兰的中欧铁路提出了具体建议，也提出了乌克兰改善投资环境和营商环境，吸引中国与其他国家投资提出了具体建议。

2 徐林实〔乌〕Ю.В.马科贡〔乌〕Н.В.古尔芭拉，俄乌冲突下的乌克兰经济，《东北亚论坛2017》2017 年第1期。

乌克兰与俄罗斯的冲突，给双方都造成了伤害，
可以说，两者冲突使原本经历苏联解体后恢复艰难的
国家，再次出现内耗，元气大伤。战争使市政、交
通、能源、生产等基础设施遭到破坏，居民财产被毁
坏、抢掠或盗窃。由于投资不足，矿山开采和透水事
故时常发生。污水淹没周边生态区，污染了地下水和
饮用水，对周围环境的破坏无法估量。东部的军事冲
突不仅对经济造成破坏，同时还带来了严重的社会与
人道主义矛盾问题。

内忧与外患交织，即便没有克里米亚争端和东部战事影响，在全球经济增速下降、市场需

求降低的大背景下，乌克兰的经济危机也会显现出来，与俄罗斯的争端以及东部地区的战乱只

是加剧了乌克兰社会经济原有的各种矛盾。同时，战争也影响到乌克兰与其他独联体国家、东

欧国家甚至与中国的经贸关系。虽然乌克兰与欧盟关系好，但是欧盟自顾不暇，没有更多的能

力来帮助乌克兰。并且乌克兰经济总量在欧洲经济中所占比重也不是很高。
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数据来源：http://be5.biz/makroekonomika/gdp/ua.html.

尽管乌克兰参与“一带一路”建设存在
一些困难，但是乌克兰政府愿意参加到“一带
一路”建设中来，中国的“一带一路”建设也
为乌克兰和沿线国家、人民提供了良好的经济
机遇和对外交往的平台。独立以来，乌克兰与
中国已经在农业、机器制造、军工生产等领域
有很深入的合作，在2013-2015年乌克兰危机
期间，乌克兰对中国的其他商品出口都呈现出
下降或严重下降趋势，但是乌克兰的农产品对
中国出口不但没有下降，反而激增，1这说明

两国农业合作，一方面有着“刚性需求”，另
一方面有“稳定供给”，不受外界情况变化影
响，这是双边经贸合作的最佳组合。2015年7
月到2016年12月，乌克兰超过美国成为中国
玉米第一大供应商。 2农业是乌中两国贸易投
资关系一个非常有潜力的发展方向，在这个领
域，中国可以帮助乌克兰改善农业基础设施，
采用现代化技术，提高农产品质量，提升农业
生产效率，建设现代化农场等。 

       美国只是利用乌克兰作为借口来制裁俄
罗斯，并不关注乌克本身兰发展得怎么样。
可以说就算没有东部战事乌克兰也同样躲不
过当前这场全球经济危机。乌克兰的内部经
济政策和产业结构不进行改革调整，那么，
经济增长将永远摆脱不了受外部市场原材料

价格波动的束缚。 2作为欧洲领土面积比较大

的国家，乌克兰经济在欧洲和东欧所占比例

也与其人口和领土面积不相匹配。在改善经

济环境和提升经济能力方面，乌克兰还有很

长的路要走。

除此之外，乌克兰经济潜力、科技和装
备制造业能力很强。乌克兰和中国已经在很
多方面有过成功合作，还有很多合作领域没
有充分发掘，但也有巨大前景。双边科技合
作有潜力的领域是航空航天、信息、通信和
节能技术，乌克兰企业可以与中国企业在以
下领域合作：飞机制造、造船、火箭制造、
装甲车、雷达装备和防空系统等。此外，乌
克兰对生物新技术、新能源、电动汽车生产
等领域合作很感兴趣。双方合作建立技术园
区是一种很有前途的合作方式。

由于近几年乌克兰失去了两个主要销售
市场，即俄罗斯和独联体国家，与中国在“一
带一路”框架内加强合作和扩大两国原有经贸
关系对乌克兰来说十分重要。同时，为扩大
两国间贸易关系，乌克兰还需要提升产业竞争
力，并尽可能把两国合作扩大到通信、物流、
基础设施、新能源、工程和金融领域。乌克兰
在中国军事技术以及机器制造、发动机制造等
领域曾起到非常关键的作用，中国人民对此十
分感激。在乌克兰恢复经济的时刻，中国愿意
帮助乌克兰。而中国建设人类命运共同体外交
理念决定了中国政府乐于帮助乌克兰经济实力
恢复，与周边国家恢复正常的政治、经济、外

交关系，通过国家经济的改善，造福人民。所
以，双方可以借助“一带一路”这个平台，
发展经济关系，加强合作，从而实现互利共
赢。.

为了进一步发展乌中关系，应解决以下迫
在眉睫的任务：第一，考虑到中国方向的重要
性，应研究把政府间合作委员会的会议更为常
态化；第二，制定互相协作纲要，探索在投资
和运输领域合作的新形式；第三，为活跃双方
的投资合作，两国在经济贸易分委会的框架下
应该建立投资问题小组；第四，创造条件以便
开辟定期的运输线路，吸引中国运往欧洲市场
的过境物资；第五，建立长期运转有效的对话
平台，交流乌中两国工业、金融业和实业界人
士的建议和意见；第六，活跃乌中两国友好城
市之间的对话。第七，简化投资程序，吸引外
国投资者参与国有资产私有化过程。包括非竞
争公益行业私有化，对公益性强、利润微薄或
经营不好的标的提供固定销售价格拍卖和保证
履行承诺对完成私有化后的企业进一步支持。
第八，激发完成私有化的企业活力，发掘其吸
引投资的潜力，为社会增加就业岗位，提高就
业能力（就业问题是当前乌克兰社会经济发展
中头等大事）。

1 注：2013-2015年，乌克兰对中国出口贸易矿产品、机器制造、木材及其制品、冶金产品都呈现减少趋势，只有农业却在增加：2013年乌克兰对中
国出口农产品4.837亿美元，2014年7.649亿美元，12.369亿美元。这说明乌克兰与中国农业合作，尤其是农产品对中国出口是稳定的。
Rozhenko Ievgeniia(热妮娅)，乌克兰与中国经贸关系的前景和障碍，《国际商贸》2017.1.
2 Rozhenko Ievgeniia(热妮娅)，乌克兰与中国经贸关系的前景和障碍，《国际商贸》2017.1.

下表为1990-2016年乌克兰经济在欧洲和东欧国家中所占比重的变化情况。

1 [乌克兰] 谢·科舍沃伊、李俊升，张娟译, “一带一路”：世界一些国家的经验及乌克兰的前景, 《俄罗斯学刊》2016年第4期。

三、在“一带一路”建设中恢复乌克兰经济
中国对乌克兰参与“一带一路”倡议很感兴趣，主要指的是在标准化和技术支持领域

的合作、汽车运输和空运方面的合作、物流合作、吸收乌克兰公司运输超重和宽体物资等

方面的合作。应该注意到，在铺设新丝绸之路的线路上，乌克兰有实力对本国基础设施进

行重大改造。因此，推动并参与“一带一路”建设对乌克兰十分有利，这也是一次吸引中

国投资乌克兰基础设施项目的难得机遇。乌克兰渴望加入欧盟且已走出这一步，但这丝毫

不会损坏与东方尤其是与中国的合作。恰恰相反，在乌克兰与欧盟签署联系国协议后，乌

克兰正在变成通往欧洲的“大门”。此外，中国的“一带一路”倡议无疑将助推乌克兰成

为中东欧地区一个很有影响的领舰国。1

    李燕，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，史学博士。
电话：0086-10-85196064，0086-15811109281。

邮箱：liyan9339@163.com
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2019 рік стане роком Китаю в Україні. З моменту підписання 
Меморандуму про стратегічне партнерство між двома кра-
їнами політики та інтелектуали обмінюються комплімента-
ми і новими проектами. Бізнесмени підкреслюють вигоду і 
динаміку економічного співробітництва. Але чи дійсно стали 
дві країни справжніми стратегічними партнерами? Питання, 
на мій погляд, залишається без точної і чесної відповіді.

Разом з тим, визнання один одного стратегічними партне-
рами – відповідальна заява. Адже за цим стоїть прагнення і 
здатність разом будувати спільне майбутнє своїх країн і всьо-
го простору, який пов’язує ці держави. За великим рахунком, 
йдеться про взаємну відповідальність і готовність разом роз-
виватися в рамках цілого євро-азійського континенту.

УКРАЇНО-КИТАЙСЬКЕ   
стратегічне партнерство:   
        співпраця зі створення 
спільного майбутнього

  для ЄВРО-АЗІЙСЬКОГО         

                      КОНТИНЕНТУ

А. В. Єрмолаєв

філософ, 
Інститут стратегічних 

досліджень «Нова Україна» 
Стратегічна група «Софія»

В цей же період часу Китай активізував свою полі-
тику нового співробітництва на континенті, актив-
но виступаючи за широке економічне і геополітич-
не зближення Європи і Китаю.

«Нам слід побудувати мир
і стабільність, що з’єднує Китай

і європейські країни. Території         
Китаю і країн ЄС займають

одну десяту території Земної кулі,
їх населення становить

чверть усього населення планети;
сторони мають три постійних

місця в Раді Безпеки ООН.
І Китаю, і ЄС потрібні мир,
мультилатералізм і діалог,

а не війна, унілатералізм
і конфронтація»

(Сі Цзінпін «Міст дружби і співробітництва в Єв-
разії», 1.04.2014, коледж в Європі. Збірник «Про 

державне управління»).

Формуючи системи стратегічних партнерств, Китай 
запропонував свій «Шовковий шлях» до створен-
ня єдиного економічного простору на континенті 
– транспортного, інфраструктурного, логістичного. 
Практична реалізація проектів «Шовковий шлях» 
дозволила залучити десятки країн і тисячі компаній.
Діалог «Азія-Європа» на регулярних форумах і са-
мітах триває ось уже два десятиліття. Й слід зазна-
чити, що китайська стратегія «моста дружби» тісно 
взаємопов’язана як з європейськими програмами 
євро-коридорів, частина з яких теж спрямована 
на «Шовковий шлях» і доповнює його, так і з ро-
сійськими транспортно-енергетичними проектами 
поставок нафти та газу до Європи і в Азіатсько-ти-
хоокеанський регіон.

Очевидно, що, незалежно від поточних конфліктів 
та вогнищ геополітичної напруги, рух до загаль-
ного континентального майбутнього став новим 
довгостроковим трендом. В якому, і це очевидно, 
драйвером став Китай. На жаль, Україна бере міні-
мальну участь в цьому процесі, а україно-російське 
протистояння перетворилося на справжнє гальмо, 
«геополітичний корок» на континенті. Це тим більш 
парадоксально і трагічно, враховуючи те, що «стра-
тегічне партнерство» задеклароване і відображене 
в договорах Китаю з РФ, Україною, Польщею та низ-
кою інших держав Європи, а Євросоюз є колектив-
ним партнером Китаю на континенті.

1. МОСТИ І КОНТИНЕНТ

2. КИТАЙСЬКЕ ЛІДЕРСТВО І П'ЯТИЙ ЦИКЛ НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ

Україно-китайське стратегування спільного май-
бутнього на євро-азійському континенті має свої 
передумови в минулому.

З перших років незалежності Україна позиціону-
вала себе як молода європейська держава, здат-
на стати своєрідним «євро-азійським мостом» між 
пост-радянським простором (СНД), Великою Азією 
та Європою. Ідея такого «моста» була дуже попу-
лярною серед політиків найрізноманітніших ідео-
логічних течій в Україні.

Війна на Донбасі та втрата Криму, який незаконно 
перейшов до складу Російської Федерації, різко зне-
цінили цю ідею. Росія стала супротивником, з яким 
ведеться політика на розмежування, а ідея держа-
ви-фронтира, «східного кордону Європи і Заходу» ста-
ла по суті основою державної політики в останні роки.

Втрата ринків і старих зв’язків в СНД, згортання тор-
гівлі та виробничих проектів, культурне розмеж-
ування істотно підірвали можливості і потенціал 
України в регіоні. Залежність від співпраці і допо-
моги Європи стала критичною.

Світ переживає чергову трансформаційну хвилю, 
яка змінює всю світо-систему. Йдеться про хвиле-
подібні цикли розвитку капіталізму, де

 «... цикли фінансової експансії –
як тривалі періоди

фундаментальних перетворень
структури та засобів світового 

процесу капіталістичного
накопичення» 

(Дж. Аррігі, «Довге двадцяте століття»).

Так званий «американський цикл / доба» йде в ми-
нуле. Як пішли в минуле попередні «британський» 
(XVIII – поч. XX ст.), «голландський» (XVI – XVIII ст.) та 
«генуезький» (XV – XVII ст.) цикли за періодизацією 
Д. Аррігі.

Історія капіталізму, відображена у циклах накопи-
чення і формування тимчасових «ядер» розвит-
ку в конкретний період часу, свідчить про тісний 
взаємозв’язок «ядер» з найприбутковішими і тех-
нологічно прогресивними сферами діяльності, які 
забезпечують максимальну ефективність капіталу. 

Вичерпання економічного (торгівля, виробництво) 
і політичного (вплив, військова сила, авторитет) 
потенціалу старого центру накопичення завершу-
ється «відходом у грошовий капітал» і перенесен-
ням капіталовкладень у новий. Кожен минулий лі-
дер циклу, звичайно, умовно, «переливається» як 
співучасник у формі грошового капіталу (позики, 
вкладення, пайова участь) до нового центру. Разом 
з тим, економічні, інституційні, технологічні, про-
сторові і культурні висоти, досягнуті в минулому 
циклі, стають базою, передумовою і стартовою по-
зицією для нового.

Базові передумови нового циклу створені гло-
бальним олігополістичним капіталізмом на улам-
ках зруйнованої колоніально-імперіалістичної 
системи та за підсумками Великої світової війни 
(1904 – 1975 рр.).

«Бікфордів шнур» трансформації та переходу до 
нового циклу було підпалено неоліберальними 
інструментами спекулятивного фінансового капі-
талу: відмовою від золотого стандарту, стримуван-
ням розвитку старих центрів зростання, стрибко-
подібними зміщеннями центрів інвестування на 
периферію, з очевидними вигодами експлуатації 
її людських ресурсів і глобальним деривативним 
«злодійством».
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Геополітичні рамки нового, азіатського циклу за-
дає суперечливий процес краху колоніалізму, який 
декілька століть забезпечував зовнішні джерела 
багатств і ресурсів для розвитку Великого Заходу, 
включаючи як старі територіальні імперії, так і ін-
дустріальні держави неоколоніального типу (США, 
СРСР). Національне проектування Африки захли-
нулося в етнічних конфліктах і компрадорській 
жадібності місцевих еліт. Прокреслений «на піску» 
Близький Схід практично до 1970-х років зберігав 
паритет місцевих етно-аристократій і західних ТНК 
у формі геоекономічного «спільного підприємства», 
і щойно прокидається у своїй історичній суб’єктно-
сті (створення ОПЕК, амбітні проекти відродження 
«Персії» і «Османської імперії», «Ісламський поря-
док»). У полоні «розвитку навздогін» перебуває й 
пост-колоніальна Америка.

Саме в 1970-і роки економічні лідери глобалізова-
ної економіки зробили ставку на зростання і соціо-
культурні переваги азіатських товариств. Організо-
ваність і мобільність азіатських товариств, високий 
ступінь їх адаптивності, стійкість державних сис-
тем, ідеократічність держав були затребувані як 
нова база глобальної індустріалізації і формуван-
ня багатоярусного, багатоукладного світового по-
ділу праці. «Японське диво», «південнокорейський 
дракон», фінансове лідерство Гонконгу, успішна 
індустріалізація і модернізація в Тайвані, Сінгапурі, 
Малайзії, Індонезії, В’єтнамі і проект «відродження 
Китаю» (з початку 1980-х років) – поворотні пункти 
у переході від американського до азіатського ци-
клу накопичення капіталу. Велика Азія впродовж 
лічених десятиліть перетворилася на «світову     
фабрику», а одноосібним лідером останніх двох 
десятиліть економічного зростання став Китай.

Передумови для нових якісних змін створені впро-
довж цілого «кривавого двадцятого століття», за 
визначенням українського філософа Мирослава 
Поповича. Нерівне протистояння капіталістично-
го Заходу і так званого «соціалістичного табору» 
заклало основи для справжнього, історичного 
«розщеплення» світової системи накопичення 
капіталу. Криза і деградація СРСР, його розпад і 
формування пострадянської системи периферій-
ного, сурогатного капіталізму змінили цілу картину 
світу. Як зазначав у своїх працях відомий радян-
ський і російський економіст Станіслав Меньшиков,      
трансформація пострадянського суспільства могла 
відбутися збалансовано зі збереженням переваг 
багатоукладної власності, розумної централізації 
громадських доходів і справедливої   оплати робо-
чої сили. Такі антикризові моделі в поєднанні з по-
літикою громадянської консолідації та солідарності 
могли б забезпечити формування національної 
самосвідомості новоутворених республік і сфор-
мувати стійку національну політичну спільність у 
кожній з нових республік.

Але альтернатива – корумпований експлуататор-
ський режим «населення» з агресивною пропаган-
дою етно- і культурного націоналізму призводить 
до зворотного – заморожування в розвитку інсти-
тутів державності і самоорганізації знизу, провокує 
класові і соціокультурні конфлікти, і в підсумку – 
не розвиває, а блокує розвиток власне національ-
ного проекту.

Більшість пострадянських республік пішли гір-
шим шляхом. «Паразитичний клас» корумпованої 
олігархії і політичної бюрократії створив унікаль-
ні корупційні системи над-експлуатації населення, 
прикриваючись реформаторської пропагандою і 
міфологією «споживчого товариства».

Як наслідок, конфлікти, локалізації і розколи вини-
кли у більшості пострадянських республік: Вірме-
нії, Азербайджані, Грузії, Таджикистані, Узбекистані, 
Молдові та Українї. Такі ж самі ризики є в РФ та в 
Казахстані.

Сурогатний капіталізм в пострадянських державах 
став приводом для широкого розповсюдження по-
літичного міфу про поразку соціалізму, остаточну 
перемогу лібералізму і «кінець історії», який нібито 
відбувся (Ф. Фукуяма).

Але, незважаючи на метаморфози на пострадян-
ському просторі, конкуренція двох соціальних мо-
делей накопичення і організації капіталу в епоху 
глобалізації лише розгортається.

Успішні реформи і зростання інвестиційної при-
вабливості азіатських товариств, швидка прогре-
сія нового економічного лідера – Китаю, створили 
якісно нову ситуацію у розвитку всієї світо-сис-
теми. Вперше в історії капіталізму соціалістична 
організація ринкової економіки і ефективне по-
єднання різних форм власності, управління люд-
ським і розпорядження соціальним капіталом ста-
ли не просто «альтернативою Заходу», а реальною 
альтернативою накопичення і дальшого розвитку 
всього світового капіталу.

Закон капіталу «мінімізації витрат, максимізації 
прибутку» ніхто не відміняв. «Соціалізм по-китай-
ськи» виявився вигідним глобальним інвестицій-
ним проектом, який трансформувався в епіцентр 
нового накопичення – з мобільною індустрією, яка 
швидко зростає, з надвисокими швидкостями осво-
єння і адаптацією передових технологій, високим 
рівнем дисциплінарної культури і високоорганізо-
ваним суспільством (яке кількісно становить п’яту 
частину населення планети).

Особливістю Китаю є й високий рівень теоретич-
ної рефлексії, свідомість саморозвитку. Іншими 
словами, китайська політична, економічна та інте-
лектуальна еліта виробила свій, адекватний часо-
ві, погляд та інструменти довгострокового страте-

гування власної моделі розвитку як конкурентної 
і перспективної для китайського суспільства, і 
привабливої   альтернативи для західної моделі 
капіталістичного світоустрою. «Кінець історії» ви-
явився, фактично, лише завершенням одного роз-
ділу у конкуренції двох соціальних систем пізньої 
капіталістичної епохи.

І якщо СРСР не витримав випробувань капіталіз-
мом, трансформувавшися в результаті у перифе-
рію світової капіталістичної системи, то нові ліде-
ри зростання, і перш за все соціалістичний Китай, 
створюють основу реальної СИСТЕМНОЇ конкурен-
ції двох різних соціальних моделей концентрації та 
централізації світового капіталу.

Разом з тим, часові межі азіатського циклу, мож-
ливо, стануть значно коротшими, ніж попередні 
«епохи» і «століття». І він увійде до історії капіта-
лізму як «азіатський короткий цикл».

В останні роки євроатлантичний Захід, що зіткнув-
ся з гнучкою і адаптивною моделлю «соціалізму 

з китайською специфікою», змушений боротися 
за повернення інвестицій і відродження власно-
го індустріального сектора. Тому вперше в історії 
капіталізму «азіатський короткий цикл» може пе-
ретворитися з «одноцентричного» на «двоцен-
тричний», як мінімум. Цілком імовірним є перехід 
від «азіатського короткого циклу» до двополюс-
ного «американо-китайського». Це призведе до 
переходу від звичних за останні сторіччя «Заходу 
і Сходу» до пост-Заходу і пост-Сходу, до епохи Єв-
разії і Транс-Океанії як частин нової глобальної 
миро-системи. В геополітичному вимірі може йтися 
про створення нових «осей розвитку»: в Євразії – 
«Пекін – Москва – Берлін – Париж», у Транс-Океанії 
– «Лондон – Нью-Йорк – Токіо – Сідней».

Китайський виклик світу – це не геополітика.
Це виклик майбутньому самої системи капіталіс-
тичного накопичення та організації глобального 
світу. Багато чого залежатиме від «європейських 
відповідей»: зближення і конвергенція або нові 
розколи на континенті і заморожування розвитку 
ще на десятиліття.

3. СПІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ: ВИКЛИКИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Україна є привабливою не лише для Китаю, а й для інших держав-інвесто-
рів – і як ринок, і як партнер, і як джерело «ресурсів розвитку» (людських, 
природних, інфраструктурних). Але Китай, незважаючи на наявність Ме-
морандуму та Програми стратегічного партнерства, не поспішає залучати 
Україну до своїх проектів. Перш за все, того через те, що Україна нестабіль-
на, перебуває у стані внутрішнього і зовнішнього конфлікту, є джерелом 
ризиків і загроз у взаєминах із іншими стратегічними партнерами.

Кризове і конфліктне становище, в якому зараз перебувають Україна 
та її політична еліта, стали причиною заморожування стратегічно-
го партнерства. І тому на карті «Шовкового шляху» Україна присут-
ня мінімально. Доти, доки вона не виконає своє «домашнє завдання», 
пов’язане зі стабілізацією країни, з наведенням ладу у стосунках зі 
своїми сусідами за периметром, доки не відновить добросусідство на 
Заході і на Сході, навряд чи можливою є спільна «тривала стратегія».

- ефективний миротворчий процес і відновлення єдності країни,
перш за все – мирне повернення Донбасу;

- чесний внутрішній національний діалог, здатний повернути до країни 
толерантність і терпимість, забезпечити компроміс у питаннях історії,

ідеології, етнокультурного різноманіття;

- припинення корупції і створення умов для роботи інвесторів,
відновлення довіри до держави як до партнера і гаранта

економічних свобод і правил;

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗВ’ЯЗАТИ УКРАЇНІ, ОЧЕВИДНІ:
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Надії прихильників реформ на ефективні програ-
ми західної допомоги виглядають дещо наївними.

Зокрема, йдеться про так званий «план Маршалла 
для України». Ще в березні 2017 року Європейська 
народна партія схвалила резолюцію щодо розроб-
ки «Плану Маршалла для України». Влітку 2017 року 
відбулася презентація цього плану. Він розрахо-
ваний на 10 років, з прогнозом 5 млрд. інвестицій 
на рік і зростанням 6-8% ВВП. Але, незважаючи на 
формальні показники, сам підхід викликає більше 
запитань, аніж дає відповідей. І перш за все – який 
ефект дасть ця програма для старих і нових україн-
ських індустрій? Як саме будуть подолані ризики пе-
ретворення України на аграрний додаток до євро-
пейської економіки, що спостерігається вже зараз?
Не заперечуючи самої можливості залучити західні 
інвестиції до української економіки (і насамперед, 
технологічні інвестиції), все ж зазначу – такі проек-
ти навряд чи матимуть необхідний ефект.

Як свідчить досвід модернізаційних стратегій за 
участю західного капіталу, самі країни, що рефор-
муються, часто стають жертвами неоколоніальних 
стратегій. Переважна більшість цих держав за-
лишалася сировинною, виробничою або ресурс-
но-людською базою сформованого поділу праці та 
центрів накопичення капіталу.

«...залежність – найважливіша риса 
соціально-економічної системи

слаборозвинених країн (...)»,
та вони «... знаходять власну манеру 

– залежний спосіб  участі в процесі 
розвитку світової капіталістичної 

економіки. Таким чином, залежність
є специфічним способом

капіталістичного виробництва
в наших країнах»

(Т. Дус Сантус, концепт «залежного розвитку»).

Саме включення нових держав до глобальної систе-
ми капіталізму на основі планів, подібних до «плану 
Маршалла для України», передбачає співпорядку-
вання або як відсталої периферії, або – як колиш-
нього індустріального анклаву. Активи та людські 
ресурси слабкої держави «підлаштовуються» під 
потреби глобального капіталу, в тому числі – і за ра-
хунок примусу до часткової деіндустріалізації над-
лишків активів (особливо це торкнулося держав, що 
утворилися після розпаду високоіндустріального 
СРСР). Деіндустріалізація дозволяє зруйнувати зв’я-
зок засобів виробництва і відповідних їм техноло-
гічних укладів, організації, інтелектуальної бази, з 
робочою силою, зробити затребуваним ззовні над-
лишок людського капіталу для зовнішнього ринку 
(а це – українські трудові мігранти, яких вже кілька 
мільйонів!), та водночас – знизити конкурентну на-
пругу, перерозподілити активи і ринки для врівно-
важення глобального ринку.

Таким чином, деіндустріалізація, в одних випад-
ках, або примусова «вогнищева» модернізація і 
«стрибки» – в разі відсталості, – обидва підхо-
ди забезпечують викидання на ринок надлишку 
людських ресурсів, які залучаються (причому 
керовано) до загального капіталообігу.

Що ж стосується нинішніх помилок українських ре-
форматорів  – прихильників таких планів, то, на 

жаль, «“слаборозвинені” народи сприймають захід-
ну допомогу як щось очікуване, природне і те, що 
їм давно належить. Так діє магічна медицина – без 
зв’язку з історією, технікою, безперервним прогре-
сом і світовим ринком» (Жан Бодріяр).

Слід зазначити, що сама ідея організованої допо-
моги Україні з боку ЄС ніяк не суперечить довго-
строковим планам Китаю, який підтримує європей-
ські прагнення України. Питання полягає в тому, 
якою може бути успішна модернізація і економічне 
відродження самої України?

На мій погляд, набагато перспективніше виглядає 
ідея розробки та реалізації своєрідного «Шовко-
вого плану для України». Саме Китай міг би стати 
для України головним партнером з реіндустріалі-

зації країни. В основі ідеї «Шовкового плану для 
України» лежить стратегічне партнерство, участь 
та допомога Китаю в новій реіндустріалізації про-
відних галузей на основі створення спільних ТНК, 
технологічних інвестицій і будівництва нових ви-
робництв з урахуванням потенціалу робочої сили, 
наукового та інженерного потенціалу України. І це 
дорогу торуватиме шлях для активнішого вклю-
чення України до проекту «мосту дружби» і про-
грам «Шовкового шляху».

Для реалізації такого підходу, поза всяким сум-
нівом, важливим є формування стратегічно-
го «континентального» погляду на майбутнє 
України. І підготовка нової «стратегічної еліти» 
у сфері політичного і економічного управління.

Ідея єдиного континенту, з’єднаного цілою мережею про-
ектів, із загальним економічним простором, з прозорими 
кордонами. На мій погляд, такий задум відповідає тому, що 
можна назвати загальними стратегічними інтересами. І 
для учасників європейської інтеграції, і для учасників євро-
азіатського об’єднання, і для країн із високим комунікатив-
ним потенціалом, для геоекономічних хабів континенту – 
таких, як Україна.

Рух до нового континентального об’єднання Європа-Азія 
може стати одним з мейнстримів XXI століття. Нації й 
еліти, які бачать майбутнє далі, ніж на п’ятирічку, мо-
жуть стати активними учасниками цього проекту. У XX 
ст. це назвали б новим геополітичним континентальним 
блоком. А ось у XXI ст. вже йдеться про створення якогось 
fusion-простору Схід-Захід, континентальної єдності в 
різноманітті, нової Євразії.

Консолідований євро-азійський континент і новий глобаль-
ний трансокеанічний регіон представлятимуть собою ба-
гатоликі, складно влаштовані об’єднання. На зміну гео-
політиці, що вже пішла в минуле, і геоекономиці, яка йде в 
минуле, надходить епоха геокультурної конкуренції.

Немає універсального рецепту, як жити у XXI ст. Кожна 
нація цей рецепт на власній національній кухні розробляє 
сама. І шлях до досягнення цих важливих орієнтирів кожен 
вільний обирати по-своєму.

Для мене дуже гідним прикладом таких пошуків є нова фор-
мула взаємин Китаю і Тайваню, народжена після десятиліть 
розколу, – «Два береги – один народ». Може, і для людства 
буде прийнятною формула нової універсальної конвергенції 
– «Дві системи і безліч культур – єдине людство».

- нормалізація відносин з усіма країнами-сусідами за периметром кордо-
нів України, в тому числі – з Російською Федерацією. Збалансована зов-

нішня політика України, яка дозволила б подолати геополітичний розкол
між блоками і державами Заходу і Сходу євро-азійського континенту;

- нова програма глибокої модернізації економіки і системи державного 
управління, яка повернула б Україні індустріальний статус і забезпечила б 

баланси у розвитку цілої території, кожного регіону
і місцевого самоврядування.

Важливо врахувати, що, незважаючи на численні спроби реформування в Україні, українці 
втрачають довіру як до самих реформ, так і до чергових програм. Перш за все, це пов’яза-
но з погіршенням соціального становища більшості українців та їхніх родин, з дефіцитом 
робочих місць, зі згортанням виробництва на підприємствах.

Замість ЕПІЛОГУ
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Динаміка зовнішньоторговельного балансу торгівлі між Україною та КНР з 2010 по 2017 роки дає змогу за-
значити, що отримання статусу стратегічного партнерства у 2011 р. стало імпульсом зростання насамперед 
китайського імпорту до України, що тривало з 2011 по 2013 роки (Рис. 1). Однак після максимуму у 2013 році 
відбулося різке скорочення китайського імпорту, що можна пояснити девальвацією гривні, зниженням 
купівельної спроможності населення, безповоротною втратою китайських інвестицій внаслідок форс-ма-
жорних обставин, обумовлених драматичними подіями в Україні. Так, у 2015 році цей показник впав удвічі, 
порівняно з даними 2013 року. Але вже з 2016 року і досі відбувається стійке зростання китайського імпорту 
в Україну. Цілком інший тренд демонструє імпорт КНР з України, який з 2011 по 2012 рік незначно скоротив-
ся та від 2012 по 2015 роки мав стабільну слабкопідвищувальну динаміку. У 2014-2015 роках, незважаючи на 
втрату Україною 20% ВВП внаслідок російської агресії на сході України та окупації Криму, український ім-
порт до КНР навіть зріс, що пов’язано з преференціями, наданими китайською стороною. Однак у 2016‒2017 
відбувається різке зниження вартості українського імпорту до КНР. 
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    УКРАЇНИ та КИТАЮ

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ статті визначено інноваційно-технологічні виміри стратегічного партнерства України 
та Китаю на основі продуктового підходу.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. На сьогодні загальновизнаними є три основних підходи ін-
новаційно-технологічних вимірів торговельно-економічних міждержавних відносин: галузево-сектораль-
ний, продуктовий та патентний.

Галузево-секторальний підхід ‒ це особли-
ва агрегація виробничих галузей відповідно до 
рівня їх технологічності (витрати на досліджен-
ня та розробки (research and development, R&D) 
відносно до доданої вартості) за статистичною 
класифікацією економічної діяльності в ЄС ([9]). 
Виробничу діяльність згруповано таким чином: 
«високотехнологічна», «середньо-високотех-
нологічна», «середньо-низькотехнологічна» та 
«низькотехнологічна». З іншого боку, послуги в 
основному згруповані в «інтенсивно-знаннєві по-
слуги» (knowledge-intensive services, KIS) та «менш 
інтенсивно-знаннєві послуги» (less knowledge-
intensive services, LKIS), і ці групи визначаються 
відповідно до такої ж логіки в NACE Rev.2.2 [9, 10]. 
Продуктовий підхід розглядає рівень технологіч-
ності продуктів обробної промисловості та ана-
логічно визначає торгівлю високотехнологічною 
продукцією. Список високотехнологічних товарів 
ґрунтується на розрахунках інтенсивності дослі-
джень і розробок за групами продуктів (витрати 
на R&D до загального обсягу продажів). Класифі-
кацію високотехнологічних продуктів здійснено 

на основі Стандартної міжнародної торговельної 
класифікації SITC (the Standard International Trade 
Classification) [11].

Патентний підхід розглядає, чи є патент високотех-
нологічним, а також визначає патенти на біотех-
нології. Групи патентів складені на підставі вось-
мого видання Міжнародної патентної класифікації 
IPC (The International patent classification), а також 
патенти на біотехнології. Зокрема групами високих 
технологій IPC визначено: авіацію; інформацій-
но-комунікаційні технології; комп'ютерне й авто-
матизоване бізнес-обладнання; лазери; мікроор-
ганізми і генну інженерію; напівпровідники [11].

У цій статті за методичну основу обрано продук-
товий підхід. Інформаційним джерелом слугу-
вали дані Центру міжнародної торгівлі ЮНКТАД 
/ СОТ [12], дещо відмінні від даних Державної 
служби статистики України [8]. Часовий період 
охоплює 2010-2017 роки (2010 рік – це рік до під-
писання Декларації про стратегічне партнерство 
між Україною та КНР, 2017 рік – останній повний 
рік, за який є статистичні дані).

АНОТАЦІЯ. Досліджено розвиток стратегічного партнерства Укра-
їни з Китайською Народною Республікою в інноваційно-техно-
логічних вимірах за продуктовим підходом. Визначено значний 
потенціал розвитку стратегічного партнерства між країнами в 
торгівлі високотехнологічними товарами та у науково-іннова-
ційній співпраці. Запропоновано підвищувати рівень іннова-
ційно-технологічного співробітництва між Україною та Китаєм 
шляхом розбудови індустріальних парків та парків високих тех-
нологій на території України. 

ABSTRACT. The development of the strategic partnership of Ukraine 
with the People's Republic of China in the innovative and technological 
aspects of the product approach has been explored. Significant 
potential of development of strategic partnership between countries 
in trade in high-tech goods and scientific-innovative cooperation 
is determined. It is proposed to increase the level of innovation-
technological collaboration between Ukraine and China by building 
industrial parks and high technology parks in Ukraine.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інновації, технології, українсько-китайське співробітни-
цтво, стратегічне партнерство.

KEYWORDS: innovation, technology, Ukrainian-Chinese cooperation, strategic 
partnership.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. З часу підписання Декларації щодо стратегіч-
ного партнерства між Україною і Китайською Народною Республікою в 
2011 році, відбулися важливі події в економічному розвитку як України, 
так і КНР, що позначилося на характері двосторонніх економічних відно-
син між державами. Нові вектори у перспективах стратегічного партнер-
ства між Україною та КНР відкриває проголошена Головою КНР Сі Цзінь-
піном у 2013 р. у Казахстані та Індонезії ініціатива «Один пояс, один шлях» 
щодо широких перспектив міжнародного співробітництва у різноманіт-
них сферах. Однак важливими для розвитку двосторонніх стратегічних 
партнерських відносин є не лише кількісні аспекти, а й якісні, до яких 
належать питання реалізації інноваційно-технологічного потенціалу, що 
й обумовлює актуальність теми цього дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. Розгляду стратегічного партнерства України і КНР при-
свячено суттєвий науковий доробок дослідників українсько-китайських економічних відносин, зокре-
ма роботи Б. Антонюк [1], Л. Антонюк [1, 2], А. Бароніна і А. Колпакова [3], Л. Власенко [4], Л. Гальперіної 
[5], Є. Гобової, А. Гончарука, О. Коваля, В. Кіктенка та С. Кошового [6], А. Левченка та М. Левченко [7], 
О. Хлистової [1], О. Хоменко [2], А. Шаповал [4] та ін. Разом з тим, інноваційно-технологічна складова 
стратегічного партнерства меншою мірою висвітлена у наукових працях, тому тема залишається над-
звичайно актуальною, а різноманіття методологічних підходів, застосовуваних авторами, дає змогу 
всебічно розглянути предмет дослідження. 
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Рис. 1. Динаміка імпорту КНР з України та імпорту України з КНР (2010-2017 рр.), тис. дол. США
(Джерело: побудовано за даними Центру міжнародної торгівлі ЮНКТАД / СОТ [12])

Питома вага експорту України до Китаю у 2017 році складала 4,7% від за-
гальної вартості вітчизняного експорту, тоді як питома вага китайського 
імпорту в Україну дорівнювала 11,4% від загальної вартості імпортних то-
варів. Таким чином, маємо відчутну асиметрію в обсягах торгівлі та не-
сприятливу для України тенденцію її посилення. У 2017 році Китай вийшов 
на друге місце серед країн-імпортерів України, у той час як питома вага 
імпорту з України складає для КНР 0,001% (вартість імпорту з України до 
КНР становила 2,3 млрд. дол. США, а загальна вартість імпорту КНР з усіх 
країн світу ‒ 1,84 трлн. доларів США).

Сальдо зовнішньоторговельного балансу (ЗТБ) між Україною та Китаєм 
має від’ємні значення впродовж досліджуваного періоду з 2010 по 2017 
роки та в цілому відображає тренд сальдо ЗТБ України з усіма країнами 
світу (Рис. 2). Зазначимо, що за цей проміжок часу Україна мала позитив-
не значення сальдо ЗТБ з усіма зовнішньоторговельними партнерами у 
2015 році. Величина пасивного сальдо становила у 2017 році 3,5 млрд. дол. 
США, що краще за показник мирного для України 2013 року. В цілому у 
переліку стратегічних торгових партнерів України Китай посідає четверте 
місце, тоді як частка України у зовнішній торгівлі Китаю складає 0,17%.

Рис. 2. Сальдо зовнішньоторговельного балансу Україна-КНР та Україна-Світ (2010-2017 рр.), тис. дол. США 
(Джерело: побудовано за даними Центру міжнародної торгівлі ЮНКТАД / СОТ [12])

Дисбаланс у реалізації торговельної складової 
стратегічного партнерства між країнами має прояв 
і в інноваційно-технологічних вимірах. Розгляне-
мо сальдо ЗТБ між Україною та Китаєм за окреми-
ми групами товарів, які за критеріями ОЕСР від-
несено до високотехнологічної продукції (Рис. 3). 
За даними Центру міжнародної торгівлі ЮНКТАД / 
СОТ позитивне сальдо ЗТБ між нашими країнами 
за період з 2010 до 2017 року спостерігається лише 
щодо групи товарів «Літаки, космічні апарати та їх 
частини». Це не дивно з огляду на те, що Україна 
була й залишається космічною державою. На екс-
порт спрямовують передусім ракети-носії, які до-
ставляють супутники на орбіту (типу «Циклон» та 
«Зеніт» з вантажопідйомністю від 0,6 до 600 тонн, 

високоточною системою керування і великим за-
пасом палива). Користуються попитом на світово-
му ринку українське устаткування для космічних                         
кораблів, розробка та виробництво апаратури ра-
діокерування тощо. Зазначимо, що недостатнє дер-
жавне фінансування ставить під загрозу міжнарод-
ну конкурентоздатність цієї галузі. 

Однак за групами товарів «Електротехніка та об-
ладнання та їх частини; звукозаписуюча апара-
тура, телевізори», «Машини, механічні прилади, 
ядерні реактори, котли; їх частини», «Фармаце-
втична продукція», «Оптичні, фотографічні, кі-
нематографічні, вимірювальні, контрольні, точні, 
медичні прилади» від’ємне сальдо зростає.

Рис. 3. Сальдо ЗТБ між Україною та КНР за окремими групами високотехнологічних товарів (2010-2017 рр.), тис. дол. США 
(Джерело: побудовано за даними Центру міжнародної торгівлі ЮНКТАД / СОТ [12])
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Протилежною є ситуація за основними статтями експорту України до Китаю, якими стали товари з низькою 
доданою вартістю (руди, шлаки, попіл складають 36%, жири та олії тваринного та рослинного походжен-
ня ‒ 25%, зернові культури ‒ 22%, деревина ‒ 2% та ін.). Найстрімкіше зростає експорт з України до Китаю 
зернових культур, а також тваринних і рослинних жирів (Табл. 1).

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР

 НАЗВА 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

М'ясо та їстівні м'ясні 
субпродукти -3040 -230 -141 1397 242 -35 6 8

Інші рослинні текстильні 
волокна; паперова пряжа 
та тканини з паперової 
пряжі

729 -400 -621 -41 558 606 126 19

Вироби зі злаків, 
борошна, крохмалю або 
молока; кондитерські 

-172 -195 -553 -492 -479 253 1070 408

Препарати какао та какао -295 -362 379 1115 1913 2966 1494 1174

Напої, спирт і оцет -40 677 533 757 1859 1676 2747 2784

Інші основні метали; 
металокераміка;
вироби з них

-14847 -46869 -23396 -17847 -16394 -7512 1516 3920

Молочна продукція; 
пташині яйця; 
натуральний мед;
харчові продукти 
тваринного походження

2307 5330 4490 3448 2482 1614 2118 11756

Деревина та вироби 
з дерева; деревне вугілля -19953 -853 -2057 46090 70454 40392 36020 21611

Продукти фрезерної 
промисловості; солод; 
крохмалі; пшеничний 
глютен

-376 -2750 -262 8745 19547 16697 15941 23102

Зернові культури -2593 -1413 -186 26090 368820 676941 464140 447333

Тваринні та рослинні 
жири 31503 94525 71611 436186 363207 532943 526664 511120

Руди, шлаки та попіл 877155 1654779 1426732 1764397 1606182 962029 634150 684091

Інші товари 19120 10783 18168 4318 3608 2618 -6253 167401

Таблиця 1.  ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР ЗА ОКРЕМИМИ ГРУПАМИ
НИЗЬКО ТА СЕРЕДНЬОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

(2010-2017 РР.), ТИС. ДОЛ. США

Джерело: побудовано за даними Центру міжнародної торгівлі ЮНКТАД / СОТ [12]

Разом з тим, в імпорті до України з КНР перева-
жає високотехнологічна продукція, в тому числі 
«Комп’ютерна та офісна техніка», «Електроні-
ка та техніка зв’язку», «Фармацевтичні вироби», 
«Наукові прилади», «Електричні машини i устат-
кування та їх частини», «Хімічна продукція»,                     
«Неелектрична техніка» [8]. В економічних відно-
синах між двома країнами посилюються тенден-
ції технологічної асиметрії, що характерне як для 
кількісних, так для якісних показників. Небезпеч-
ною для України є тенденція збільшення сировин-
ної спрямованості експорту та низька конкурен-
тоздатність на внутрішньому товарному ринку. 
Через це з українського боку на невизначений час 
відтерміновано розгляд можливості підписання 
угоди про Зону вільної торгівлі з КНР, що було за-
пропоновано китайською стороною ще 2015 року.

НА НАШУ ДУМКУ, напрямом активізації іннова-
ційного співробітництва між Україною та КНР 
має стати реальне долучення України до ініціа-
тиви керівництва КНР «Один пояс, один шлях». 
Україна була однією з перших підписантів мемо-
рандуму про співпрацю в рамках цього проекту, 
однак для залучення китайських інвестицій не-
обхідно зробити кроки з українського боку. Реа-
лізація стратегічного партнерства в інновацій-
ній, науково-технічній, освітній, інформаційній 
технологіях, енергоефективності, в альтерна-
тивній енергетиці та в екологічних сферах спри-
ятиме збалансованості двосторонніх відносин. 
Покращити стан покликана урядова політика Укра-
їни, втілена у впровадження «Експортної стратегії 
України: Дорожньої карти стратегічного розвитку 
торгівлі на період 2017—2021 років» [13], кінцевою 
метою та основним завданням якої є перехід до екс-
порту наукомісткої інноваційної продукції для ста-
лого розвитку та успіху України на світових ринках 
[14]. Однак зазначимо, що чотири роки – замалий 
термін для втілення поворотних змін у незадовіль-
ну ситуацію з конкурентоздатністю української ви-

сокотехнологічної продукції на китайському ринку.
Україна має 21 контракт з Китаєм на загальну суму 
понад 67 млн. доларів США, створено три спіль-
них українсько-китайських наукових парки, але усі 
вони розташовані на території КНР. Аналіз успіш-
ного зарубіжного досвіду, у тому числі китайського, 
дає змогу стверджувати, що каталізатором іннова-
ційного співробітництва між двома країнами може 
стати розбудова спільних парків високих технологій 
та індустріальних парків, використання потенціалу 
університетів, створення вільних економічних зон 
інноваційного спрямування тощо. У країнах з рин-
ками, що формуються, до яких належать як Україна, 
так і КНР, існують певні прогалини у функціонуванні 
інститутів. Разом з тим, накопичений у Китаї дос-
від комерціалізації досліджень та розробок, впро-
вадження університетської науки у виробництво, 
розбудови технологічних та наукових центрів, які 
утворюють синергетичний ефект об’єднуючи уні-
верситетську, академічну науку, державне та при-
ватне фінансування з комерційними інтересами. 
Прикладом такого об’єднання може слугувати парк 
Чжунгуаньцунь у північно-західній частині Пекіна, 
який називають «китайською кремнієвою доли-
ною». До парку входять Пекінський університет та 
Університет Цінхуа, близько 200 науково-дослідних 
інститутів, Академія наук Китаю. 
З урахуванням реформування багатьох сфер сус-
пільного життя в Україні (наприклад, зараз три-
вають реформи контролюючих та дозвільних 
структур, правоохоронної системи та судової гілки 
влади тощо) розбудова спільних парків високих 
технологій має великі ризики. Тому, як свідчить 
досвід Республіки Білорусь, де зараз функціонує 
найбільший за межами КНР спільний індустріаль-
ний парк «Великий камінь», не лише покращення 
інноваційно-інвестиційного клімату в Україні, а й 
встановлення прямого урядового контролю за до-
триманням заявленого в парку спеціального пра-
вового режиму, стануть важливою передумовою 
успіху такої діяльності. 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Торговельно-економічна складова стратегічного партнерства між Україною та КНР свідчить про загроз-
ливі для України тенденції інноваційно-технологічної асиметрії. Цілеспрямоване розв’язання окреслених 
проблем потребує розробки відповідної довгострокової інноваційної стратегії України. Одним із шляхів 
подолання відставання України в інноваційному розвитку та посилення інноваційності торговельно-еко-
номічної складової стратегічного партнерства з Китаєм вбачається розбудова на території України спіль-
них парків високих технологій та індустріальних парків, що також сприятиме активізації участі України у 
реальних проектах китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». При цьому необхідно дотримуватися 
таких основних позицій:

І – спеціалізації на високих технологіях та інноваціях весь період функціонування таких парків.
Умовами створення та подальшого функціонування парків високих технологій та індустріальних парків 
має бути відповідна спеціалізація. В нормативно-правових документах необхідно зазначити основні види 
діяльності парків та критерії для реєстрації як резидентів парку:
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для парків високих технологій: розробка та впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій та програмного забезпечення як для внутрішнього використання, так і на екс-
порт, роботи за конкретними високотехнологічними напрямками (із зазначенням їх назв, 
наприклад, створення матеріалів для мікро- і наноелектроніки, розробка та виготовлення 
авіаційної і ракетно-космічної техніки тощо);

для індустріальних парків: реалізація інвестиційних проектів в галузях машинобудування, 
електроніки та телекомунікації, у фармацевтиці, тонкій хімії, біотехнології, з нових матеріа-
лів, а також комплексна логістика, електронна комерція, діяльність, пов'язана із зберіган-
ням і обробкою великих обсягів даних, здійснення НДДКР тощо.

ІІ – дотримуватися пільгових умов господарської діяльності резидентів парків.
Основні преференції резидентів парків із зазначенням термінів їх дії:

1) звільнення від:
◊ податку на нерухомість об'єктів, розташованих в парку;

◊ земельного податку з ділянок у парку для резидентів і спільної керуючої компанії на весь термін дії спеці-
ального правового режиму;

◊ податку на прибуток щодо прибутку резидентів парку від реалізації товарів (робіт, послуг), вироблених на 
території парку, строк терміном у 10 років з першого податкового періоду, в якому у резидента виник прибуток 
від реалізації зазначених товарів (робіт, послуг), надалі сплата податку здійснюється за ставкою, зменшеною 
на 50% від чинної в Україні до закінчення терміну дії спеціального правового режиму;

◊ звільнення резидентів і керуючої компанії парку від ПДВ при придбанні робіт та послуг на території України 
для реалізації інвестиційних проектів;

◊ невключення курсових різниць до складу позареалізаційних доходів і витрат з метою обчислення податку 
на прибуток;

2) надання преференцій при сплаті:
◊ прибуткового податку фізичних осіб;

◊ єдиного соціального внеску в частині доходів, що перевищують середню в країні місячну заробітну плату;

3) спрощення у сфері митного регулювання:
◊ можливість функціонування в індустріальному парку «територіальної» або «бондової» зони;

4) спрощення у сфері дотримання державних будівельних норм України (але з обов'язковим проведенням 
державних експертиз):
◊ можливість будівництва об'єктів в індустріальному парку за закордонними нормами без адаптації проекту 
до вітчизняних норм;

◊ адаптація у спрощеному порядку закордонних норм до українських норм;

◊ вибір підрядників та інженерних організацій без проведення процедур закупівлі;

◊ вільне формування цін в будівництві;

◊ спрощення процедури прийняття до експлуатації побудованих в парку об'єктів;

5) скорочення термінів здійснення низки процедур:
◊ ухвалення рішень про надання (вилучення) земельної ділянки в 3-денний термін;

◊ прийняття об'єктів до експлуатації впродовж 30 календарних днів;

◊ узгодження адміністрацією парку переліку товарів (робіт, послуг), за якими надається вирахування сум ПДВ, 
впродовж 5 робочих днів, 

◊ ухвалення рішення про видачу спеціальних дозволів на право заняття трудовою діяльністю іноземним гро-
мадянам впродовж 5 календарних днів;

6) надання преференцій у дотриманні вимог валютного законодавства щодо:
◊ проведення певних валютних операцій;

◊ оголошення та формування статутних фондів резидентів парку і спільної керуючої компанії в іноземній валюті;

◊ вільне ціноутворення без встановлення квот на продукцію, вироблену в індустріальному парку;

7) надання преференцій щодо вимог візового режиму:
◊ безвізовий в'їзд особам, зацікавленим у інвестуванні в індустріальний парк або тим, які вже інвестують на 
цій території, на термін до 180 днів;

◊ можливість реєстрації іноземних громадян і осіб без громадянства, які залучаються для будівництва об'єктів 
парку, в житлових приміщеннях, які не є об'єктами житлового фонду (тобто в будівельних містечках).

ІІІ – Надати гарантії захисту інвесторів від невигідних для них змін законодавства.
Необхідно встановити стабілізаційне застереження, тобто зафіксувати встановлений спеціальний право-
вий режим на весь термін його дії та забезпечити незмінюваність його для резидентів; надати гарантії, що 
інвестори парку будуть захищені від невигідних для них змін законодавства, а за умови прийняття в країні 
кращих умов господарювання, ніж у парках зі спеціальним правовим режимом, впровадження чинності 
таких умов на територію парків).

ІV – Встановити кількісні критерії мінімального обсягу інвестицій.
З метою залучення інвестицій у високі технології встановити диференціацію критеріїв для юридичної 
особи для реєстрації як резидента парку:

◊ мінімальний обсяг інвестицій у реалізацію інвестиційного проекту – на рівні не менше 5 млн. дол. США;
за умови здійснення інвестицій в 100% обсязі впродовж трьох років з дня реєстрації як резидента, сума 
інвестицій може бути еквівалентною не менше 500 тис. дол. США;

◊ за реалізації інвестиційного проекту щодо здійснення НДДКР сума інвестицій не повинна бути меншою 
за 500 тис. дол. США.

V – Організувати діяльність парків зі спеціальним правовим режимом.
З метою ефективного залучення інвесторів створити дві інституції: 

◊ державну адміністрацію для реєстрації резидентів парку та співпраці з дозвільними органами в Україні;

◊ керуючу компанію (на самоокупності за рахунок дивідендів) для надання на безоплатній основі консал-
тингових, передпроектних та інжинірингових послуг інвесторам.

VI – Залучити університетську освіту до діяльності парків зі спеціальним правовим режимом.
З цією метою необхідно розробити стимули для посилення мотивації для цих установ вищої освіти брати 
участь у дослідженнях та розробках на комерційній основі.
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Міжнародні ОСВІТНІ та НАУКОВІ 
зв’язки Сумського національного 
аграрного університету
     з навчальними та науковими 
закладами КИТАЙСЬКОЇ
                       народної республіки

- Створення спільного дослідницького центру розвитку сільських територій згідно ініціативи «Один пояс, один шлях»;
- Сприяння Чжецзянському університетові землеробства та лісового господарства у залучені студентів до навчання
   за ОС «Бакалавр» та «Магістр» у Сумському НАУ;
- Заснування спільних лабораторій;
- Імпорт технологій переробки деревини з Китаю до України;
- Сприяння створенню китайсько-української бази поширення сільськогосподарських технологій.

Сумський національний аграрний університет – один з провідних навчаль-
них закладів аграрного профілю в Україні. Він розташований у місті Суми 
на північному сході України і є центром освітнього, наукового і кадрового 
забезпечення аграрного сектору та сільських територій у цьому регіоні. Ос-
новним завданням університету є провадження освітньої та наукової діяль-
ності на високому європейському рівні.

Тобто на сьогодні університет готує кваліфікованих спеціалістів не лише для сільського 
господарства, а для усього агропромислового комплексу, охоплюючи допоміжні, обслуговуючі, 
інфраструктурні та соціально-економічні напрями. Можна сказати, що сьогодні Сумський НАУ 
є своєрідною «аграрною політехнікою».

УНІВЕРСИТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
ЗА ПОНАД 25 СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 

архітектура та містобудування; 
геодезія та землеустрій; 

харчові технології; 
економіка; 

облік і оподаткування; 
фінанси, банківська справа та страхування; 

менеджмент; 
публічне управління та адміністрування; 

маркетинг; 
підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність; 
право; 

міжнародне право;

екологія; 
агрономія; 
захист і карантин рослин; 
лісове господарство; 
садово-паркове господарство; 
ветеринарна медицина; 
ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; 
технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 
водні біоресурси та аквакультура; 
агроінженерія; 
транспортні технології; 
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
будівництво та цивільна інженерія.  

На сьогодні Сумським НАУ  укладено 91 договір про 
співробітництво з закордонними партнерами з 22 країн
(із них 30 договорів з освітніми та науковими установами).

Одним із найпріоритетніших векторів міжнародної 
діяльності Сумського національного аграрного уні-
верситету є співробітництво з Китайською Народною 
Республікою. Поштовхом до розвитку такої співпра-
ці став візит ректора СНАУ, академіка Володимира 
Ладики до КНР  2007 року для участі у роботі міжна-
родної науково-практичної конференції «Посилення 
сервісної місії університетів та дослідних інститутів 
для забезпечення стійкого світового розвитку». 

Починаючи з 2012 року, активізується наукова співпра-
ця між двома країнами: за ініціативи професора СНАУ Во-
лодимира Власенка відбулося підписання договору між 
Сумським НАУ та Аграрним науковим центром Академії 
сільськогосподарських наук округу Дінксі провінції Гань-
су, який передбачав співпрацю в напрямку покращення 
врожайності пшениці, виведення нових сортів стійких до 
хвороб. Через два роки університет підписує такий дого-
вір з Гуйчжоуським науково-дослідним інститутом карто-
плярства, метою якого є співробітництво з вирощування 
насіння картоплі та підвищення ефективності її вирощу-
вання. Наукове співробітництво дало позитивні резуль-
тати і в 2016 році завідувач кафедри захисту рослин імені 

А.К. Мішньова Анатолій Власенко був нагороджений від-
знакою «Дунхуан» уряду провінції Ганьсу. 

У 2017 році ще одним партнером СНАУ стає University 
Zeijlang Golden Egg Science and Technology Co. LTD, з 
яким підписано договір у сфері розробки та впрова-
дження спільних науково-виробничих досліджень, об-
міну фахівцями, підготовки та перепідготовки кадрів 
та комерціалізації спільних результатів досліджень.

В рамках підписаних договорів майже щорічно відбува-
ються як дипломатичні, так і навчальні та наукові візи-
ти сторін. Так, у 2013 році в СНАУ перебувала  делегація 
представників Аграрного наукового центру Академії 
сільськогосподарських наук округу Дінксі провінції Гань-
су. Метою візиту стало ознайомлення з наукової базою 
СНАУ та узгодження напрямків подальшої роботи.

У 2016 році відбувся візит декана факультету Іго-
ря Коваленка, професорів Володимира Власенка та 
Анатолія Подгаєцького до Гуйчжоуського науково-до-
слідного інституту картоплярства. Під час візиту був 
розроблений план співпраці щодо наукових дослі-
джень з вирощування насіння картоплі. Цього ж року 
науковців університету було запрошено  фірмою ТОВ 
«Кай-кай» як наукових консультантів з розвитку кар-
топлярства округу Дінксі провінції Ганьсу.

У жовтні 2017 року ректор Сумського НАУ, академік Володимир Ладика взяв участь у міжнародній науковій кон-
ференції «Підтримка подальшого сталого розвитку сільського господарства, біомедицини та харчових технологій 
в провінції Чжецзян, Китайської Народної Республіки». Під час візиту відбулися зустрічі з мером міста Джуджи та 
керівниками навчальних закладів провінції,  де було досягнуто домовленість про розвиток подальшого співробіт-
ництва у сфері освіти та наукових досліджень. А уже в грудні цього ж року відбулося підписання меморандуму про 
співробітництво  між Сумським НАУ та Чжензянським університетом землеробства та лісового господарства. Зараз  
продовжується робота за цим договором триває і відбувається в таких напрямках: 

Такий широкий перелік спеціальностей та сучасні умови навчання та відпочинку є надзвичайно привабливими 
для молоді, що дає можливість сформувати контингент студентів на рівні 11 тис. Слід зазначити, що впродовж 
останніх років кількість студентів в університеті є стабільною. Чотири тисячі студентів сьогодні навчаються на 
денній формі, а 3 тис. – на заочній. Крім того, в університеті діє вертикально інтегрована система підготовки. 
Це значить, що в структурі університету є п’ять коледжів та один інститут, де проходять навчання майже чотири 
тисячі студентів. Після закінчення коледжів 67% випускників продовжують навчання в університеті за освітніми 
рівнями бакалавр та магістр.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в університеті сформувався потужний колектив науковців 
та викладачів, більшість із яких є відомими в Україні та світі фахівцями за своїми напрямами. Освітній процес 
забезпечують понад 500 викладачів, серед яких близько 70 – доктори наук та професори, і близько 300 – док-
тори філософії та доценти.

Окрім вітчизняних студентів, університет є привабливим і для здобувачів фаху з інших країн. На сьогодні в 
університеті навчається 401 студент з 24 країн світу, зокрема: 138 студентів з Туркменістану, 82 – з Туреччини,           
32 – з Йорданії, 25 – з Азербайджану, 22 – з Узбекистану, 21 –  з Нігерії, 18 – з Зімбабве та інших країн.

В. І. Ладика

доктор 
сільськогосподарських наук, 

академік Національної 
академії аграрних наук 

України, ректор Сумського 
національного аграрного 

університету

В цьому ж грудні 2017 року  СНАУ підписує ще декіль-
ка угод. Перша –  про запровадження бакалаврської ос-
вітньої програми в галузі ветеринарної медицини з Хе-
нанським інститутом науки та технології КНР, згідно якої 
викладачі Сумського НАУ викладатимуть 15 дисциплін 
студентам в Хенанському інституті науки та технології. 

Крім того, підписано  угоду про спільну післядипломну 
підготовку, відповідно до якої китайська сторона бере 
на себе зобов’язання відібрати на навчання до 150 осіб 
на здобуття освітнього ступеня магістр та до 30 осіб – на 
навчання в аспірантурі Сумського НАУ. Предметом тре-
тьої угоди стало спільне заснування Сумського міжна-
родного коледжу ХІНТ в КНР.

На початку 2018 року СНАУ підписує меморандум про 
розвиток відносин та дружніх комунікацій із Коледжем 
Чжєцзянського Університету землеробства та лісового 
господарства та китайсько-українським науково-дослід-
ним Інститутом наук про життя КНР в рамках міжнарод-
ної угоди «Щодо розвитку українсько-китайського спів-
робітництва в галузі освіти» та реалізації стратегії 

розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм 
«Один пояс, один шлях». 

В рамках цього договору з 20 квітня по 20 травня 
2018 р.  12 студентів та 2 викладачі Сумського НАУ про-
ходять стажування у Цзіянському коледжі Чжєцзянсько-
го університету землеробства та лісового господарства, 
а у липні-серпні очкується прибуття за академічним об-
міном групи китайських студентів та викладачів до Сум-
ського НАУ. Наразі ведеться робота з розробки відповід-
них освітніх програм та навчальних планів.

Таким чином, сьогодні Сумський національний аграрний 
університет є одним із основних партнерів, що здій-
снюють реальну співпрацю з науковими та освітніми 
установами Китайської народної республіки. Звичайно, 
існує низка проблем, які необхідно долати. Є проблеми 
з мовою спілкування, особливостями харчування. Наяв-
ні суттєві відмінності у кліматичних умовах між двома 
країнами та багато іншого. Проте в умовах глобалізаці-
йних змін, такі проблеми є більше викликами, подолання 
яких призведе до бажаних результатів.
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А. О. Наталушко 

молодший партнер 
юридичної компанії 

«Ти і право»

Варто зазначити, що зацікавлення інвесторів з КНР 
бізнесом в Україні останнім часом дедалі зростає, 
причому у різних сферах. Нині особливо привабли-
вими для Китаю є галузі АПК, енергетики, будівниц-
тва, зв’язку, сільського господарства. Україну відвіду-
ють представники багатьох китайських компаній, які 
цікавляться проектами у сфері логістики, причому у 
всіх напрямах – морському, автомобільному, авіа- та 
залізничного сполучення. Також є інвестиції у сфері 
захисту довкілля та відновлюваних джерел енергії. 
Китай безпосередньо може реалізувати власні інвес-
тиційні можливості в напрямку будівництва електро-
станцій на основі біомаси, внаслідок того, що в Україні 
є всі можливості для забезпечення таких привабли-
вих проектів. Важливим напрямком для реалізації 
прагматичної спільної діяльності між КНР та Україною 
може стати сфера наукових досліджень та медицини. 
Ці сфери не є достатньо дослідженими та законодав-
чо організованими, тому вони є цікавим плацдармом 
для реалізації такого співробітництва. Забезпечення 
двостороннього співробітництва між нашими країна-
ми дасть поштовх до посилення та зміцнення впливу 
Китаю у зовнішньоекономічному просторі України.

Приватні компанії, як Китаю так і України, і надалі ак-
тивно взаємодіють. Китайська корпорація доріг та мос-
тів (China Road and Bridge Corporation) у рамках ініціа-
тиви «Один пояс, один шлях» проводить поліпшення 
наявних та розбудову нових логістичних можливостей 
в Україні. Китайська корпорація ядерної промисловос-
ті (CNNC) висловила зацікавлення у спільній реалізації 
інвестиційного проекту щодо розвитку підприємств 
атомно-промислового комплексу України і Китайської 

Народної Республіки. Компанія «Sany Heavy Industry» 
спільно з Міністерством енергетики та вугільної про-
мисловості України розглядають питання модерніза-
ції вугільної промисловості. Адміністрація морських 
портів України уклала контракт з компанією China 
Harbour Engineering Company Ltd. на проведення дно-
поглиблення в Морському порту «Южний» у м. Южне 
Одеської області. China Railway International Group і 
China Pacific Construction Group підписали угоду про 
співпрацю з Україною щодо будівництва четвертої лі-
нії київського метро. Також, ми можемо спостерігати 
потенційний інтерес китайської біржі BOCE до «Укра-
їнської біржі» і продаж цій же компанії Українського 
банку реконструкції та розвитку. 

Тобто ми можемо бачити, що таких двосторонніх 
проектів насправді є багато, і називати їх можна 
довго. 

Інвестування в Україну для Китаю є привабливим, як 
з точки зору прибутковості, так і щодо території – че-
рез її близькість до ринків Європейського Союзу. А 
можливість співробітництва й участь у проекті «Один 
пояс, один шлях» для України є чудовою нагодою для 
зростання її позицій на світових ринках та для залу-
чення багатьох нових інвестицій. 

Звісно, можна сказати, що між Україною та Китаєм не-
має такого адаптованого законодавства, як, наприклад, 
з Європейським Союзом чи країнами, де Китай вже ро-
ками вибудовував юридичну базу через міжнародні 
угоди. Тим не менше, договірно-правова база україн-
сько-китайських відносин нині налічує понад 300 доку-

ментів, серед яких найголовніші – Спільна декларація 
про встановлення та розвиток відносин стратегічного 
партнерства між Україною та КНР, Договір про дружбу і 
співробітництво між Україною і КНР, Програма розвит-
ку відносин стратегічного партнерства між Україною та 
КНР на 2014-2018 рр. та ін.

Оскільки одне з першорядних завдань економі-
ки України, і відповідно, роботи уряду, – це збіль-
шення привабливості України для інвестицій та 
поліпшення інвестиційного клімату, нині триває 
реалізація заходів щодо покращення правового 
забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. 

З цією метою упродовж останніх кількох років були 
зроблені помітні зміни в законодавчому полі інвес-
тиційної діяльності. 

В Україні з 6 березня 2018 року набув чинно-
сті закон № 2269-VIII "Про приватизацію держав-
ного та комунального майна". Як йдеться у законі, 
порядок приватизації не передбачає пільг чи пере-
ваг для окремих категорій покупців, а встановлює 
принцип змагальності та рівності, що, безумовно, є 
позитивним кроком. Цей закон також значно спро-
щує і скорочує термін процедури роздержавлення, 
для прикладу, не більше 11 місяців встановлюється 
для об'єктів великої приватизації, а 5 місяців – для 
малої. Замість раніше чинних чотирьох вводяться 
лише два способи продажу – по-перше, аукціон і, 
по-друге, викуп об'єктів приватизації в тому разі, 
якщо на момент прийняття закону майно вже пе-
ребувало в оренді. Також для виставлення об'єкта 
приватизації на аукціон буде створюватися аукці-
онна комісія з метою розробки умов продажу. При-
ватизація буде здійснюватися за англійським пра-
вом для всіх інвесторів і у разі виникнення спірних 
питань інвестор може звертатися в міжнародний 
комерційний арбітраж. В цілому новації, передба-
чені цим законом, забезпечуватимуть прозорість і 
відкритість приватизаційного процесу.

Одним із головних кроків стало ухвалення Закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо усунення бар’єрів для залучен-
ня іноземних інвестицій». Вже з вересня 2017 року 
спрощено порядок працевлаштування іноземних 
працівників, надано право отримувати посвідку на 
проживання в Україні іноземним інвесторам, які 
мають істотну участь в українських підприємствах, 
але не працевлаштовані на них, для контролю за 
діяльністю таких підприємств. 
Також покращено процедуру видачі дозволів на за-
стосування праці іноземців. Зокрема, роботодавцям 
вперше надано право на застосування праці інозем-
ного фахівця на кількох керівних або управлінських 
посадах (причому також за сумісництвом), що є важ-
ливим для підприємств, створених із залученням іно-
земних інвестицій, та що є необхідним на перших ета-
пах розвитку дочірнього підприємства в Україні.

Цей же закон змінив саму процедуру працевлаштуван-
ня іноземних фахівців. Так, нині роботодавець в Укра-
їні вже не зобов’язаний обґрунтовувати необхідність 
застосування праці саме іноземців, а не вітчизняних 
працівників. Як і раніше, для застосування праці іно-
земців треба отримувати відповідний дозвіл. Разом із 
тим законодавець визначив спеціальні правила пра-
цевлаштування для окремих категорій осіб (напри-
клад, IT-фахівців, працівників творчих професій, ви-
пускників з топ-100 університетів світу та ін.).

Варто згадати ще про один «інвестиційно-важливий» 
документ, яким став Закон України № 1390-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо скасування обов’язковості державної реєстрації 
іноземних інвестицій», який скасував обов’язкову дер-
жавну реєстрацію іноземних інвестицій: її замінили 
на формальне інформування для ведення державної 
статистики. Таким чином, відповідні зміни унемож-
ливлюють прояв ознак корупції. Наразі реєструвати 
іноземні інвестиції не потрібно. Ті інвестиції, що були 
зареєстровані до набрання чинності цим Законом, та 
інвестиції, не зареєстровані до набрання чинності цим 
Законом, мають рівне право на одержання пільг та 
гарантій, передбачених Законом України «Про режим 
іноземного інвестування». 

Насамкінець, одним з нещодавніх нововведень ста-
ло запровадження урядовою постановою № 171 від 14 
березня 2018 року права на отримання довгостроко-
вої візи для іноземців та осіб без громадянства, які є 
засновниками, учасниками або бенефіціарними влас-
никами (контролерами) юрособи. Необхідні умови 
для цього – таке підприємство має бути внесене до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань;  та 
частка таких іноземців або осіб без громадянства 
чи іноземної юрособи, бенефіціарами (контролерами) 
якої вони є, у статутному капіталі української ком-
панії має перевищувати 100 тисяч євро (за курсом 
НБУ на момент внесення інвестиції). 

Такі законотворчі ініціативи покликані створити 
привабливі інвестиційні умови для іноземних інвесто-
рів та зробити ведення бізнесу в Україні для інозем-
них компаній більш стабільним та прогнозованим.

Водночас, залишаються деякі перехідні проблемні 
питання правового поля, які стали на заваді спро-
щенню китайсько-українського бізнесу і потребу-
ють вирішення. Одним із можливих шляхів їх по-
долання, на нашу думку, може стати організація 
міждержавного китайсько-українського юридичного 
центру, який би працював в напрямку усунення та-
ких перешкод в інвестиційній діяльності. Спільними 
зусиллями фахівців обох країн та урядовою підтрим-
кою ініціатив, сподіваюся, можна буде забезпечити 
ефективніше та більш адаптивне правове поле для 
міжнародної співпраці наших двох країн.   

Щиро дякую усім за увагу! 

Правовий аспект інвестиційної 
співпраці УКРАЇНИ та КИТАЮ

Доброго дня, шановні учасники форуму!
Хочу торкнутися актуальної в рамках міжнародного 
співробітництва теми – правового забезпечення та 
гарантій іноземної інвестиційної діяльності китай-
ських компаній в Україні. 

Зважаючи на потужні фінансові та технологічні ре-
сурси, Китай давно став одним з основних українських 
економічних партнерів та інвесторів, і стратегічне 
партнерство з ним, у тому числі в рамках ініціативи 
«Один пояс, один шлях», все більшою мірою впливає на 
економічну і законотворчу ситуацію в Україні. 
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    Новий КИТАЙ
 у світі, що
            змінюється. 
    Погляд з УКРАЇНИ

У березні  2018 р. газета «Женьмінь жибао»  розмістила коментар 
представника першої сесії Всекитайських зборів народних представ-
ників (ВЗНП) 13-го скликання Чжан Єсуя: «Китай не буде ні імпортувати 
іноземних моделей, ні експортувати китайську модель розвитку. Китай 
дотримуватиметься власного шляху і не вимагатиме від інших країн ко-
піювати китайську практику». За його словами, Китай не намагається 
змінити нинішній міжнародний порядок. Він й надалі буде захисником 
і будівельником цього порядку. Водночас, КНР готова брати активну 
участь у реформуванні та будівництві глобальної системи управління, 
сприятиме розвитку міжнародного порядку у  більш справедливому й 
розумному напрямку. Представник сесії ВЗНП підкреслив, що у світі не 
існує єдиної універсальної моделі розвитку. На основі власних реалій 
кожна країна має незалежно розробити власний шлях розвитку. 

Як відомо, на зазначеній сесії депутати Всекитайських зборів народних представ-
ників проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаді Голови КНР. Представ-
ники народу підтримали ініціативу одностайно: за продовження повноважень 
нинішнього китайського лідера висловилися 2970 депутатів.

Президент України Петро Порошенко привітав Сі Цзіньпіна з переобранням на по-
саді Голови Китайської Народної Республіки. «Сподіваюся на поглиблення нашого 
плідного діалогу заради зміцнення українсько-китайського партнерства», – напи-
сав Петро Порошенко у Twitter. 

Внесення змін до Конституції КНР щодо скасування обмежень перебування на посаді Голови КНР 
викликало багато різних коментарів світових ЗМІ. Зокрема, The Economist зауважив, що «довічне 
правління» Си Цзиньпіна може не піти на користь Китаю. Отже, Захід залишається у межах звичного 
протестантсько-ліберального погляду на світ. Такий підхід не враховує особливостей конфуціан-
ського світу, де головними обмеженнями влади виступають не формальні зовнішні правила, а вну-
трішні чинники, насамперед відповідальність за стан справ у економіці та суспільстві. 
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Цю подію можна сприймати по-різному, як власне 
і відбувається, але дивує, що аналогічні приклади ба-
гатолітнього перебування при владі у інших країнах 
(Маргарет Тетчер, Синдзо Абе, Ангела Меркель, Воло-
димир Путін) не викликають такої пристрасної уваги. 
Можливо, зберігаючи широту поглядів на світ, варто 
залишити кожній країні її суверенне право на націо-
нальну специфіку та на власне бачення шляхів роз-
витку. Чи може хто заперечити прагнення китайського 
народу досягти «китайської мрії», до якої так ефектив-
но крокує Піднебесна під керівництвом Сі Цзіньпіна?

Важливими складовими сталого розвитку еко-
номіки і забезпечення національної безпеки є 
баланс, гармонізація зовнішньоекономічних 
відносин. Передовсім треба підходити з пози-
ції забезпечення національних інтересів і вра-
хування реальних можливостей та перспектив 
нашої країни. В цьому контексті, поряд з ЄС і 
США, сьогодні одним із найвигідніших страте-
гічних партнерів для України виступає КНР. 

Привабливість цього напряму зовнішньої політики нашої держави, як і для багатьох інших держав, 
визначають багато чинників, серед яких не останнє місце посідає політична та економічна вага 
Китаю у світі, яка постійно зростає.

Китай та Україна, як відомо, мають більше спільного, аніж здається. Як свідчать наукові дослідження, 
існує значна сумісність економік та технічних стандартів двох країн у багатьох галузях народного 
господарства. Україна та КНР мають взаємно цікавий науково-технічний та культурний потенціал. 

Обидві держави мають спільні кордони з Росією та перебувають у колі інтересів США. 
Між нашими державами не було і, сподіваємось, ніколи не буде суперечностей. Дипломатія 
обох країн ґрунтується на реалістичному врахуванні їхніх національних інтересів. 

Україна є важливим чинником європейської та 
світової політики. Вона з повагою ставиться до 
зростання ролі КНР у сучасних міжнародних від-
носинах. Існує чимало питань, з яких позиції сто-
рін близькі: протидія гегемонізму і політиці сили 
у міжнародних відносинах, ядерне роззброєння, 
реформа системи ООН, боротьба з міжнародною 
злочинністю та тероризмом, релігійним екстреміз-
мом, національним  сепаратизмом, невтручання у 
внутрішні справи тощо. Україна і КНР послідовно 
працюють і координують свою політику в ООН, ін-
ших міжнародних організаціях.

Україна для КНР є зоною значних політичних та 
економічних інтересів. Китай виходить з того, 
що Україна має чималий економічний потенці-
ал, певні досягнення в деяких галузях науки й 
техніки, і вважає, що розвиток відносин з Укра-
їнською державою відповідає національним ін-
тересам КНР і має неабияку перспективу. Взаємне 
розуміння цих реалій і стало базовою основою 
становлення та розвитку українсько-китайських 
відносин стратегічного партнерства.

Когось з наших сусідів  дратує українсько-китайська 
співпраця, хтось, можливо, вбачає в Україні конку-
рентний потенціал, чималу кількість людей щиро 
хвилює, чи використає українська влада  можли-
вості, які надає стратегічне партнерство з КНР, на 
користь держави. Але чисельна експертна спіль-
нота впевнена: українсько-китайське співробітни-

цтво відповідає національним інтересам, потребує 
подальшої активізації, а у двосторонніх політичних 
відносинах пауз більше не має бути.

Фахівці звертають увагу на досягнення КНР у 
здійсненні реформ і в цьому вбачають великій 
потенціал взаємовигідних відносин між двома 
державами. Наразі українська влада та експертне 
співтовариство розглядають можливості створен-
ня зони вільної торгівлі з КНР і введення безві-
зового режиму. Зрозуміло, що ця робота потребує 
якісної підготовки і часу.

Між урядами України та КНР підписані десят-
ки документів, які де-факто створили правову 
базу для поглиблення та поширення двосто-
ронніх відносин у різноманітних напрямках, 
але реалізація широких намірів ще далека від 
потенційних можливостей. Спроби уряду Укра-
їни залучити інвестиції китайських бізнесменів 
стикаються з проблемою тривалих переговорів 
та узгоджень, бо уряд у інвестиційній політи-
ці робить ставку на важку промисловість та 
енергетику. Для покращення цієї ситуації по-
трібно відкрити для китайських інвесторів не 
лише важку промисловість, інфраструктурні 
проекти та енергетику, а надати широку мож-
ливість вкладати інвестиції у переробну галузь 
агропромислового комплексу, легку промисло-
вість та галузі високих технологій.

Що стосується торговельних відносин, то на нинішньому етапі потрібно розширяти спектр товарів, 
які надходять до Китаю, адже поки що товарна структура має здебільшого сировинний характер. 
Крім цього, не треба зациклюватися лише на господарських відносинах з Китаєм. Варто розвива-
ти різноманітне співробітництво: надання послуг, особливо в інноваційних проектах, туристичній 
сфері, гуманітарних контактах. Розумне використання наявних можливостей дозволить не лише ви-
вести країну з кризи, а й перетворити її на сучасну європейську державу. На основі створеного міц-
ного підґрунтя відкриється можливість фактичного переходу політичного співробітництва Києва й 
Пекіна на вищий щабель – до політичної взаємодії на міжнародній арені.



Нині нагальним завданням для 
України залишається правильно 
зрозуміти сутність змін, що відбу-
ваються у Піднебесній, зробити 
висновки для адекватної взаємо-
дії з такою могуттю, як сучасний 
Китай, знайти своє місце у страте-
гічній китайській ініціативі «Один 
пояс, один шлях» та скористатися 
можливостями українсько-китай-
ського стратегічного партнерства 
задля розв’язання проблем влас-
ного розвитку та забезпечення су-
веренітету й територіальної ціліс-
ності нашої держави.
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Однак віце-президент споживчого біз-
несу Huawei заявив, що компанія поч-
не вкладати гроші в ринок США, тобто 
інвестувати в нього. Він висловив на-
дію на те, що влада Сполучених Шта-
тів прийме цей факт до уваги й відмо-
виться від своїх претензій. Крім того, 
керівництво корпорації готове нада-
ти всім спецслужбам США всі фірмові 
мобільні пристрої, щоб вони уважно 
вивчили їх щодо наявності будь-якого 
шпигунського ПЗ.

На тлі заборони на продаж смартфо-
нів Huawei в США, керівництво китай-
ської корпорації вирішило присвятити 
весь 2018 рік посиленню своїх позицій 
на ринках Європи і Азії, насамперед, в 
Індії. Впродовж року Huawei має намір 
вкладати величезні інвестиції в ринок 
США, щоб переконати керівництво 
країни у необхідності своєї присутно-
сті та у користі цього для американ-
ської економіки.

У Китаї не ініціюватимуть торгової вій-
ни з США, але зможуть захистити власні 
інтереси і відповісти на будь-які викли-
ки. Про це на прес-конференції заявив 
міністр комерції КНР Чжун Шань. Пекін 
впевнений, що торгова війна між двома 
країнами закінчиться катастрофою для 
всієї світової економіки. Він додав, що 
Китай і США почали активно розвивати 
свої торгово-економічні відносини 40 
років тому, за цей час масштаби взаєм-
ної торгівлі зросли в 232 рази, взаємні 
інвестиції вже перевищили 230 мільяр-
дів доларів. Чжун Шань зазначив, що 
потенціал співробітництва двох кра-
їн досить великий і обидві сторони 
мають робити спільні зусилля для 
зміцнення взаємної довіри.

Як стверджують аналітики, на укра-
їнську точку зору та відповідне став-
лення до КНР у переважній більшості 
намагаються впливати як західні, так 
і російські засоби масової інформа-
ції. Наразі  українські ЗМІ не мають 
жодного власного кореспондента в 
Китаї. Можливо, через це в Україні 
мають застаріле, стереотипне уяв-
лення про Піднебесну, а влада не 
отримує об’єктивної інформації про 
Китай, такої необхідної для розвитку 
партнерських відносин.

Успіх у двосторонніх відносинах зале-
жить від усвідомлення  українською 
державою важливості залучення до 
роботи фахових китаєзнавців, які ро-
зуміють принципи зовнішньої і вну-
трішньої політики КНР, економічні 
процесі, історичні аспекти і культурні 
особливості. Досвід інших держав свід-
чить, що економити на підготовці та 
залученні китаєзнавців до роботи дер-
жавних структур – це недалекоглядна 
позиція. Саме у співпраці з експертним 
середовищем держава матиме більше 
шансів досягти рівня відносин, який 
відповідатиме стратегічним націо-
нальним інтересам.

При визначенні зовнішньополітичних орієнтирів Української держави не 
можна відсувати можливість співробітництва з КНР на другий план та нада-
вати перевагу виключно налагодженню взаємин із країнами НАТО або питан-
ням інтеграції до ЄС. Успішне здійснення українсько-китайського партнерства 
може вплинути на розв’язання економічних проблем України і стати запорукою 
успішного виходу на світовий ринок.

За підсумками економічного розвитку 2017 року Китай посів друге місце серед найбільших 
економік світу, повідомив голова Держкомітету КНР з розвитку і реформ Хе Ліфен. У 2017 
р. ВВП Китаю досяг 82,7 трлн. юанів, що дорівнює 12,2 трлн. дол. США. Хе Ліфен звернув 
увагу, що приріст ВВП впродовж минулого року склав 900 доларів на душу населення. Він 
нагадав, що в перші роки проведення реформи у країні було поставлене  завдання довести 
до 2000 року ВВП до 800 доларів на душу населення. У 2018 році, за розрахунками, близько 
60% економічного зростання Китаю буде досягнуто за рахунок споживання.

Китай став частиною глобальної 
економіки. Він найбільший у світі 
експортер з часткою понад 13%. У 
Китаї працюють 12 зі 100 найдорож-
чих компаній світу. За короткий час 
КНР змогла створити надзвичайне 
багатство для себе і тих, хто веде 
з нею справи. Пекін вважає цілі на-
прямки виробництва стратегічни-
ми. Китайська програма «Зроблено 
в Китаї 2025» передбачає викори-
стання субсидій і протекцій для до-
сягнення лідерства у 10 індустріях, 
серед яких авіаційна, технологічна 
та енергетична. На ці галузі в су-
купності припадає близько 40% ки-
тайського виробництва.

Нещодавно влада США майже цілком 
заборонила китайським компаніям 
Huawei і ZTE продавати свої смарт-
фони та інші електронні пристрої 
на території всієї країни. Причиною 
цього нібито стали зв'язки з китай-
ськими спеціальними службами, які 
можуть використовувати продукцію 
цих двох виробників для стеження за 
жителями Сполучених Штатів. 

Наразі китайське державне видання Global 
Times висловило думку, що США намагаються 
вдавати з себе жертву. «Якщо США хочуть ско-
ротити дефіцит торгового балансу, необхідно 
змусити американців старанніше працювати і 
провести реформи у відповідності з попитом 
на міжнародному ринку замість того, щоб про-
сити весь світ змінитися», – зауважила газета.

На сторінках Bloomberg почесний професор із глобальних справ Центру Генрі 
Кіссінджера в Університеті Джона Хокінса Хал Брандс пише, що змагання вели-
ких держав стало актуальною темою для світового політичного співтовариства. 
Ідею про те, що світ знову зіткнувся з гострим, неприкритим суперництвом між 
США, Китаєм і Росією, покладено в основу нещодавно опублікованих у США до-
кументів: «Стратегії національної безпеки», «Національної оборонної стратегії» 
і «Перегляду ядерної позиції».

Тривожною тенденцією є те, що із загостренням відносин між великими держа-
вами стає все тяжче досягти співробітництва в питаннях, які вимагають бага-
тосторонніх дій. А їх стає з щороку все більше. В сучасному світі, де функцій та 
інструментів ООН бракує, щоб зберегти мир і вирішити всі суперечки, де пока-
рання за нездатність захистити себе може бути катастрофічним, змагання між 
великими державами – це норма. Але для всіх країн було б краще, якби Захід і 
Схід навчилися жити зі своїми відмінностями.

На тлі постійних загроз введення певних 
санкцій з боку США Китай, який є найбіль-
шим власником американських боргових зо-
бов'язань, у січні 2018 р. скоротив вкладення 
в US Treasuries на $ 16,7 млрд. – до $ 1,168 трлн. 
На початку року Пекін вже заявляв про на-
мір диверсифікувати валютні резерви, щоб 
знизити власну залежність від US Treasuries. 
Нещодавно представник Білого дому пояс-
нив, що адміністрація президента Д. Трампа 
вимагає від КНР скоротити профіцит торго-
вого балансу на 100 млрд. дол., адже дефі-
цит торгового балансу США з Китаєм у 2017 р. 
склав рекордні 375 млрд. дол.
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Східної Європи та 
Центральної Азії Академії 
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Україна – країна Східної Європи. Вона не межує 
з Китаєм і географічно розташована далеко від 
нього, однак завдяки особливим історичним від-
носинам між Україною та Росією, адже вона була 
частиною Росії, а пізніше і Радянського Союзу, 
завдяки збільшенню китайсько-російських відно-
син, контакт українського та китайського народів 
в межах китайсько-російських (радянських) від-
носин розпочався дуже рано.

    Соціально-
культурний
    обмін між
            КИТАЄМ та УКРАЇНОЮ:
                історія та сучасність

РАННІ КОНТАКТИ МІЖ КИТАЄМ ТА УКРАЇНОЮ

Дипломатичні відносини між Китаєм та Росією розпочалися у 1618 році. 
5 травня 1618 року Тобольський воєвода відправив до Пекіна посоль-
ство козака І. Петлина для вивчення ситуації в Китаї. Іван Петлін – пер-
ший неофіційний російський посол, який прибув до столиці китайської 
династії Мін, відкривши шлях китайсько-російських відносин, шлях до 
Китаю через сибірські та монгольські пасовища, а також розпочав ки-
тайсько-російські зовнішні зв'язки. У лютому 1654 р. (Шуньчжи – оди-
надцятий рік) російський цар Олексій Михайлович Романов призначив 
Тобольського офіцера Федора Ісаковича Байкова послом та відправив 
з його з дипломатичною місією до Китаю: були встановлені офіційні 
дипломатичні відносини між Китаєм та Московським царством та роз-
почалися дипломатичні та торговельні контакти між країнами. Відтоді 
контакт поступово збільшувався. У 1730 та 1731 роках династія Цін від-
правила делегацію на чолі з помічником міністра Туоши та вченим Де-
сінєм до Москви та Петербурга з метою привітання цариці та для участі 
у церемонії її коронації. Це була перша китайська дипломатична місія 
до Європи. У 1700 році задля розширення політичного впливу Петро 
Великий вирішив поширити вплив Православної Церкви в Китаї. У 1715 
році, за згодою імператора Кансі, він відправив першу місію до Китаю. 
Всього до 1956 року було відправлено 20 місій.

Дипломатичні зв’язки між Китаєм та Росією привернули увагу українського народу до Китаю. Наприклад, 
особливий внесок у вивчення Китаю зробив український історик і археолог Микола Бантиш-Камінський 
(М. Бантыш-Каменский, 1737-1814). Він є автором «Збірки справ між російським та китайським дворами», а 
також «Дипломатичної збірки справ між Російським та Китайським державами з 1619 по 1792 рр.», яку було 
перекладено та надруковано видавництвом «Комерційна преса» 1982 року. Саме ця праця є важливим 
історичним матеріалом для вивчення ранніх китайсько-російських відносин. Народжений у Полтавській гу-
бернії Іван Якович Коростовець (1862 – 1933) – український та російський дипломат, посол Російської імперії 
в Пекіні), який був призначений другим секретарем дипломатичної місії в Пекіні 1890 року, є автором праці 
«Китайці та їх цивілізація» (Санкт-Петербург, 1896 р.). З 1819 по 1832 рік у Пекіні працював український док-
тор, випускник Києво-Могилянської академії, аспірант Петербурзької Медико-хірургічної академії – Йосип 
Войцеховський. Під час своєї місії він вдало боровся з епідемією холери та  з іншими хворобами.

Будівництво та експлуатація Китайсько-Східної 
залізниці призвели до збільшення числа українців 
на північному сході Китаю. Ця залізниця була ак-
том вторгнення Росії до Китаю, а також резуль-
татом політики Лі Хунчжана, що  й призвело до 
підписання в 1896 році союзного договору з Росій-
ською імперією. Згідно з «Союзним договором між 
Російською імперією та імперією Цин» (в Китаї – 
«Таємний договір Китаю і Росії»), «Договором за-
лізничної компанії Східної провінції» та «Великим 
договором про земельну грамоту» 1898 року фінан-
сування залізниці на північному сході Китаю над-
ходило з Росії, в 1897 році розпочалися роботи, а у 
1903 році її було введено до експлуатації.

Будівництво та відкриття Китайсько-Східної за-
лізниці сприяло збільшенню кількості переселенців 
з Російської імперії до Китаю. Українці переселилися 
до Китаю з нинішньої території України та інших 
частин Російської імперії, в тому числі з Клінського 
району Далекого Сходу, близького до Маньчжурії. У 
1903 році у Харбіні було проведено перший перепис 
населення. Там мешкало 15 579 росіян, 28 338 китай-
ців, 462 японців та 200 осіб інших етнічних груп. За-
гальна чисельність населення Харбіна становила 44 
576 осіб (за винятком Фу Цзядянь). Наприкінці 1905 р. 
в Харбіні жили 40 000 осіб різних національностей з 
Російської імперії. Напередодні Першої Світової вій-
ни росіяни в Харбіні становили 64,5% від загального 
населення міста1. 1917 р. кількість мешкаців у Харбі-
ні перевищила 100 000, серед них тут жили 40 000 
росіян2. До 1920 року, за різними даними, українські 
іммігранти склали від 2 000 до 20 000 осіб3. У 1940-х 
роках в українському емігрантському районі Харбіну 
проживало 2 000 осіб, в тому числі діти4. 

На Новій Комерційній вулиці було розташоване 
приміщення Українського Союзу, там був клуб, бі-
бліотека, концертний зал, у якому відбувалися кон-
церти українських хорів, драматичні вистави, опери 
українських авторів, та групи вивчення української 

мови. Доповіді про українську історію часто чита-
ли в Союзі. Головою Українського національного 
імміграційного округу був професор Харбінського 
технологічного інституту В. А. Кулябко-Корецький, 
який народився у Полтавській губернії. Активними 
діячами українського імміграційного округу були                                     
П. Я. Лісуненко, Ф. Ф. Даниленко та Г.  І. Несеренко. 
У 1907 році в Харбіні було засноване українське ви-
давництво, засновником якого був В. С. Опадчий, на-
роджений у Чернігівській області. 1907 року він ство-
рив перший український клуб і брав активну участь 
у будівництві Храму Покрова в Харбіні. З 1920 року 
зібрання храму відбувалися в Українському Союзі, а 
в 1930 році віруючі переїхали до спеціально побу-
дованого приміщення, яке і досі використовується. 
Українські емігранти відкрили українську початкову 
школу, першу українську середню школу та дворічну 
старшу начальну школу в Харбіні. У ХХ столітті в Ки-
таї видавали періодику українською мовою, зокрема 
журнал українського національного еміграційного 
округу «Зауваження» та українську націоналістич-
ну газету «Голос України». У 1920-х роках кількість 
українців у Харбіні різко зросла у зв’язку з появою 
політичних емігрантів з території України, Сибіру та 
Далекого Сходу.

Багато українців переїхало до Китаю, в свою чергу 
багато китайців також переїхало до України у зв’яз-
ку з роботою в Росії. Ще в період панування Золотої 
Орди на території України з’явилися китайці. Про-
те велика кількість китайців почала переїжджати в 
Україну наприкінці ХІХ століття. На початку ХХ ст. в 
Україні було декілька тисяч китайців, переважно ро-
бітників, ремісників та бізнесменів. За часів Першої 
світової війни, з 1915 року, до лав російської армії 
були мобілізовано багато китайців, їх чисельність 
сягла апогею у 1916 році. Точної статистики про за-
гальну кількість російських робітників, набраних в 
Китаї під час війни, немає. Згідно з російськими дже-
релами, у жовтні 1915 р. російський власник заводу 
потребував не менше 150 000 китайських робітників.
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1916 року Китайсько-Східна залізниця доставила близько 50 0000 китайців 
до Європи та Росії. Відповідно до неповної статистики «Федерації китайців у Росії» в пе-
ріод 1915 - 1917 рр. до Росії виїхало близько 80 тис. китайців. Радянські вчені наголоси-
ли, що під час війни в Європі та Росії проживало не менше 150 тис. китайців, а загальна 
кількість китайських робітників становила 200-300 тис. осіб. Якщо ми додамо китайських 
робітників, які переїхали до Росії до початку Першої Світової війни, загальна кількість 
китайських робітників в останньому періоді війни оцінюється як мінімум 500 тис. осіб. 
Лише на Східному фронті проти Німеччини воювали 150 тис. китайців5. Під час Жовтне-
вої революції та Громадянської війни в Росії велика кількість китайців у Києві та Харкові 
взяла активну участь у встановленні радянського режиму6. У Червоній Армії воювали не 
лише китайці, а й близько 300 тис. «інтернаціоналістів». З точки зору чисельності, китайці 
(близько 60 тис.) поступалися лише угорцям (80 тис.). Більшість з них служили на терито-
рії України. У Луганську та Харкові було два китайських батальйони. Сан Фуян відігравав 
важливу роль у створенні батальйону української Червоної армії, Шен Цинге – китайських 
загонів Червоної армії в Москві, Петрограді, Луганську, Харкові, Пермі, Казані та в інших 
містах. Під час Громадянської війни у спеціальному таборі в Київській губернії був і китай-
ський загін. У 1925 році в Києві виходила китайська газета «Хуа Гун Бао».

КУЛЬТУРНІ СТОСУНКИ МІЖ КИТАЄМ ТА УКРАЇНОЮ В РАМКАХ КИТАЙСЬКО-РАДЯНСЬКИХ ВІДНОСИН
ПІСЛЯ ЗАСНУВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Після заснування Китайської Народної Республі-
ки в 1949 році, 2 жовтня між Китаєм і СРСР були 
встановлені дипломатичні відносини. 4 лютого 
1950 року Китай та Радянський Союз офіційно 
підписали «Китайсько-радянський договір про 
дружбу, союз та взаємну допомогу» – розпочався 
так званий «медовий місяць» китайсько-радян-
ських відносин. Китай використовував «однобіч-
ну» політику щодо Радянського Союзу і всебічно 
вивчав радянський досвід. СРСР надавав допо-
могу Китаю у побудові соціалізму.

У перші дні створення Китайської Народної Рес-
публіки з метою виховання талантів, яких країна 
терміново потребувала, велика кількість інозем-
них студентів була направлена до Радянського 
Союзу, де і була сформована «течія студентів Ра-
дянського Союзу». Вища освіта в УРСР булла ви-
соко розвинена, тут працювала велика кількість 
технікумів та університетів, де навчалося багато 
китайських студентів. В університетах Києва, Хар-
кова, Одеси та Дніпропетровська було підготовле-
но велику кількість китайських експертів у різних 
сферах промисловості, сільського господарства, 
охорони здоров'я, науки та освіти. Наприклад, 
1951 року з 375 аспірантів і студентів, яких відпра-
вили на навчання, 13 працювали у Києві. У 1954 
році на навчання в Донецький технологічний 

університет було відправлено 25 осіб7. Міністр 
машинобудування Хе Гуан’юань навчався в Київ-
ському технологічному інституті з 1951 по 1956 рр8.                                                                                          
Міністр науки і техніки Чжу Лілан навчався в 
Одеському університеті з 1956 по 1961 рр., міністр 
Міністерства геології та мінеральних ресурсів Чжу 
Сюнь навчався у Дніпропетровському гірничому 
університеті у 1952-1957 рр., Лю Цзяньфен, заступ-
ник міністра Міністерства електроніки, навчався 
в Київському технологічному інституті з 1956 по 
1961 рік. На той час велика кількість стажерів була 
відправлена на підприємства України. Наприклад, 
на Запорізькому алюмінієвому заводі працювала 
21 особа, 25 – на Дзержинському металургійному 
комбінаті, 15 – на Дніпровському електродному 
заводі, 19 – на заводі з виробництва азоту в Укра-
їні, 37 – на Донбаській гірській ділянці СРСР, 19 – 
на заводі з фарбування Любезино, 2 – на шахтах 
Донбасу. Троє членів Китайської Академії наук, 
четверо членів Китайської інженерної Академії 
також навчалися в Україні9.

За часів радянсько-китайського «медового міся-
ця» публікувались видатні літературні твори обох 
країн. 1954-1960 в Радянському Союзі було надру-
ковано переклад російською мовою класичного 
роману «Трицарство», «Сон у червоному теремі», 
«Річкові заплави», «Подорож на Захід», «Неофі-

ційну історію конфуціанських вчених», «Подорожі 
Лаоцан», «Квітку в гріховному морі» тощо. Тво-
ри таких китайських письменників як Лу Сінь, Го 
Можо, Мао Дунь, Ба Цзінь, Лао Ше, Цао Ю, Ай Цин, 
Чжао Шулі друкували в російському перекладі. 
В той час як Китай різнопланово досліджував та 
пізнавав Радянський Союз, Радянська Україна та-
кож відігравала важливу роль у пізнанні і розумін-
ні один одного. Асоціація китайсько-радянської 
дружби видала працю «Українські жінки (статис-
тичні дані)» (Sino-Soviet Friendship Photo Agency, 
1957 р.); у 1956 році до сторіччя від дня народжен-
ня українського поета Івана Франка Ге Баоцюанем 
було видано «Збірку поезій українського пись-
менника Івана Франка»; Чжоу Чимін (Письменник 
Чжоу) переклав «Українські народні казки» (ви-
давництво Тяньцзінь, 1957 р.); Ян Хуей підготував 

видання «Колосок. Українська народна казка» 
(Видавництво Тяньцзінь, 1956р.); було перекладе-
но і опубліковано працю Дуброва «Українська Ра-
дянська Соціалістична Республіка» (видавництво 
«Нові знання», 1956 р.); Ван Джинлінг переклав 
«Українські народні казки» (видавництво «Народ-
на література», 1959 р.); Лі Хе – «Візити України» 
(видавництво «Епоха», 1955 р.); Шанхайська асо-
ціація китайсько-радянської дружби видала праці 
«Українська Радянська Соціалістична Республіка» 
(видавництво «Народне мистецтво Східного Ки-
таю», 1954 р.); та «Процвітання України у братській 
радянській сім'ї народів» (видавництво «Епоха», 
1955 р.) у перекладі Цзі Ція та інших. Праці, пов'я-
зані з Україною, що були опубліковані в цей пе-
ріод, ставили за мету сприяти китайсько-радян-
ській дружбі та китайсько-українській дружбі.

Після Третьої пленарної сесії Одинадцятого Центрального комітету Комуністичної партії Китаю було 
розпочато політику реформ і відкриття, у зв’язку з чим Китай і Радянський Союз відновили контакти, 
розпочався процес нормалізації відносин між двома країнами. Проте, оскільки Україна була рес-
публікою СРСР, відносини між Китаєм та Україною залежали від відносин між Китаєм та Радянським 
Союзом. У той час Китай не міг проводити спеціальних досліджень щодо України, в основному знан-
ня про Україну надходило в контексті російської чи польської історії. Зокрема, «Скорочена історія 
Росії» під редакцією Сунь Ченгму, Лю Зуси та Лі Цзянь у двох частинах («Народне видавництво», 
1986 р.) і Лю Цзиу «Скорочена історія Польщі» («Народне видавництво», 1988 р.) мають відомості з 
української проблематики У 1979 р. після відвідування Китаю трьома емігрантами-українцями Бог-
даном Болчуком, Борисом Левицьким та Петром Подзичем розпочалися контакти китайських вчених 
із західноукраїнськими дослідниками. В 1983 році було опубліковано «Збірку віршів» Т. Г. Шевченка 
(Шанхайське видавництво перекладу, 1983 р.) і «Поезія Т. Г.  Шевченка» (видавництво «Ілін», 1990 р.) 
у перекладі Ге Баоцюаня. У 1990 році інститутом лексикографії харбінського університету Хейлунцзян 
був опублікований «Українсько-китайський словник» («Комерційне видавництво», 1990 р.).

«Медовий місяць» Китаю і СРСР закінчився 1958 року. До середини 1960-х років китайсько-радян-
ські відносини практично розвалилися, а китайсько-радянські відносини поступово перейшли 
від співпраці до конфронтації та конфліктів. Радянські переклади та видання були частиною 
праць, які в той час критикували в Китаї. Китай також переклав і опублікував деякі праці, які 
зазнали критики в Радянському Союзі, тому що розкривали проблеми Радянського Союзу. Серед 
них – дві книги українських авторів. Одна з них – праця 1965 року відомого українського літе-
ратурознавця Івана Дзюби «Інтернаціоналізм або русифікація?»  (Комерційна преса, 1972 р.). Ця 
книга розкривала правду про російський великодержавний шовінізм, який пропагувала радянська 
влада, та  про жорстокий національний гніт, асиміляцію, дискримінацію та експлуатацію Укра-
їни. Іншою книгою була «Україно наша Радянська» (книгарня «Життя, читання, нові знання», 1972 
р.), першого секретаря ЦК КПУ – Петра Шелеста, піддана критиці Центральним комітетом 
Компартії Радянського Союзу, Шелест був звільнений з посади першого секретаря ЦК через 
обвинувачення у «націоналістичних настроях». У той час Міжнародний департамент інформа-
ційного агентства «Сіньхуа» також склав «Огляд національної проблеми України» (Міжнародний 
департамент інформаційного агентства «Сіньхуа», 1972 р.). У 1983 році було опубліковано книгу 
українського дисидента Івана Майстренка «Національна політика КПРС в її історичному роз-
витку» («Народне видавництво», 1983 р.).
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Деякі університети та науково-дослідні установи заснували українські 
наукові центри. Чжецзянський педагогічний університет, Уханьський 
університет, Далянський університет іноземних мов, Шанхайський уні-
верситет іноземних мов створили Український науково-дослідний 
центр, а Російський східноєвропейський Центральноазіатський інститут 
при Китайській Академії соціальних наук має Українське наукове від-
ділення. Чжецзянський педагогічний університет оприлюднив дві серії 
«Українських досліджень». Після здобуття Україною незалежності Китай 
справді розпочав вивчення країни. Було досягнуто великих успіхів, але 
для багатьох людей в Китаї Україна все ще залишається загадковою.

Переклад з китайської Наталії Довгаль 

Одеса є одним із культурних центрів України, там 
навчаються понад 500 китайських студентів та по-
над 1200 українців навчались в Інституті Конфуція. 
В Україні також здобували вищу освіту європей-
ські студенти, проте їх кількість становила лише 
5% від загальної. Китайсько-українська культурна 
програма 2016 року була надзвичайно різноманіт-
ною. Найважливішим було відкриття виставки Та-
раса Шевченка у Пекінському художньому музеї в 
Дасіні 23 вересня. Музей став платформою для по-
стійних та періодичних виставок, він представляє 
сучасних китайських та українських художників, 
скульпторів та фотографів. За останні два роки 
в Україні було проведено понад 100 китайсько-у-
країнських культурних заходів, а також організо-
вано понад 3800 різних комерційних виставок та 
обмінів. Останні роки Україна переживає куль-
турну та мовну «лихоманку Китаєм», і унікальна 
українська культура також викликає велике заці-
кавлення китайського народу. Впродовж 25 років 
відбувалися контакти та співпраця між різними 
регіонами двох країн. Наприклад, Одеса та про-

вінція Фуцзянь, Одеса, Циндао та Нінбо встано-
вили дружні відносини, що є важливою платфор-
мою для співпраці на регіональному рівні. Восени 
2016 року українська делегація на чолі з міністром 
культури України Євгеном Нищуком відвідала Ки-
тайську Народну Республіку. Під час переговорів 
між Нищуком та міністра культури КНР Ло Шуганом 
було обговорено багато питань, включаючи ство-
рення українського культурного центру в Китаї, 
просування народних промислів та здійснення 
культурних заходів обома країнами. 2016 року Ки-
тай також приділяв велику увагу матеріально-тех-
нічній допомозі Україні в галузі освіти. Було при-
дбано 23 500 нових комп'ютерів для українських 
середніх шкіл та облаштовано три лінгвістичні 
приміщення для Київської гімназії східних мов, в 
якій близько 600 дітей вивчають китайську мову. 
Крім того, Міжнародна організація торгівлі «Шов-
ковий шлях» виділила Україні 200 тисяч доларів 
на освітні програми для учнів загальноосвітньої 
школи з особливими потребами.

24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. 27 грудня 1991 р. 
Китай визнав незалежність України. 4 січня 1992 р. Китай встановив дипломатичні відносини 
з Україною. У березні 1993 року Україна відкрила посольство у Пекіні, а в серпні 2001 року – 
генеральне консульство в Шанхаї. У 1992 році в Києві було відкрито Посольство Китайської 
Народної Республіки в Україні. У 2006 році в Одесі було відкрито Генеральне консульство КНР.

СОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ОБМІНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ ПІСЛЯ РОЗПАДУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 

Сьогодні Китай замінив Європу як найбільший туристичний ринок у світі. Кількість ки-
тайських туристів у Центральній та Східній Європі у 2016 році зросла в 1,3 рази порівняно 
з минулим роком, у Польщі, Чехії, Угорщині, Сербії та Словаччині вона виросла найшвидше. 
Країни уздовж «Одного поясу, одного шляху» стають все привабливішими для поїздок ки-
тайських туристів за кордон. За планом 13-ї п'ятирічки кількість китайських туристів у 
цих країнах має сягнути 150 мільйонів, а вартість витрат – 200 мільярдів доларів. В свою 
чергу, кількість туристів з країн «Одного поясу, одного шляху» має зрости до 85 мільйонів, 
приносячи прибуток в 110 мільярдів доларів. Україна намагається привабити китайських 
туристів. У 2016 році лише 20 600 китайців відвідали Україну (найвища кількість впродовж 
десятиліття), це вдвічі більше, ніж минулого року.

ОБМІН ТА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ 

За 25 років встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною культурні 
обміни між країнами зросли. Відбувався обмін студентами. За даними Міністра освіти 
України Дмитра Табачника за 20 червня 2011 р., в Китаї навчалося близько 1000 іноземних 
студентів з України. Близько 6000 китайських студентів навчались в Україні. Згідно з до-
повіддю ЮНЕСКО, українські університети стали особливо популярними серед китайських 
студентів. Міністерство освіти і науки України повідомило, що близько 10% іноземних 
студентів в Україні є громадянами Китайської Народної Республіки. 

Після офіційного встановлення дипломатич-
них відносин між Китаєм та Україною культур-
ні зв'язки поглибшали. Перше та друге спільне 
засідання Комітету з питань співробітництва 
між Україною та Китаєм відбулися у 2002 та 2009 
роках. Результатом цих двох зустрічей було під-
писання плану культурного співробітництва на 
2002-2006 та 2009-2012 роки.

Після здобуття незалежності Україна, як найбіль-
ша країна Європи, привернула увагу китайських 
вчених, які почали вивчати та перекладати укра-
їнську історію та реалії з точки зору України. За 
неповною статистикою, вийшли друком такі ро-
боти з історії України: переклад «Історії України» 
західного вченого Пола Роберта Магочі (Видавни-
цтво Китайської енциклопедії, 2009 р.); «Слов’ян-
ська культура» за редакцією Лю Зуси (Народне 
видавництво «Чжецзян», 1993 р.) містить спеці-
альну главу про українську культуру; Чжао Юнжун 
«Україна: важкі історичні шляхи» (видавництво 
педагогічного університету ХуаДунга, 2005 р.); Лі 
Янь «Не забувай минуле та зосереджуйся на май-
бутньому: вивчення проблеми голодомору Радян-
ського Союзу з 1932 по 1933 р. Стосунки України та 
Росії» (видавництво «Література соціальних наук»,                                                                                             
2014 р.); Вень Ї «Україна: Янус в диму» (видавни-
цтво «Чжунсін», 2016 р.) . Вийшли друком праці 
про українську політику, економіку та диплома-
тію: переклад статті Л.  Кучми «Україна: політика, 
економіка та дипломатія» («Східне видавництво», 
2001 р.); Сун Дунфан «Українські подорожі» (видав-
ництво Нанкінського університету, 2016 р.); Шен 

Ліхуа «Дослідження про взаємозв'язок між Росі-
єю та Україною після розпаду Радянського Сою-
зу» (видавництво Хейлунцзянського університету, 
2017 р.); Жень Фей «Українська історія та сучасна 
політична економія» (видавництво «Економіч-
на наука», 2017 р.) Гі Чжіхун «Дуже сусідні країни: 
Україна та Росія» (видавництво Університету на-
ціональної оборони, 2000 р.); переклад Павлова 
«Перехідна макроекономіка: українська реформа» 
(видавництво «Демократія та будівництво», 2001 
р.); Чжан Хун «Конфлікт і співпраця: інтерпретація 
економічних зв'язків між Україною та Росією (1991-
2008)» (видавництво «Інтелектуальна власність»,                                                         
2010 р.); Чжан Хун «Дослідження політичної ста-
більності в країнах перехідного періоду: теоре-
тичні роздуми про українську кризу» (видавни-
цтво «Література соціальних наук», 2016 р.). Крім 
того, Хуан Вей з Російського інституту східноєвро-
пейських та центральноазіатських досліджень при 
Китайській Академії соціальних наук опублікував 
«Новий українсько-китайський словник» (Комер-
ційне видавництво, 2013 р.), який перебільшує за 
обсягом словник 1990-го року видання.
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中俄交往的频繁，也使得俄罗斯的乌克兰人
开始关注中国。如俄罗斯帝国的乌克兰历史学
家和考古学家班德什—卡明斯基 （Н.Бан-
тыш-Каменский,1737—1814），
对中国的研究作出了特殊贡献。他著有《中国
宫廷事务文集》，另外他还编了《俄中两国外
交文献汇编（1619—1792）》，该书已由商
务 印 书 馆 1 9 8 2 年 翻 译 出 版 ， 是 研 究 早 期 中 俄
关系的重要史料。出身于波尔塔瓦省的贵族伊
万·科罗斯托维茨（Иван Коросто-
вец,1862—1933），1890年被任命为驻北京
外交使团的二秘，写过《中国人及其文明》（圣
彼得堡，1896年）的著作。从1819到1832年在北
京工作过一位乌克兰医生、彼得堡内外科医学院
毕业生约瑟夫·沃伊采霍夫斯基，他在治霍乱及
其他流行病方面表现特别出色。

中 东 铁 路 的 修 建 和 通 车 运 营 使 乌 克 兰 人 大
量进入中国东北。中东铁路原是沙俄侵华的产
物，也是19世纪末李鸿章奉行联俄制日政策的
结果。它是根据1896年中俄《御敌互相援助条
约》（中国习称“中俄密约”）、《东省铁路公
司合同》及1898年《旅大租地条约》等约章，
由 俄 国 出 资 在 中 国 东 北 境 内 修 筑 ， 1 8 9 7 年 动
工，1903年全线通车。

中东铁路的修建和通车，把俄罗斯帝国的大
量的居民吸引到了中国。乌克兰人从现在的乌克
兰地区及俄罗斯帝国的其他地区，其中包括靠近
满洲以乌克兰移民为主的远东泽廖内克林地区迁
移到中国，聚居在中东铁路沿线。1903年哈尔
滨进行了第一次人口普查，哈尔滨有15579名俄
国臣民，28338名中国人，462名日本人和200名
其他民族的人。哈尔滨总人口44576人（不包括

傅家甸）。而1905年底哈尔滨常住人口中共有4
万俄罗斯帝国不同民族的人。1第一次世界大战
爆发前夕，哈尔滨的俄国人占哈尔滨总人口的
64.5%。21917年前夕，哈尔滨居民数量超过了
10万，其中俄罗斯人4万多。 3到20世纪20年代，
根据各种资料来看，乌克兰移民占2千至2万人之
间。 420世纪40年代哈尔滨的乌克兰移民区包括
儿童在内共有2千人。在新商业街有自己的会所，
会所里有俱乐部、图书馆、大演出厅（举办乌
克兰合唱团的音乐会、戏剧、听乌克兰作者的歌
剧）、有研究乌克兰语的小组。乌克兰会所里经
常举办乌克兰历史报告会。乌克兰民族移民区主
席是哈尔滨工业大学教授库里亚布克—科列茨基
（В.А.Кулябко-Корецкий）, 他
出生于波尔塔瓦省。乌克兰民族移民区的积极活
动家有利苏年克（П.Я.Лисунеко）、达
尼连柯（Ф.Ф.Даниленко）、涅斯捷连
柯(Г.И.Нестеренко)。1907年哈尔滨
成立了乌克兰出版社，创办人是出生于切尔尼戈夫
省的奥帕德奇（В.С.Опадчий）。他还于
1907年建立了第一个乌克兰俱乐部，奥帕德奇也
参与了哈尔滨的圣波克罗夫斯卡亚教堂的建设。
该教堂从1920年起就坐落在乌克兰会所里，1930
年迁到了专门为其建的房子里，至今仍在使用。
乌克兰移民在哈尔滨开办了乌克兰小学、第一乌
克兰混合中学和两年制高小。20世纪中国也出版
了乌克兰语的期刊。比如乌克兰民族移民区的官
方刊物——《通报》，还出了乌克兰民族主义报
纸《乌克兰呼声》。1920年代，哈尔滨乌克兰人
的数量因来自乌克兰、西伯利亚和远东的政治侨
民而大增。

在乌克兰人大量来华的同时，中国人也因到
俄国打工而到了乌克兰。早在金帐汗国时期乌克
兰境内就出现过中国人。但中国人大量进入乌
克兰境内是从19世纪末开始的。20世纪初乌克
兰有几千华人，主要是工人、手工业者和商人。
第一次世界大战期间，俄国从1915年起在华招
工，1916年达到了高潮。关于大战期间俄国在
华招工的总人数没有确切统计。据俄国文献记
载，1915年10月俄国工厂主正式提出需用的华工
就不下15万人。中东铁路1916年运往欧俄的华工
约5万人。据当时在苏俄的“中华旅俄联合会”不
完全统计，从1915年到1917年共有8万华工来俄
国。苏联学者指出，大战期间仅欧俄的华工就不
少于15万人，总计招募的华工约为20—30万人。
如果加上战前在俄国的华工，到大战后期赴俄华
工总数估计至少在50万人以上。 1仅西部对德作战
前线就有中国苦力15万人。 2十月革命及俄国内战
期间，基辅、哈尔科夫的大批华人都投入到了创
立苏维埃政权的斗争。在红军中作战的不仅有华
人，“国际主义者”大约30万。就人数来看，华
人（大约6万）仅次于匈牙利人（8万）居于第二
位。但其中的大多数是在乌克兰境内服役。在卢
甘斯克和哈尔科夫有两个中国营。桑富扬乌克兰
华人红军队伍的建立中起了很大作用。沈清河在
莫斯科、彼得格勒、卢甘斯克、哈尔科夫、彼尔
姆、喀山及其他地方的华人国际红军支队的建立
过程中起了巨大作用。内战期间基辅省契卡特别
营下还有个中国支队。1925年基辅还出版了中文
报纸《华工报》。

中国和乌克兰的社会文化交往：历史与现实
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所  刘显忠

中国和乌克兰的早期接触

    乌克兰在地理上属于东欧国家。它和中国不接壤，而
且在地理上相隔很远，但由于乌克兰与俄罗斯的特殊
历史关系，它在历史上曾是俄国及后来的苏联的组成
部分，中俄两国交往的增多, 也使得乌克兰与中国两国
人民在中俄（苏）关系框架下很早就有了往来。

中俄外交往来的开始始于1618年。1618年5月托木斯克军政长官库拉金派遣托木斯
克哥萨克伊凡·裴特林为首的使团出使北京，探听中国的情况。裴特林作为未受外交委
任的非正式的俄国使者，第一个来到中国明朝首都，打通了中俄通使的道路，开辟了经
西伯利亚和蒙古草原前往中国的旱路路线，揭开了中俄外交往来的序幕。1654年（顺治
十一年）2月，俄国政府（沙皇阿列克谢·米哈伊洛维奇）任命托博尔斯克商务官员费
多尔·依萨克维奇·巴伊科夫（Байков）为使节出使中国，建立了中俄正式通使
关系，开始了中俄两国的外交和商务上的接触。此后接触逐渐增多。1730、1731年，
清朝还派侍郎托时、学士德新先后率团分赴莫斯科、彼得堡祝贺皇帝即位，参加俄国沙
皇的加冕典礼。这是中国最早派往欧洲国家的使团。1700年彼得大帝为了扩大政治影
响，决定在中国传布东正教。1715年征得康熙皇帝的同意决定向中国派遣传教士团。到
1956年共派出了20届传教士团。

中华人民共和国成立后在中苏关系框架下的中国与乌克兰的文化往来

1949年中华人民共和国成立后，10月2日中苏之间建立了外交关系，1950年2月14
日，中苏正式签订《中苏友好同盟互助条约》，开始了中苏关系的“蜜月”期。中国奉行
对苏联“一边倒”政策，全面学习苏联的经验。苏联援助中国进行社会主义建设。

中华人民共和国成立初期，为了培养国家所
急需的建设人才，通过不同途径向苏联派遣了大
批留学生，形成了规模宏大的“留苏潮”。由于
乌克兰在苏联的特殊地位，文化教育发达，高校
众多，也有接纳了很多中国留学生。在基辅、哈
尔科夫、敖德萨、第涅伯罗彼得罗夫斯克的高
校，当时为工业、农业、卫生、科学和教育的各
个领域培养了大量的中国专家。比如，1951年派
遣的留苏研究生和大学生共375人，其中有13人
被派到了基辅。 31954年有25人被派到了顿涅茨
克重工业大学学习。 4曾任机械工业部部长的何

光远1951—1956年留学基辅工学院，曾任科技部
部长的朱丽兰1956—1961年曾留学敖德萨大学，
曾任地矿部部长的朱训1952—1957年曾在第涅伯
尔彼德罗夫斯克矿业学院留学，曾任电子工业部
副部长的刘剑锋1956—1961年在基辅工学院留
学。当时还向乌克兰的一些工厂派遣了大量的实
习生。如乌克兰扎布洛什基洛夫铝厂21人，乌克
兰捷尔任斯基钢铁厂25人，乌克兰的聂伯尔电极
厂15人，乌克兰氮肥厂19人，苏联顿巴斯矿区37
人，乌克兰鲁别日诺染料厂19人，苏联顿巴斯建
井局2人。 1当选中国科学院院士的留苏人员中，

1 见Аблова Н.Е.КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и 
политические аспекты истории (первая половина ⅩⅩ века). Москва,2005, 
с. 66. Русии. 2016, №3 (45), с.93.

2 Русии. 2016, №3 (45), с.93.

3 Аблова Н.Е.КВЖД и российская эмиграция в Китае:международные  и 
политические аспекты истории (первая половина ⅩⅩ века). Москва, 
2005, с.66.

4 Русии. 2016, №3 (45), с.93.

1 李永昌：《中国近代赴俄华工述论》，《近代史研究》1987年第2期，第225页

2 李永昌：《苏联十月革命和国内战争时期的旅俄华人组织及其活动》，《社会科学辑
刊》1985年第3期，第121页。

3周尚文、李鹏、郝宇青编著：《新中国初期“留苏潮”实录与思考》，华东师范大学出版
社，2012年，第33—34页。

4同上，第145页。
5周尚文、李鹏、郝宇青编著：《新中国初期“留苏潮”实录与思考》，华东师范大学出版
社，2012年，第228—229页。
6周尚文、李鹏、郝宇青编著：《新中国初期“留苏潮”实录与思考》，华东师范大学出版
社，2012年，第
230—238页。
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在文化教育领域的交流与合作。在中乌建交
的25年间，中国和乌克兰之间的人文交流日益紧
密。两国互派留学生，按2011年6月20日乌克兰
教育部长德米特里·塔巴奇尼克的话说，此时中
国高校有大约1000名来自乌克兰的留学生，在乌
克兰有大约6000名中国留学生。根据联合国科
教文组织的报告，乌克兰的高校在中国大学生中
特别受欢迎。乌克兰教育和科学部通报说，在乌
克兰大约10%的外国留学生是中华人民共和国公
民。敖德萨是乌克兰的文化中心之一，有500多
中国留学生，而在当地孔子学院学习的有1200多
乌克兰人。也有欧洲学生在乌克兰受高等教育，
但欧洲学生大约为5%。2016年中乌文化交流的
内容也极为丰富，其中最重要的位于北京大兴的
塔拉斯舍甫琴科北京美术馆9月23日揭幕。该美
术馆将作为固定展出和临时展出的平台，向人们
介绍当今中国及乌克兰艺术家、雕塑家和摄影家
作品。最近两年，在乌克兰境内举行了100多场
中乌文化活动，举办了3800多次各种商业展和交
流。乌克兰最近几年出现了中国文化热和学汉语
热，同时独特的乌克兰文化也引起了中国人的浓
厚兴趣。25年间两国各个地区之间的接触与合作
很活跃。 比如，敖德萨州和福建省之间、敖德萨
市和青岛、宁波之间建立了友好关系，这是地方
层面上进行合作的重要平台。2016年秋乌克兰文

化部长叶夫根尼·尼修克为率乌克兰代表团访问
中国。尼修克和中国文化部长雒树刚在会谈过程
中对很多问题进行了讨论，其中包括在华建立乌
克兰文化中心、相互推广民间手艺的途径、举办
有双方演员参加的文艺表演等。2016年中国还对
乌克兰教育事业给予了很大帮助。中国援助了乌
克兰中学23500台新计算机，给基辅第一东方语
言中学装备了三个语言室，该学校有大约600名
孩子学习汉语。此外，“丝绸之路”国际商务局
划给乌克兰20万美元用于有特殊需求的中学生的
教育方案。

在旅游领域的合作。目前中国取代欧洲已经
成了世界上最大的出境游市场。2016年中东欧国
家的中国游客的数量与上一年相比增加了1.3倍。
游览波兰、捷克、匈牙利、塞尔维亚和斯洛伐克
的游客数量增长最快。“一带一路”沿线国家对
中国的境外游越来越具有吸引力了。十三五计划
期间中国将向“一带一路”国家输送游客1.5亿，
花费将高达2000亿美元。从“一带一路”国家来
中国的将有8500万游客，带来收入1100亿美元。
乌克兰正在努力吸引中国的客流。2016年总共只
有2.06万中国人游览乌克兰(十年来的最高点),这
比上一年增加了一倍。

中国共产党十一届三中全会后，中国开始改
革开放，中苏两国恢复接触，两国关系正常化的
进程开启。但由于乌克兰当时还是苏联的一个加
盟共和国，中国和乌克兰的关系还属于中国和苏
联地方的关系。当时中国对乌克兰也不可能有专
门的研究，主要是从俄国史或波兰史的视角来认
识乌克兰，只是在一些俄国历史、波兰历史的著
作中涉及乌克兰的历史。如孙成木、刘祖熙、李
建主编的《俄国通史简编》（上、下）（人民出
版社1986年版）、刘祖熙的《波兰通史简编》

（人民出版社1988年版），都涉及到了乌克兰
问题。1979年三位移民西方的乌克兰学者鲍格
丹·博丘尔科夫、鲍里斯·列维茨基和彼得·
波季奇内访问中国之后，开始了中国学者与西
方乌克兰研究专家的接触。1983年出版了戈宝
权翻译的舍甫琴柯的《诗选》（上海译文出版社
1983年版）；戈宝权翻译的《谢甫琴科诗集》
（译林出版社1990年版）；1990年哈尔滨的黑
龙江大学辞书研究所编了本《乌克兰语汉语词
典》（商务印书馆1990年版）。
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一些高校和研究机构建立了乌克兰研究机构。浙江师范大学、武汉大学、大连外国
语大学、上海外国语大学都成立了乌克兰研究中心，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研
究所设有乌克兰研究室。浙江师范大学还出版了两期《乌克兰研究》。乌克兰独立后，
中国才真正开始了对乌克兰的研究，并取得了不小的成就，但目前乌克兰对很多中国人
而言仍是一个谜一样的国家。

中，有三人曾在乌克兰留学。当选中国工程院院
士的留苏人员中有4人曾留学乌克兰。6

中苏“蜜月”期间，两国出版两国作家的优
秀作品。1954—1960年，苏联出版俄译古典小说
《三国演义》、《红楼梦》、《水浒传》、《西
游记》、《儒林外史》、《老残游记》、《孽海
花》等。鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹
禺、艾青、赵树理的作品都出了俄译本。中国在
全面学习、介绍苏联的同时，作为在苏联占有重
要地位的乌克兰也是学习和了解的对象。中苏友
好协会总会编：《乌克兰妇女（静画资料）》（
中苏友好图片供应社1957年版）；1956年乌克兰
诗人伊凡·弗兰科诞辰一百周年，戈宝权编了《
乌克兰作家弗兰科诗文选》；周启明（周作人）

译《乌克兰民间故事》（天津人民出版社1957年
版）；杨惠译：《一颗麦穗：乌克兰民间童话》
（天津人民出版社1956年版）；翻译出版了杜勃
罗娃的《乌克兰苏维埃社会主义共和国》（新知
识出版社1956年版）；王金陵译《乌克兰民间故
事》（人民文学出版社1959年版）；李何著《
乌克兰访问记》（时代出版社1955年版）；上海
中苏友好协会编辑《乌克兰苏维埃社会主义共和
国》（华东人民美术出版社1954年版）；翻译了
吉齐亚的《苏联各兄弟民族大家庭中日益繁荣的
乌克兰》（时代出版社1955年版）等。这一时
期的出版的有关乌克兰的作品都本着宣传中苏友
好、中乌友好这一宗旨的。

苏联解体后独立的乌克兰与中国的社会文化交往

中苏两国的“蜜月”到1958年就基本结束，到1960年代中期中苏关系彻底破裂，
中苏两国关系由合作逐渐转变成了对抗和冲突。苏联翻译出版当时在中国国内受到批判
的一些作品。中国也翻译出版一些在苏联受到批判的作品、揭示苏联问题的材料。这其
中就有两位乌克兰作者的书籍。一本是苏共乌克兰族党员、乌克兰的文学评论家伊凡·
久巴1965年底写给乌克兰党中央的意见书《国际主义还是俄罗斯化？》（商务印书馆
1972年版），该书揭露了苏联领导集团推行的大俄罗斯沙文主义、对乌克兰实行残酷的
民族压迫、同化、歧视和剥削的真相。另一本是当时乌克兰共产党中央第一书记谢列斯
特的《我们的苏维埃乌克兰》（生活·读书·新知三联书店1974年版），该书受到了苏
共中央的批判，谢列斯特因该书而被撤消了中央第一书记职务，罪名之一就是“有民族
主义情绪”。当时新华社国际部还编了一本《苏联乌克兰共和国民族问题资料》（新华
社国际部1972年版）。1983年出版了乌克兰持不同政见者伊凡·麦斯特连柯的《苏共
各个时期的民族政策》（人民出版社1983年版）。

1991年8月24日乌克兰宣布独立。1991年12月27日中国承认乌克兰
独立，1992年1月4日中国与乌克兰建立了外交关系。 1993年3月乌克兰在北京开设了
自己的大使馆，2001年8月在上海设立了总领事馆。1992年在基辅开设了中华人民共和
国驻乌克兰大使馆。2006年在敖德萨开设了总领事馆。

中国和乌克兰正式建交后，乌克兰和中国之间的文化联系进一步深化。2002年和
2009年举行了乌中文化领域合作问题委员会第一次和第二次联合会议。这两次会议的结
果是签订了2002—2006年和2009—2012年的文化合作计划。

乌克兰独立后，乌克兰作为欧洲面积最大的国家，受到了中国学者的重视。中国学者
开始从乌克兰的视角研究和译介乌克兰的历史和现实。据笔者的不完全统计，在乌克兰历
史方面的著作有：刘祖熙主编的《斯拉夫文化》（浙江人民出版社1993年版）有专门的章
节讲乌克兰文化；赵云中的《乌克兰：沉重的历史脚步》（华东师范大学出版社2005年
版）；翻译了西方学者保罗·库比塞克著的《乌克兰史》（中国大百科全书出版社2009年
版）；李燕的《不忘过去 着眼未来：苏联1932—1933年饥荒问题与当代乌俄两国关系研
究》（社会科学文献出版社2014年版）；闻一的《乌克兰：硝烟中的雅努斯》（中信出版
集团2016年版）等。乌克兰政治、经济、外交方面的著作有：翻译出版了库奇马的《乌克
兰：政治、经济与外交》（东方出版社2001年）；宋东方著《乌克兰散记》（南京大学出
版社2016年版）；沈莉华的《苏联解体后的俄罗斯与乌克兰关系研究》（黑龙江大学出版
社2017年版）；任飞的 《乌克兰历史与当代政治经济》（经济科学出版社2017年）；顾
志红的《非常邻国：乌克兰和俄罗斯》（国防大学出版社2000年）；翻译了帕夫洛夫的《
过渡时期的宏观经济：乌克兰的改革》（民主与建设出版社2001年）；张弘的《冲突与合
作：解读乌克兰与俄罗斯的经济关系（1991—2008）》（知识产权出版社2010年版）；             
张弘的《转型国家的政治稳定研究：对乌克兰危机的理论思考》（社会科学文献出版社
2016年版）。另外，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的黄曰炤主编了《新编乌克兰
语汉语词典》（商务印书馆2013年），该词典比以1990年出的那本部头更大。
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 О.А. Борділовська

д.п.н., доцент ІМВ КНУ 
імені Тараса Шевченка

 О.А. БОРДІЛОВСЬКА

Відбувається розбудова партнерських відносин з 
Фуданським університетом, Китайським універ-
ситетом політичних наук і права (China University 
of Political Science and Law) (м. Пекін), Чжухай-
ським коледжем вищої освіти (Chu Hai College of 
Higher Education) (Гонконг). Щоправда, поки що 
вона має спорадичний, непостійний характер.

«Китайський напрямок» представлений широко 
на спеціальності «Країнознавство», де питання 
історії, культури і сучасного розвитку КНР роз-
глядаються у курсах: «Країнознавство», «Полі-
тичний розвиток країн світу», «Цивілізації сві-
ту», «Культурно-духовні традиції народів Азії», 
«Туристичне країнознавство».

На спеціальності «Міжнародні відносини» також 
маємо широкий спектр курсів, які так чи інакше 
висвітлюють китаєзнавчі аспекти: «Історія дипло-

матії», «Міжнародні відносини в Азії», «Зовнішня 
політика азійських країн», «Сучасні тенденції сві-
тової політики» та ін. Китай «присутній» фактично 
у кожному курсі цієї фахової підготовки, наприклад 
окремою темою предмету «Європейський Союз в 
міжнародних відносинах» є відносини ЄС з КНР, так 
само студенти вивчають двосторонні відносини 
КНР-США в курсах «Політика США» і «Великі держа-
ви в світовій політиці». Звичайно, українсько-ки-
тайські відносини так само є окремою темою курсу 
«Зовнішня політика України» (хоч тут, на превели-
кий жаль, викладачам доводиться говорити більше 
про недоліки і перспективи, ніж про результати).

Оскільки я особисто вже декілька років поспіль ви-
кладаю предмет «Сучасні тенденції світової політи-
ки», можу засвідчити, що «місце КНР» в цьому курсі 
постійно збільшується, оскільки поширюється гео-
графія китайських проектів, зростають амбіції Китаю, 
з’являються нові аспекти китайської дипломатії. До 
прикладу: від формату «16+1» – до Нових Шовкових 
Шляхів і суперечок в Південно-Китайському морі, 
до стратегії «Низки перлів» в Індійському океані, 
Китайсько-пакистанського економічного коридору і 

Співробітництво з КНР
   в ІНСТИТУТІ
        міжнародних відносин
               КИЇВСЬКОГО
національного університету
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Шановні колеги!
Насамперед дозвольте мені подякувати за можливість представити свій 
Інститут на такому поважному форумі. Щиро вдячна Український асоціації 
китаєзнавців та особисто її президенту В.О. Кіктенку за запрошення. Ми 
співпрацюємо багато років і підтримаємо один одного в непрості для на-
уковців і сходознавців України часи. Переконана, що така співпраця, окрім 
приємного спілкування з досвідченими і відданими своїй справі колегами, має 
також і практичні результати. Принаймні, розуміння «ери Азії» в міжнарод-
них відносинах і важливість азійського напрямку для української зовнішньо-
політичної стратегії ми відстоюємо разом.

Окрема подяка – представникам Посольства КНР в Україні, 
нашим колегам з Академії суспільних наук Китаю за великий 
інтерес до нашої країни і до можливостей посилення співро-
бітництва між Україною і Китаєм, зокрема в галузі освіти і 
науки, про що, власне, я і маю сьогодні говорити.
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Минулого року на такому ж поважному форумі я була присутня як спосте-
рігач, тепер мене запросили вже як спікера. Це означає, що за рік ситуація 
змінилася, і є про що доповідати.

Дійсно, впродовж останніх декількох років «китайський напрямок» в 
роботі Інституту міжнародних відносин значно активізувався, насам-
перед з об’єктивних причин. В Україні посилюється інтерес до планів 
і стратегій КНР щодо регіону і світу, особливо багато уваги привертає 
ініціатива «Один пояс, один шлях», і все, що з нею пов’язано. Такий інте-
рес спостерігаємо серед наших студентів різних спеціальностей (мабуть, 
найбільше – «міжнародні відносини» і «міжнародна економіка»), які все 
частіше за теми курсових і магістерських робіт обирають дослідження 
саме китайських проектів, відносини КНР з іншими державами, а також 
– перспективи українсько-китайського співробітництва. Тут, звичайно, 
слід назвати економічно-фінансові напрямки, як найбільш привабливі 
в сучасному практичному світі.

В рамках курсів «Світова економіка», «Глобальні ланцюги створення вар-
тості», «Податкові системи зарубіжних країн» та інших вивчаємо історію, 
актуальний стан та перспективи економічного розвитку КНР.

З 2015 року в рамках співпраці з Фуданським Університетом, м. Шанхай 
(Fudan University) студенти, аспіранти та викладачі ІМВ беруть участь у між-
народному конкурсі Youth Innovation Competition in Global Governance.

В рамках науково-консультаційної роботи Центру експортних стратегій та 
Центру глобального сталого розвитку ІМВ проводиться оцінка перспектив 
розширення співпраці українського та китайського бізнесу у сфері розвит-
ку зовнішньої торгівлі (передусім – розширення українського аграрного 
експорту до КНР та імпорту промислового обладнання) та проектів у сфері 
відновлювальної енергетики.
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загалом ініціативи «Один пояс, один шлях». Висту-
пи Голови КНР Сі Цзіньпіна в Давосі, на 19-зїзді КПК, 
форумах БРІКС, результати його зустрічей з лідера-
ми різних країн (Н. Моді, Кім Чен Ин, Д. Трамп) уваж-
но аналізуються, оскільки є усвідомлення того, що 
подальший розвиток світових подій неможливий 
без врахування інтересів і дипломатичної діяльно-
сті КНР (економічної дипломатії в першу чергу).

До речі, в Інституті підготовлено і захищено кан-
дидатську дисертацію «Співпраця КНР з держава-

ми Перської затоки», а зараз готується до захисту 
дисертація про стратегію КНР на Африканському 
континенті. Аспірант Віктор Угву, її автор, вже підго-
тував декілька цікавих досліджень в цьому напрям-
ку, його статтю було надруковано в останньому но-
мері «Китаєзнавчих досліджень». Там само вийшла 
моя стаття, присвячена Китайсько-пакистанському 
економічному коридору. В Інституті захищено низ-
ку магістерських робіт, присвячених енергетичним 
стратегіям КНР і відносинам Китаю з різними дер-
жавами, ролі КНР в регіоні.
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Дозвольте ще раз щиро подякувати організаторам Другого 
українсько-китайського форуму стратегічного партнерства 
за можливість бути його учасницею і побажати форуму плід-
ної роботи, а нашим державникам – імплементації тих порад 
і рішень, які будуть напрацьовані.

ТЕПЕР ПРО ДЕЯКІ СУТТЄВІ НЕДОЛІКИ,
ЯКІ ХОТІЛОСЯ Б ПОДОЛАТИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

В Інституті на сьогоднішній день навчаються лише два китайські студенти 
(на бакалаврських та магістерських програмах, в тому числі англомовних, 
один – бакалавр МВ і один – магістр МЕВ), існує практика підготовки ас-
пірантів (двоє). Такі надзвичайно скромні цифри не відповідають можли-
востям Інституту. Наші магістранти час від часу виїжджають на стажування і 
навчання до Китаю – завдяки підтримці Посольства КНР в Україні, але їхня 
кількість також є невеликою.

Хотілося б мати у майбутньому постійні і плідні обміни між студентами на-
ших країн, так само важливим є і посилення співпраці між викладачами та 
аналітиками. Наявна впродовж багатьох років в Інституті практика підпи-
сання Меморандумів про співробітництво з партнерськими інституціями, 
як видається, могла би бути корисною, оскільки це відпрацьований меха-
нізм для забезпечення «живих» контактів і обмінів інформацією. Адже це 
забезпечує візити професорів з обох інституцій, стажування аспірантів і 
практику студентів, а також – спільні аналітичні дослідження та публікації.

На жаль, з китайськими партнерами таких документів щодо тривалого фор-
мату співпраці в нас немає, на відміну від інших держав Азії (Індія, Пакистан, 
Іран), не кажучи вже про європейських партнерів. Це певною мірою пояс-
нює брак інформації про українські події, про можливості нашої держави 
і про перспективні напрямки двостороннього співробітництва в КНР, і так 
само це обмежує наші дослідження і правильне трактування китайських іні-
ціатив. Саме тому ми розглядаємо зараз різні можливості активізації науко-
во-аналітичного діалогу і будемо надзвичайно вдячні нашим китайським 
колегам за розуміння, більше того – сподіваємося на підтримку і на втілення 
наших планів в життя у найближчий час. Це є потребою часу, абсолютно 
прагматичним баченням того, як наші дві країни зможуть зрозуміти одна 
одну краще, особливо, якщо ми зможемо долучити до цього молодь.

Наші студенти дуже активні, в Інституті міжнародних відносин завжди є гру-
пи студентів, які вивчають китайську мову, але при цьому мають фахову під-
готовку з міжнародних відносин у різних галузях. 

ЦЕ – НАШЕ МАЙБУТНЄ, саме вони
реалізовуватимуть ті плани
й задуми, про які ми сьогодні

так багато кажемо.

Щодо науково-аналітичного напрямку співробітництва, тут слід відзначи-
ти, що саме впродовж останніх двох років зв’язки пожвавилися, вже декіль-
ка разів Інститут був радий приймати колег з Академії суспільних наук КНР, 
Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії. Перший візит відбувся 
в листопаді 2016 року, потужна делегація з Академії суспільних наук взяла 
участь у роботі Круглого столу «Українсько-китайські відносини в межах 
концепції «Один пояс, один шлях»: історія, реальність і перспективи».

Минулого року в нас відбулася робоча зустріч з професором Чжао Хуейжун, 
завідуючою відділом України Інституту Росії, Східної Європи та Центральної 
Азії, та з її колегами. Також відбулася конструктивна бесіда з делегацією Ки-
тайського Інституту сучасних міжнародних відносин (CICIR) щодо ситуації в 
Україні і в регіоні.

Нарешті, 18 квітня 2018 року ІМВ організував міжнародну конференцію 
«Інтереси України в Азії», у якій взяли участь представники Посольств 
азійських держав в Україні, державних інституцій, аналітичних центрів, 
наші колеги з партнерських університетів в Україні та за її межами.

Ми щиро вдячні доктору Чжан Янлу з Інституту Росії, Східної Європи та 
Центральної Азії АСНК, яка змогла прибути для участі в цій конференції 
і представити китайське бачення перспектив двосторонніх відносин з 
Україною. Також ми вдячні за надзвичайно цікавий та емоційний виступ 
пані Чжен Вей, радника-посланника Посольства КНР в Україні, який став 
справжньою прикрасою нашої конференції.

Але не лише китайські колеги торкалися перспектив співпраці України з 
Китаєм, насправді за кількістю виступів китайська тематика перебільшила 
будь-який інший напрямок. З доповідями на конференції виступили Дирек-
тор Дипломатичної Академії України імені Г. Удовенка доктор Сергій Кор-
сунський, низка викладачів ІМВ, а також наші найкращі магістранти. Отже, 
очевидним є факт пріоритетності китаєзнавчого напрямку азійських дослі-
джень, і така тенденція буде лише зростати.

Інститут міжнародних відносин зараз працює над ідеєю створення Центру 
Азії, де ми могли б сконцентрувати наші зусилля щодо дослідження полі-
тичної та економічної ситуації в країнах Азії та перспектив співробітництва 
України в цьому регіоні. Будемо щиро вдячні Посольству КНР за подальшу 
підтримку наших ініціатив та за співпрацю.
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1. Неоптимізований механізм співробітництва між 
урядами Китаю та України: увазі йдеться про те, що 
рівень паритетності зустрічей та зв’язків потребує 
підвищення, адже це стоїть на заваді посиленню 
політичної довіри на високому рівні.

2. Фінансова ситуація в Україні доволі тяжка, бю-
джет надзвичайно крихкий, як і раніше, існують 
певні валютні та фінансові ризики.

3. Портова інфраструктура України є доволі за-
старілою, корумпованість адміністративних органів 
влади подолана недостатньо, а рівень ефективнос-
ті влади є недостатнім; митні процедури складні; 
наразі все ще немає хороших автомагістралей, які 
з’єднували б Україну з країнами ЄС – все це посла-
блює можливості України стати транспортним вуз-
лом між Європою та Азією. 

4. Фінансові надходження до бюджету є недостат-
німи, тому податки для підприємств надзвичайно 
високі, що, в свою чергу, накладає на них певний 
тягар. Уряд не надає підприємствам належного рів-
ня керівництва та обслуговування. Відповідно до 
Індексу сприйняття корупції, опублікованого між-
народною організацією Transparency International, 
ситуацію з корупцією в Україні не можна назвати 
оптимістичною, у порівнянні з 2014 роком, її рівень 
навіть піднявся дещо виріс. Ці всі фактори вплива-
ють на ділове середовище України, стримуючи ін-
вестиційну активність підприємств. 

5. Недостатнім є рівень розвитку інфраструкту-
ри, необхідної для зберігання та транспортування 
продукції землеробства та тваринництва. Порядок 
контролю, інспекції та карантину є доволі жорстким, 
що, в свою чергу, стримує розвиток експорту такої 
продукції до Китаю. 

ПЕРСПЕКТИВИ,
          питання та пропозиції
   щодо спільної побудови   
КИТАЄМ та УКРАЇНОЮ
«Одного поясу, одного шляху»       
        відповідно до концепції 
«загальнолюдської
         спільноти єдиної долі»

Сюй Цзянь

PhD, заступник декана, 
науковий співробітник 
Інституту міжнародних 

досліджень Китаю

Кан Цзє

PhD, асистент наукового 
співробітника Інституту Європи 

та Азії, Китайський інститут 
міжнародних досліджень

1. ІНІЦІАТИВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
ВІДПОВІДНО ДО «ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ЄДИНОЇ ДОЛІ»

ПЕРШЕ, всі країни мають бути відкритими одна одній, інклюзивними. Відкритість та інклюзивність – це 
передумови розвитку та миру. Потрібно ставитися з розумінням та повагою до світового розмаїття. Світова 
норма – це визнавати різноманіття політично-соціального устрою, форм розвитку та способів мислення 
різних країн. Прагнучи спільного розвитку, потрібно керуватися рівноправною відкритістю, яка приносить 
всезагальну користь.  

ДРУГЕ, кожна країна має встановлювати партнерські відносини, а не формувати військові союзи; обопільні 
протиріччя потрібно вирішувати шляхом рівноправних діалогів, а не згуртованого протистояння. 

ТРЕТЄ, кожна країна має прагнути спільного розвитку, взаємодіяти та співпрацювати одна з одною, відмов-
лятися від «мені більше, тобі менше», «ти програв, я виграв» та «гри з нульовою сумою». Необхідно згур-
товано та спільними зусиллями боротися з викликами глобалізації та з різними глобальними проблемами.

2. СПІЛЬНА ПОБУДОВА «ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ» КИТАЄМ ТА УКРАЇНОЮ:
МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 

1. Це дивитися на світ НЕ з позиції протистояння та конфліктів між цивілізаціями;
2. Це дивитися на світ НЕ з позиції протистояння та конфліктів між різними політичними ідеологіями;
3. Це дивитися на світ НЕ з позиції протистояння та конфліктів між геополітичними таборами;
4. Це дивитися на світ НЕ з позиції протистояння та конфліктів між Півднем та Північчю;
5. Це дивитися на світ НЕ з позиції протистояння та конфліктів між розвитком людини та довкіллям. 

Який зрештою має зміст концепція
«загальнолюдської спільноти єдиної долі»?
Спробуємо дослідити спочатку, чим вона не є. 

Так все ж таки, що таке «загальнолюдська спільнота єдиної долі»?
Ця концепція включає три таких ключових складових. 

«Один пояс, один шлях» – це інклюзивна, відкрита всім платформа для співро-
бітництва, яка не встановлює жодних порогів та не навішує примусових зо-
бов’язань. Її головними особливостями є відкритість та інклюзивність, а ос-
новними принципами виступають спільні консультації, спільна побудова та 
спільне використання. За допомогою консультацій на основі рівності кожна 
країна шукає точку перетину інтересів з іншими країнами, спільно покращує 
інституційний механізм співробітництва, прагне такого розвитку, за якого 
будуть можливі спільний виграш та всезагальна користь. Окрім цього, «Один 
пояс, один шлях» – це актуалізація, а також важливий шлях в реалізації самої 
концепції «загальнолюдської спільноти єдиної долі». 

УКРАЇНА – це «східні ворота», які ведуть до Європи. Країна має все необхідне, щоб стати 
транспортним вузлом між Європою та Азією: надзвичайно велику територію, багаті при-
родні ресурси, а також сильну базу людських ресурсів, іншими словами, має надзвичайно 
великий потенціал для розвитку. Спільна побудова «Одного поясу, одного шляху» Китаєм 
та Україною має міцний фундамент та широкі перспективи, проте необхідно всіма силами 
розкривати потенціал ділового співробітництва.

З огляду на ці п’ять тверджень стає зрозуміло, що «загальнолюдсь-
ка спільнота єдиної долі» – це нова концепція, яка виражає міркуван-
ня та розуміння Китаєм своєї власної історії та реальності Нового 
Світу. Концепція також наслідує та запозичує мудрість величних 
цивілізацій, яку вони накопичували впродовж всієї своєї історії. 

Наразі рівень взаємних контактів, взаємозалежності та взаємної інтеграції між країнами 
світу як ніколи доти поглиблюється, проте тривалі геополітичні кризи та нові глобальні 
ризики не дозволяють світові позбутися невизначеності. На тлі цих проблем посилення 
відкритості шляхом взаємного зв’язку та взаємного доступу, а також реалізація спільного 
розвитку за допомогою співпраці є спільною потребою Китаю та країн всього світу. 

Наразі Китай та Україна досягли значного успіху в таких сферах співпраці: військова 
промисловість, торгівля продукцією землеробства та тваринництва, побудова порто-
вої та логістичної інфраструктури, використання нових джерел енергії. В той же час, 
існує низка факторів, що стримують двостороннє співробітництво: 
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三、建议

“人类命运共同体”理念下中乌共建
“一带一路”的前景、问题与建议

徐坚
博士，中国国际问题研究院副院长 、研究员

康杰
博士，中国国际问题研究院欧亚研究所助理研究员

1. Китай та Україна мають певні відмінності в ідеології та політичному 
устрої, проте потрібно посилювати комунікацію та координацію стосов-
но значних регіональних та глобальних стратегічних питань, встановити 
довгострокову політичну та стратегічну взаємодовіру, реалізовувати на 
практиці відносини стратегічного партнерства. Саме тому обидві сторо-
ни мають активно підвищувати рівень та частоту комунікації й обмінів на 
високому рівні, розширювати покриття механізму міжурядових обмінів. 
Китайсько-українські відносини мають виходити зі зміцнення ділового 
співробітництва у сфері економіки, науки та техніки, а також гуманітар-
ній сфері, прагнути благополуччя для своїх народів, уникати негативного 
впливу третьої сторони. 

2. Якщо ми подивимося на досвід власне Китаю, то стає зрозуміло, що 
побудова економіки – це не лише питання власне економіки, це також пи-
тання управління. Наприклад, передовий та високий рівень інфраструкту-
ри – це важливий показник розумного управління, що також сприяє закрі-
пленню фінансової основи діяльності та рівня ефективності управління 
уряду. Проте питання побудови та управління інфраструктурою не вирішу-
ється за один день. Спеціальне та високоефективне місце необхідно без-
посередньо для розбудови інфраструктури, а посадовці основного рівня 
– для управління інфраструктурою. Китай та Україна можуть вивчати та об-
говорювати питання зміцнення контактів та обмінів між представниками 
місцевої влади, а також направляти представників місцевої влади України 
з ознайомлювальними візитами, на навчання та обмін до регіону дельти 
річки Янцзи (Прим.: Шанхай, провінції Чжецзян та Цзянсу) та Чжуцзян (мі-
ста Шеньчжень, Чжуншань тощо). 

3. Уряди та керівники підприємств двох країн мають спиратися на пер-
спективу, активно вишукувати та обговорювати такі питання: як посили-
ти підтримку українських підприємств, що мають інноваційну складову, та 
стартапів; як сформувати довгостроковий та ефективний механізм іннова-
ційного співробітництва, як зміцнити результативність досліджень та роз-
робок у сфері нових високих технологій. 

4. Молодь – це майбутнє китайсько-українських відносин стратегічного 
партнерства. Науковці, власне вищі навчальні заклади та мозкові центри 
обох країн мають активно сприяти обмінам студентів та молодих представни-
ків різних кіл суспільства, будувати для цього платформу, надавати спеціаль-
ні стипендії та більш широкі можливості для наукових обмінів між вченими. 

6. Україні не вистачає оптимізованого рівня сис-
теми підтримки інновацій та системи культивації 
галузей високих технологій. Через тяжку фінансову 
ситуацію в країні, рівень урядової підтримки та ін-
вестицій у сферу інновацій, досліджень та розробок 
є недостатнім, що обмежує перехід, а також процес 
дослідження та розробки нових високих технологій. 

7. Взаєморозуміння між народами та гуманітарні 
обміни – не найсильніша сторона взаємодії України 
та Китаю. У 2017 році молодий науковець Пекінсько-

го університету іноземних мов провів опитування 
у Київському університеті імені Тараса Шевченка. 
За результатами опитування стало зрозуміло, що 
українським студентам майже не знайома ініціатива 
«Один пояс, один шлях»: з 86 опитуваних половина 
навіть не чула про неї. В той же час, кількість сту-
дентів, що навчаються в Китаї, доволі незначна. З 
іншого боку, існують певні обмеження ближче по-
знайомитися з Україною і для китайців; всі новини 
про Україну, які показують в Китаї, дуже одноманітні 
та підготовлені ніби за шаблоном. 

3. ПРОПОЗИЦІЇМОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ 

一、“人类命运共同体”理念下的“一带一路”倡议

“人类命运共同体”的内涵究竟是什么？我们首先可以从以下五个“不是”，看出“人类命运共同体”概念的新意：

第一，不是以文明的对立与冲突来看世界。
第二，不是以各种政治意识形态的对立与冲突来看世界。

从上述五个“不是”可以看出，“人类命运共同体”是一个新概念，它既体现了中国对自身历史和新世界现实的思考和理解，也
是继承和借鉴了历史上各大文明的智慧。

那么，“人类命运共同体”到底“是”什么？这个概念包含以下三大核心内涵。
第一，各国应当彼此开放和包容。开放和包容是和平与发展的前提条件。要理解和尊重世界的多样性
承认各国在政治社会制度、发展形态与思维方式上的多元化才是世界的常态。要以平等和普惠的开放，谋求共同发展。
第二，各国应当是伙伴关系而非军事结盟关系，应通过平等对话而不是抱团对抗来解决彼此的矛盾。
第三，各国应当通过协调与合作，既要放弃“你多我少”、“你胜我败”的“零和”思维方式，来取得共赢的发展
也要同舟共济，共同应对全球化的挑战与各类全球性问题。

当前，世界各国间相互联系、相互依存、相互融合的程度空前加深，而传统地缘政治危机的延续和新的全球性挑战的出现，使世
界仍充满不确定性。在这一背景下，通过互联互通加强开放，通过合作实现共同发展，是中国与世界各国的共同需要。

“一带一路”是一个不设门槛、不搞强制义务、非排他的包容性合作平台。开放、包容是它的最大特点，共商、共建、共享是它
的基本原则。各国通过平等协商，寻找利益契合点，共同完善合作中的制度安排，寻求普惠和共赢的发展。就此而言，“一带一路”
既是“人类命运共同体”理念的现实化，也是在现实中构建人类命运共同体的重要路径。

二、中乌共建“一带一路”的机遇与问题

乌克兰坐落在欧洲的东大门，拥有成为欧亚交通枢纽的天然禀赋。乌克兰领土广袤、资源丰富、人力资源优越，发展潜力巨大。
中乌两国共建“一带一路”有着坚实基础和广阔前景，务实合作的潜力仍需大力挖掘。

1、中乌政府间合作机制的权力层级和交往频度都有待提高，不利于提升高级别政治互信。
2、乌克兰财政形势较为严峻，预算平衡十分脆弱，仍然存在一定的汇率与金融风险。
3、乌克兰港口设施较为陈旧，行政部门的效率和廉洁度不足，通关程序繁琐，与欧盟国家间尚无良好的高速公路连接 等，都削弱了
乌克兰作为欧亚交通枢纽的潜力。
4、由于乌克兰政府财政收入紧张，对企业征税较高，企业负担较重。政府缺乏对企业的引导和服务。按照“透明国际组织”公布的
清廉指数，乌克兰的情况仍不容乐观，仅比2014年前略有上升。这些都影响了乌克兰的营商环境，制约了企业投资积极性。
5、乌方农牧产品的仓储、运输基础设施不足，检验检疫程序较为严苛，限制了乌向中出口更多农牧产品。
6、乌克兰缺乏完善的创新支持体系和高新技术产业孵化体系。由于财政状况不佳，乌克兰政府对创新和研发的投入和支持不足，制
约了高新技术研发和转化。
7、“民心相通”和人文交流仍是短板。2017年，一位北京外国语大学的乌克兰青年学者在塔拉斯·舍甫琴科大学做了调查，乌克兰
大学生对“一带一路”总体比较陌生，86名受访者中有超过一半从未听说过“一带一路”。乌克兰在华留学生群体规模较小。另一方
面，中国公民特别是青年对乌克兰的了解仍然有限。中国国内关于乌克兰的媒体信息较为单一和刻板化。

目前，中乌两国在农牧产品贸易、港口与物流基础设施建设、新能源开发、军
工等领域有着丰硕的合作成果。同时，两国合作中也存在着如下制约因素：

第三，不是以地缘政治阵营的对立与冲突来看世界。
第四，不是以南、北方的对立与冲突来看世界。

第五，不是以人的发展与生态环境的对立与冲突来看世界。

1、中乌两国在意识形态、政治制度上存在差异，在一些重大的地区和全球战略问题上尤其应加强沟通与协调，建立长期的政治和战
略互信，将战略伙伴关系落到实处。因此，双方应积极提升双边高层交流的级别、频率，扩大政府间交流机制的覆盖面。中乌关系应
立足于加强经济、科技与人文等领域的务实合作，为两国人民谋福祉，避免因第三方因素而受到干扰和损失。
2、从中国自身的经验来看，经济建设不仅是经济问题，更是一个治理问题。例如，先进完善的基础设施，既是良善治理（Good 
Governance）的重要指标，也十分有利于巩固政府的财政基础和治理效率。但基础设施的建设与管理非一朝一夕之功，尤其需要专
业和高效的地方和基层文官队伍。中国的地方政府在基础设施建设与管理、涉企政务服务等方面积累了较多经验。中乌双方可探讨加
强两国地方政府间的人员交流项目，如推动乌地方政府行政官员到中国长三角、珠三角等地区考察、学习、交流。
3、两国政府和企业应立足长远，积极探讨如何加强对乌国内创新型企业和创业团队的支持，形成长效的创新合作机制，增强高新技
术研发的后劲。
4、青年是中乌战略伙伴关系的未来。两国学者、高校和智库等应积极推动两国青年学生和青年业界代表的交流，搭建交流平台、提
供专设奖学金和访学机会等。
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Ініціатива «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 
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О. А. Коваль

журналіст-міжнародник, 
член правління Української 

асоціації китаєзнавців

План дій Україна – КНР з реалізації ініціативи 
спільного будівництва «Економічного поясу Шов-
кового шляху» і «Морського Шовкового шляху                                     
ХХІ століття»  (надалі «План дій») вимагає нової 
індустріалізації України. Без цього означений до-
кумент не бути виконаний, а Україна – не здатною 
скористатися всіма перевагами, які може їй нада-
ти участь у запропонованій Китаєм ініціативі. 

Саме зараз перед очільниками в Києві стоїть завдання визначи-
тися, якості як саме Україна візьме участь у китайській ініціативі 
«Один пояс, один шлях», чим вона може зміцнити цю ініціативу 
і врешті, як зможе знайти в ній свій власний інтерес. Формаль-
не приєднання до кола країн-учасників ініціативи не означає, що 
автоматично Україна одержить певні преференції у відносинах із 
Китаєм, інвестиції, або забезпечить собі участь у спільних проек-
тах. Всі програмні документи китайської ініціативи наголошують на 
спільному і скоординованому розвитку, який врешті веде до спіль-
ного процвітання та взаємної вигоди. 

1 Перспективи виходу України на ринки висхідних країн. Аналітична до-
повідь. – Київ: Заповіт, 2015. – 116 с.

2 Власюк В. Пастка. Як на ренті й зовнішніх порадах втратити конкурен-
тоспроможну економіку. // Дзеркало тижня – Україна. – 2018. – 16 червня 

– 22 червня. – №1198.  Електроний ресурс. – Режим доступу  https://dt.ua/
business/pastka-280754_.html

Якою може найбільша вигода
України від реалізації ініціативи 

«Один пояс, один шлях»?
Ймовірно, ініціатива може стати 

черговим поштовхом до зміни
стану української економіки.

Цей стан в останні роки  визначається системними 
фінансовими кризами глобального масштабу, вій-
ною з Російською Федерацією, залежністю від по-
питу на українські товари на світових ринках, від-
сутністю жвавої конкуренції на внутрішньому ринку, 
коли в ключових сферах панівним гравцем є неве-
лика купка монополістів.      

Можна натомість відповісти на закид, що в жодній з 
країн-учасниць не відбулася зміна моделі розвитку 
через приєднання до китайської ініціативи «Один 
пояс, один шлях». Інвестиції Китаю не настільки 
значні, щоб визначити напрям руху окремої країни. 
Але й Китай не ставить так питання. Він не прагне до 
того, щоб посилити економічну залежність держав, 
які беруть участь у ініціативі, але щоразу наголошує, 
що приєднання інших держав до ініціативи «Один 
пояс, один шлях» може стати для них певним до-
роговказом у напрямку забезпечення сталого роз-

витку у майбутньому, чого на тепер не спромоглися 
дати інші інтеграційні проекти на просторі Євразії. 

Як засвідчив форум високого рівня «Поясу і шляху» 
у травні 2017 року, ініціатива «Один пояс, один шлях» 
все ще перебуває на стадії свого оформлення, уточ-
нення принципів і конкретних проектів, отже, кожен 
учасник може привнести в неї свої напрацювання, 
ідеї, стратегії, які  відповідали б власним інтересам 
і не шкодили б іншим. Для України, що розташова-
на на східному кордоні Єдиної Європи, вона справді 
відкриває перспективу не лише посилення влас-
них економічних євроінтеграційних позицій, але й 
уможливлює розширення економічної співпраці і 
вихід на величезний ринок Азії і, зокрема, Китаю – 
другої за обсягом ВВП економіки світу. 

Головне питання полягає у вірному поєднанні наяв-
ної стратегії України у відносинах з ЄС із перевага-
ми співпраці в ініціативі «Один пояс, один шлях». З 
цього може народитися своя власна стратегія три-
валого розвитку країни, якої у Києва поки немає. 

Безумовно, ця нова стратегія мусить враховувати 
сучасну геополітичну ситуацію, в який опинилася 
Україна, зважати на інтереси (і протиріччя) КНР та 
ЄС як партнерів  Києва у торгівлі. Це все не є не-
можливим завданням. З ним уже впоралися деякі 

країни, що серйозно підійшли до розробки влас-
ної національної стратегії розвитку та інноваційної 
моделі економічних змін. Від успішного виконання 
цього завдання у виграші можуть бути всі – як сама 
Україна, так і її головні партнери. 

«План дій щодо реалізації
ініціативи спільного будівництва

“Економічного поясу шовкового шляху”
і “Морського шовкового шляху ХХІ 

століття”», підписаний у Києві
5 грудня 2017 року, чітко наголошує 

на потребі збільшення частки
продукції з доданою вартістю,

а також високотехнологічної
продукції у товарообігу

України та КНР. 

Документ перелічує певні галузі, в яких сторони 
вважають за доцільне здійснювати інвестиційну 
співпрацю: авіація, транспорт, енергетика, важке 
машинобудування, харчова, хімічна та електротех-
нічна. Також створення доданої вартості можливе 
для продукції видобувних галузей, а також завдяки 
розширенню номенклатури товарів у енергетичній і 
машинобудівній сфері, хімічній і металургійній галу-
зях, машинобудуванні для агропромислового комп-
лексу і транспортному машинобудуванні, авіаційній 
промисловості та інших  (Статті 1, 3, 8 «Плану дій»).

Отже, документ досить чітко вказує на галу-
зі та напрямки, де сторони виявили готовність  
співпрацювати, щоб досягти поставленої  мети 
– «практичної співпраці на принципах взаємної 
вигоди». Збільшення частки промислової про-
дукції в експорті стає одним з наріжних каменів 
успішної участі України в ініціативі «Один пояс, 
один шлях», дозволить Україні посісти в ній на-
лежне місце серед інших країн.

За останні три-чотири роки саме в промисловості 
України спостерігається стагнація після удару, зав-
даного під час російської агресії на Донбасі. У 2013-
2016 рр. промислове виробництво скоротилося на 
19,6% (без врахування тимчасово окупованих тери-
торій). Лише у 2016 році відзначено зростання про-
мислового виробництва на 2,8%. Проте у 2017 році 
воно скоротилося на 0,1%. В перші місяці поточного 

року маємо повільне зростання стосовно до попе-
реднього року. Головним драйвером зростання є 
переробна промисловість, але й вона тепер скла-
дає лише 12% ВВП, а також хімічна і металургійна. 
В основних галузях, які були б цікаві китайським ін-
весторам, панує застій – з 2015 року в Україні не ви-
роблено жодного серійного літака, галузь продукує 
нові моделі, які натомість не знаходять покупця.  

Проте, як вважають експерти Українського центру економічних та політичних до-
сліджень імені Олександра Разумкова: «Сьогодні говорити про збільшення частки 
високотехнологічних товарів у загальному промисловому експорті та розширення 
географічної структури експорту таких товарів не видається можливим. Серед го-
ловних причин – відсутність інноваційної моделі розвитку та дефіцит фінансових 
ресурсів. У розвинених країнах бюджетні кошти є найважливішим фінансовим ін-
струментом науково-технічної політики, у багатьох країнах держава бере на себе 
від 20% до 50% національних наукових витрат. В Україні ж основним джерелом фі-
нансування інноваційної діяльності досі залишаються власні кошти підприємств». 

Держава сама не стимулює власний економічний розвиток. Як зазначає 
відомий економіст, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир 
Власюк, в Україні не було створено жодної інституції, яка б системно фі-
нансувала видатки на структурні економічні зміни, стимулювала б при-
ватні капітальні інвестиції у виробництво. Витрати з державного бюджету 
на економічні статті становили в 2015—2017 рр. у середньому лише
1,6 млрд. дол. США/рік, а норма накопичення основного капіталу в еконо-
мічній системі країни була в межах 13,5—16,0%. (Для порівняння: інвести-
ції в основний капітал як відсоток від ВВП у Китаї — 43—45%, в Туреччині 
— 28—30%,  у Польщі — 18—20%.).
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В цілому триває деіндустріалізація країни.   90% 
промислової продукції мають низькотехнологіч-
ну природу, а отже, і малу додану вартість. Лише 
10-12% підприємств можуть вважатися інновацій-
ними, отже, українська промисловість продовжує 
існувати без змін технологій. Її складно вбудувати 
в наявні сучасні ланцюги світової технологічної та 
промислової кооперації. 

Саме тому для китайських інвесторів буде складно 
знайти партнерів в Україні для плідної співпраці. 
Ймовірно, що для них поки існує лише "вікно мож-
ливостей" для перемоги у тендерах на  закупівлю 
українськими державними підприємствами облад-
нання та послуг з Китаю на загальних умовах. Пози-
тивний досвід такої співпраці вже є, проте ці випад-
ки поодинокі (постачання бурильного обладнання 
для НАК «Нафтогаз», днопоглиблювальні роботи 
в порту «Південний»), і не засвідчують існування 

системного підходу з боку Києва у співпраці з китай-
ськими партнерами, а особливо в контексті спільної 
реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях». 

З точки зору китайських інвесторів та компаній-пі-
дрядників, зазначені проекти (особливо щодо роз-
будови інфраструктури для експорту продукції ві-
тчизняного аграрного сектору в південних регіонах  
України) цілком можуть вважатися виконанням їхніх 
власних планів щодо реалізації ініціативи «Один 
пояс, один шлях». Проте всі вони вкладаються у зга-
дану вище наявну тенденцію перетворення України 
на експортера аграрної продукції з низьким ступе-
нем переробки, а отже, не сприяють індустріалізації 
і модернізації промисловості України. 

Зважаючи на технологічне відставання більшості 
українських промислових підприємств від китай-
ських,  в певному сенсі можна казати, що для Ки-

таю існують перспективи для виносу в Україну своїх 
надлишкових виробничих потужностей. Додатко-
вою перевагою є те, що українська локалізація ки-
тайських підприємств дозволить подолати торгові 
бар'єри та санкції щодо певних китайських товарів, 
які введені на спільному Європейському ринку. Де-
кілька китайських підприємств вже скористалися з 
такої можливості, створили тут свої виробництва, 
проте це явище не стало масовим через наявні в 
Україні умови і ризики ведення бізнесу. 

Наразі тему нової індустріалізації та ре-індустрі-
алізації Китай обговорює з деякими країнами 
Центральної Європи в рамках механізму співро-
бітництва «16+1». Проте не дуже чітко ця ідея сфор-
мульована в ініціативі «Поясу і шляху» і не відобра-
жена у планах співробітництва з Україною взагалі. 
Україна могла б стати головним місцем локалізації 
китайських підприємств металургійної промисло-
вості, будівельних матеріалів, автомобілів, сільсько-
господарського машинобудування тощо.  Проте для 
цього мусять бути створені легальні умови в Україні, 
зокрема через дозвіл на створення індустріальних 
парків за участю китайських інвесторів і фондів, що 
передбачено ст. 11 «Плану дій».   

Китайські технології більш придатні для модерні-
зації українських підприємств, ніж європейські, бо 
мають меншу ступінь автоматизації виробничих про-
цесів, а також коштують дешевше, ніж інші зарубіж-
ні аналоги, що також важливо при визначені планів 
модернізації українських підприємств. Проте інтерес 
та ініціативу до модернізації мають виявляти саме 
українські керівники, від директорів підприємств до 
чиновників уряду – розробити відповідні технічні і 
фінансові плани, передбачити можливі преференції 
для інвестора. Адже китайські експерти зазначають, 
що більшість українських підприємств у їх наявному 
стані нецікаві для китайського інвестора. 

Наразі можна говорити, що держава та український 
уряд усуваються від керування промисловістю (за 
винятком оборонної та ще низки стратегічних га-

лузей). Не існує довготермінових стратегій і планів 
розвитку промисловості, і розпорядження уряду за-
звичай стосуються певних галузей й лише тих, де 
наявні кризові ситуації. Одночасно Україна демон-
струє готовність до передачі у приватну власність 
низки найбільших промислових підприємств з тих, 
якими вона ще володіє. 

Планами українського уряду на цей рік передбаче-
но приватизацію 26 найбільших підприємств з май-
же 3,5 тисяч, які залишаються у власності держави. 
Станом на 2016 рік  з 3460 державних підприємств 
608 були збитковими, а 1666 – повністю не працю-
вали. Варто зазначити, що саме зараз вартість ак-
тивів в Україні сягнула найнижчого рівня, отже, по-
при існуючий ризик, інвестиції в українські активи 
можуть бути вигідними для інвесторів з Китаю. Тим 
не менш, в останні два роки плани приватизації в 
Україні зриваються, зокрема через незавершеність 
формування правової бази і механізмів забезпе-
чення прозорості при торгах.

7 березня 2018 році дію набув чинності новий за-
кон «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна» де зазначено, що покупець може ви-
магати, щоб договір купівлі-продажу регулювався 
іноземним правом, що може сприяти додатковому 
захисту іноземних інвестицій. 

Згідно ідей ініціативи ОПОШ про стимулювання 
обапільного розвитку було б вигідно, якби промис-
лова кооперація розвивалася не лише шляхом кре-
дитування з боку Китаю певних проектів в Україні, 
які б виконувалися   китайськими компаніями-під-
рядниками, а шляхом інвестицій, шляхом створення 
спільних підприємств з реалізації певних проектів, 
де українські партнери могли б запозичити китай-
ський досвід і технології або спільно створювати 
нові високотехнологічні продукти. Такий досвід в 
українських підприємств є в кооперації з ЄС і краї-
нами Близького Сходу. 

ДИНАМІКА ЗМІНИ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ПРОМВИРОБНИЦТВА) В УКРАЇНІ *

* Індекс промислового виробництва, він же індекс виробництва промислової продукції, або індекс про-
мислової продукції — відносний показник динаміки обсягу промислового виробництва, що показує його 
підйом або спад. 

Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/

Проте проблема полягає не лише в скороченні реальних показників випуску про-
дукції, а й у тому, що українська промисловість застаріває і потребує докорінної 
модернізації. За оцінками українських експертів, на модернізацію української про-
мисловості потрібно понад 100 млрд. дол. США. 

Таких коштів в України немає, і уряд вже давно не реагує на ситуацію, бо не має можливості щось змі-
нити. За таких умов частка промислового виробництва в економіці постійно скорочується, домінуючою 
в експорті стала сировина і сільгосппродукція низького рівня переробки.  В українського уряду, як те-
перішнього, так і попереднього, вже давно немає концепції та планів нарощування промислового ви-
робництва, програми підтримки промисловості і сформованої індустріальної політики, про що, зокрема, 
свідчить ліквідація 23 березня 2014 р.  відповідного міністерства промислової політики, функції якого 
перейшли до Мінекономрозвитку і торгівлі, де цим питанням опікується один з заступників міністра.

Зважаючи на те, що інвестиційна взаємодія України з азійськими гігантами залишається вкрай слабкою, 
необхідним є як безпосереднє включення України в азійські потоки капіталів, насамперед інвестиційні, так 
і активізація зусиль на включення країни у глобальні і трансконтинентальні проекти, одним з яких є іні-
ціатива Китаю «Один пояс, один шлях». Для цього Україні слід звернути увагу на активізацію участі у фі-
нансових інститутах, які створені  для підтримки проектів реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях», 
аж до заявки на членство у «Азіатському банку інфраструктурних інвестицій» (принципи його діяльності 
нагадують МВФ) та налагодити співпрацю з «Фондом Шовкового шляху», на який покладено роль управління 
державними інвестиціями Китаю до іноземних країн.  

З українського боку, Міжурядова комісія зі співробітництва України та Китаю та її відповідні підкомісії визна-
чені у Плані дій як головні відповідальні органи з виконання і реалізації спільних планів щодо ініціативи 
«Один пояс, один шлях». На неї покладено також і завдання розгляду відповідних  інвестиційних проектів 
(ст.13 Плану дій). Отже, варто, щоб комісія та її структури стали постійнодіючим центром координації еко-
номічної співпраці двох країн. Комісія має стати ключовим органом для напрацювання рекомендацій для 
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України у співпраці з Китаєм. Вона також має відновити свою 
роботу відповідно до угоди від 2011 року – збиратися що два роки і щорічно проводити засідання підкомісій.    
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спільних проектів торгово-економічного співробіт-
ництва зазнала невдачі, двосторонній товарообіг 
знову знизився. 

У 2016 році двосторонній товарообіг відновив 
своє зростання, сягнувши 7 мільярдів 639 мільйо-
нів у 2017 році, що на 17.7% більше ніж у 2016 році. 
Імпорт з Китаю складає 11.4% від всього україн-
ського імпорту, експорт до Китаю складає 4.6% від 
всього українського експорту. Китайсько-укра-
їнський товарообіг складає 8.24% від загального 

обсягу зовнішньоторговельного обороту України.
У 2017 році Китай став шостим найбільшим рин-
ком експорту та другою країною-джерелом імпор-
ту. Частка торгового співробітництва між Китаєм та 
Україною невелика у порівнянні з країнами уздовж 
ініціативи «Один пояс, один шлях»; співпраця не-
стабільна, наразі вона належить до стану «очікує 
зміцнення»1. Починаючи від 2005 року, китайський 
експорт в Україну перевищує український імпорт до 
Китаю. Сьогодні Китай є другою найбільшою краї-
ною, з якою в України є від’ємне сальдо2.

ЧЖАО ХУЕЙЖУН УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

Торгово-економічне   
            співробітництво між       
КИТАЄМ та УКРАЇНОЮ:

1  http://www.askci.com/news/finance/20180307/173059119238.shtml 
2 Статистична доповідь торгового співробітництва за 2017 рік, спіль-
но укладено Big Data центром “Один пояс, один шлях” Державного 
інформаційного центру, Даляньським Big Data центром Північ-
но-східної Азії і Океанії, “One belt, one road” Big Data Technological 

Co., Ltd та Sinoimex. В доповіді вказані 4 типи торговельного спів-
робітництва між Китаєм та країнами уздовж побудови ініціативи 
«Один пояс, один шлях»: перший – тип «повномасштабного спів-
робітництва», другий – «з великим потенціалом для зростання», 
третій – «проста структура співробітництва», четвертий – «очікує 
зміцнення». 

Чжао Хуейжун

завідуюча відділом 
України Інституту Росії, 

Східної Європи 
та Центральної Азії

Академії суспільних наук КНР

Україна стала третьою після Росії та Казахстану з інших 15-ти кра-
їн, які після розвалу СРСР та здобуття незалежності встановила з 
Китаєм стосунки стратегічного партнерства. Якщо ми подивимо-
ся на масштаб товарообігу між Китаєм та іншими п’ятнадцятьма 
країнами, то побачимо, що зараз товарообіг між Китаєм та Укра-
їною обіймає серед них третє місце. Останні шість років Китай 
залишається другим, найбільшим після Росії, торговим партне-
ром України. Україна приділяє велику увагу масштабності ринку 
та інвестиційним можливостям Китаю, сподіваючись розширити 
двостороннє торгово-економічне співробітництво.

СУЧАСНИЙ СТАН ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КИТАЄМ ТА УКРАЇНОЮ

                      сучасний стан
та перспективи розвитку

17 січня 2017 року Глави обох держав провели першу після Майдану зустріч у Давосі, що 
стало символом нової сторінки в двосторонніх відносинах між Китаєм та Україною. 5 грудня 
2017 року, з запізненням на два роки, все ж було проведене третє засідання Комісії зі співро-
бітництва між урядом Китаю та урядом України. Є надія, що двостороннє торгово-економічне 
співробітництво буде ґрунтовно реалізовано, а також вступить до нового етапу.

І. Правова база та механізм функціонування торгово-економічного співробітництва

4 січня 1992 року Китай та Україна встановили 
дипломатичні відносини, від самого початку яких 
торгово-економічна сфера окреслювалася як пріо-
ритетний напрямок. Керівництво обох держав без-
перервно обмінювалося візитами, один за одним 
підписуючи угоди про співпрацю між урядами та 
іншими органами, що заклало міцну правову базу 
для розгортання торгово-економічного співробіт-
ництва. У січні 1992 року Китай та Україна обапільно 
відкрили торговельні представництва, а 31 жовтня 
підписали угоду про створення механізму функці-
онування торгово-економічного співробітництва 
– Комісію з торгово-економічного співробітництва 
між урядом Китаю та урядом України. 

4 квітня 1994 року у Києві відбулося перше за-
сідання Комісії з торгово-економічного співробіт-
ництва між урядом Китаю та урядом України. У ве-
ресні 2010 року керівництво двох країн домоволися 
про створення Комісії зі співробітництва між уряда-
ми на рівні Віце-прем’єр-міністрів. У квітні 2011 року 
було проведене перше засідання Комісії зі співро-
бітництва між урядами, що офіційно поставило на 
рейки механізм функціонування Комісії. Комісія по-
діляється на 7 підкомісій, що включають такі сфе-
ри як торгівля та економіка, сільське господарство, 
авіація, наука та техніка, культура, освіта та охорона 
здоров’я; у структурі Комісії працює Секретаріат. Ко-
місія збирається один раз на два роки; у грудні 2017 
року було проведене третє засідання. 

Починаючи від 1992 року, торгівля між Китаєм та 
Україною характеризується значними підйомами і 
спадами, частота та ступінь яких помітно вирізня-
ється серед інших країн, що набули незалежність 
внаслідок розпаду СРСР. 2011 року Китай та Україна 
встановили взаємовідносини стратегічного парт-

нерства та підписали угоду про реалізацію низки 
великих спільних проектів, що, в свою чергу, сти-
мулювало значне зростання товарообігу між двома 
країнами, який у 2013 році сягнув найвищого по-
казника – 11 мільярдів 120 мільйонів доларів. Після 
вибуху кризи в Україні реалізація великої кількості 

У 2017 році Україна імпортувала з Китаю такі товари:
перше місце – електромашини, електрообладнання, аудіо- та відеообладнання, дрібні деталі;
друге – ядерні реактори, котли, механічні пристрої та різні деталі;
третє – пластмаса та вироби з пластику;
четверте – залізо;
п’яте – продукція органічної хімії.
Обсяг експорту та пропорційна частка одягу, взуття та аксесуарів характеризуються значним спадом. 

Ресурс: Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

ІІ. Торговельне співробітництво 

Товарообіг між двома країнами переживає підйоми і падіння, однак структура двосторонньої торгівлі 
демонструє тенденцію до сприятливого розвитку.

У 2017 році Україна, відповідно до загального обсягу експорту, ввозила до Китаю такі товари:
перше місце – руда, шлак та вапно;
друге – зернові культури;
третє – тваринні та рослинні жири і олії;
четверте – ядерні реактори, котли, механічні пристрої та різні деталі;
п’яте – деревина, вироби з деревини та деревне вугілля.
Підвищення попиту на українську сільськогосподарську продукцію значно збільшило експорт рослинної 
продукції та тваринних жирів до Китаю. 
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3 Міністерство комерції КНР «Інвестиції за кордон – Україна» (довідник). 4 Журнал «Україна – Китай» , 4 випуск за 2017 рік

ІІІ. Інвестиційне співробітництво

В цілому за часів незалежності спостерігається тенденція до збільшення об’єму прямих інвестицій 
до України, які у 2016 році склали 1 мільйон 920 тисяч доларів. Накопичений обсяг прямих інвестицій 
складає 66 мільйонів 710 тисяч доларів, а накопичений обсяг прямих інвестицій з України в Китай – 
81 мільйон 240 тисяч доларів3. 

Китай не грає роль основної країни-джерела 
інвестицій в Україну, однак, українська сторо-
на покладає великі надії на китайські інвес-
тиції. Принцип «використовувати інвестиції 
як стимул для торгівлі» є новою ідеєю роз-
витку торгово-економічного співробітництва 
з Китаєм, що має на меті зменшити від'ємне 
сальдо. Кошти не є проблемою для Китаю, 
ключове питання полягає у тому, що сторонам 
необхідно віднайти реальні проекти. Тодішній 
Віце-прем'єр Державної ради КНР та Голова 
Китайської частини Комісії зі співробітництва 
між урядом Китаю та урядом України Ма Кай 
наголошує, що якщо Україна зможе запропо-
нувати проекти, які відповідатимуть потребам 
ринку, то китайські інвестиції в Україну скла-
датимуть 7 мільярдів доларів4. Ресурс: Міністерство комерції КНР

Перші китайські бізнесмени, які приїхали до України, в основному займалися ресторанним бізнесом та 
роздрібною торгівлею. Зі зростанням двосторонніх обмінів поступово збільшувалася і кількість підпри-
ємців, які займалися іншими видами бізнесу. Згідно даних статистики Міністерства комерції КНР, наразі в 
Україні розташовані та функціонують компанії з китайським капіталом: COFCO, Хуавей, ZTE, Lenovo, Sany 
Group, Complant, TP-LINK, CNBM тощо, що в основному займаються переробкою сільськогосподарських та 
харчових продуктів, телекомунікаціями, відновлювальними джерелами енергії, інфраструктурою, авто-
мобілями, електронною комерцією, переробкою та логістикою тощо.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КИТАЄМ ТА УКРАЇНОЮ

І. Відносна перевага України 

ІІ. Головні ризики розгортання торгово-економічного співробітництва з Україною

ІІІ. Китайсько-українські взаємовідносини та вимоги з боку України

Україна – важливий вузол уздовж «Одного поясу, одного шляху», її участь у побудові ініціативи має значні 
переваги у розгортанні торгово-економічного співробітництва між двома країнами: низька ринкова собівар-
тість, низька собівартість оплати праці, гарні умови для розташування об’єктів, а також сильна науково-тех-
нічна, промислова та сільськогосподарська база. Велика кількість компаній за участі китайського капіталу 
демонструють значний інтерес та ентузіазм щодо торгово-економічного співробітництва з Україною, проте 
діють з надзвичайною обережністю. Яким є інвестиційне середовище в Україні? Які існують ризики? Якими 
зрештою є взаємовідносини між Китаєм та Україною? Лише відповівши на ці питання, ми зможемо використа-
ти можливості для розвитку торгово-економічного співробітництва між нашими двома країнами. 

Україна має всі потрібні переваги для того, щоб ста-
ти морським, сухопутним і повітряним транспорт-
ним та логістичним вузлом між Китаєм та Європою. 
Проте після того, як в Україні спалахнула криза, ста-
ло неможливим реалізувати досягнуті у 2013 році на-
міри відносно побудови спільних об’єктів, зокрема 
глибоководного порту у Криму. До того ж транспорт-
ні зв’язки між східним регіоном України та Росією 
перебувають у неналежному стані, в рейсах (марш-
рутах) Китай – Європа лише Білорусь може замінити 

Україну, а тривалість такого маршруту складатиме 15 
днів. Наразі Україна виступає за побудову Транскас-
пійського Міжнародного транспортного коридору, 
конкурентоспроможність якого, в основному, зале-
жить від політичного курсу та рівня інтеграції країн 
уздовж цього маршруту. Якщо Україна дійсно прагне 
стати транспортним та логістичним вузлом ініціати-
ви «Один пояс, один шлях», то потрібно не лише під-
вищувати власну конкурентоспроможність, а також 
покращувати транспортну інфраструктуру.

Україна – найбільший ринок Східної Європи, а сама 
вона наближена до ринків ЄС, Євразії та Північної 
Африки. Україна підписала низку угод щодо зони 
вільної торгівлі з 13-ма країнами ЄС, за якими діє 
режим спільного користування пільговими тарифа-
ми. Ринок України – відкритий, масштабний, проте 
існує і серйозна конкуренція. 

Україна має висококваліфіковані трудові ресурси з 
низькою собівартістю, чудові природні умови для 
розвитку сільського господарства, надзвичайно 
великий потенціал для розвитку сільського госпо-
дарства та експорту його продукції.  Якщо залучити 
високі технології, врегулювати структуру продукції, 
то можна буде значно підвищити ефективність ви-
користання виробничих потужностей. 

Україна багата природними ресурсами, її головною 
експортною продукцією виступають чорні мета-

ли, сировина та сільськогосподарська продукція. 
Кон’юнктура світового ринку прямо впливає на 
розвиток української економіки. В Україні нестача 
газу та нафти, тому держава на 40% залежить від їх 
імпорту. Лише 2% енергії отримується завдяки ви-
користанню відновлювальних джерел енергії, тому 
існує надзвичайно великий потенціал для розвит-
ку цієї галузі. Промислова база сильна, а такі галузі 
як авіація, космонавтика, військова промисловість, 
кораблебудування мають значну технічну перевагу. 
За останні декілька років Україна активно стимулює 
приватизацію, врегулювання структури виробничих 
потужностей, кожного року публікує список проек-
тів, які можуть бути передані у приватну власність, 
таким чином залучаючи до участі іноземні інвести-
ції. Проте підприємства військової промисловості 
стратегічного значення та провідні підприємства, 
що мають резонанс на міжнародному рівні, не 
включені до цього списку. 

Україна – доволі приваблива країна для інвесторів, проте не можна брати до уваги й ризики. Не-
контрольована та мінлива ситуація в Україні змушує багатьох інвесторів відступати. Україн-
ська криза в основному характеризується трьома рівнями, перший з яких – геополітична криза. 
Україна перебуває у зоні зіткнення геополітичної конкуренції Росії та Заходу; зовнішні фактори 
завдають додаткових ударів стабільності та розвитку держави. Постає питання: чи призведуть 
протиріччя між Росією та Україною до ескалації війни?

У короткостроковій перспективі помітно, що існує 
невелика імовірність розгортання повномасштаб-
ної війни між Росією та Україною. Можливо, кризу в 
східній частині Україні «відкладуть у довгий ящик»: 
локальний конфлікт буде то затихати, то розпочина-
тися знову; проте, існує невелика вірогідність того, 
що він пошириться і на Київ. 

ДРУГИЙ РІВЕНЬ – політична криза в Україні. Чи є ві-
рогідність того, що в Україні знову спалахне Майдан? 
Політичний розвиток останніх років продемонстрував, 
що можливості президента Порошенка контролювати 
стан в країні помітно зміцнюються; він створив певні 
обмеження для уряду, опозиції та місцевої влади, саме 
тому зникають ризики для повторної політичної кризи. 
Ситуація в Україні має тенденцію до стабільності, про-
те, олігархи продовжують відігравати основну роль в 
політиці; рівень політичного управління є недостатнім, 
законодавча база піддається постійному врегулюван-
ню, а рівень довіри народу до уряду падає. 

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ – економічна криза. Показники демон-
струють, що економіка не перебуває на нижній точці 
спаду, а почала повільно відроджуватися. Хоча імо-
вірно, що економічне відродження буде затяжним та 
тяжким процесом. 

За останні роки Україна вжила низку заходів для 
залучення інвестицій, що сприяли певним успіхам. 
Згідно доповіді «Введення бізнесу – 2017», підго-
товленої Світовим банком, з 137 місця у 2013 році 
Україна піднялася до 76 місця у 2017 році. Проте 
ряд китайських бізнесменів вказують на проблеми, 
що не сприяють надходженню інвестицій: неви-
конання зобов’язань за договорами-партнерами, 
складність у переведенні коштів, постійні зміни 
політичного курсу та законодавства, корупція та 
бюрократія, відсталість інфраструктури, підвищен-
ня собівартості трудових ресурсів тощо. 

Між Китаєм та Україною закладено порівняно гарну політичну базу для розгортання торгово-економіч-
ного співробітництва. Між двома країнами не існує жодних залишених історією питань та геополітичних 
конфліктів. Українська криза призвела до того, що велика кількість програм та об’єктів співпраці в рам-
ках економічного поясу "Великий шовковий шлях" були відкладені надовго та далеко. Основні обопільні 
дипломатичні вимоги сторін не є абсолютно сумісними. Українська дипломатія в основному зосереджена 
на процесі вступу держави до ЄС для того, щоб чинити опір загрозі з боку Росії. Відповідно до політи-
ки щодо Китаю, Україна сподівається на значну підтримку китайською стороною питань, що стосуються 
Криму та східної частини України. Деякі українські урядовці та вчені вважають, що Китай має все для при-
пинення російської агресії. Китайська дипломатія, в свою чергу, включає три ключові пункти: побудо-



88 УКРАЇНА-КИТАЙ         №13        2018

ва взаємовідносин нового типу між великими державами, побудова загальнолюдської спільноти єдиної 
долі та побудова глобальних партнерських відносин. Основною вимогою до української дипломатії є сти-
мулювання двостороннього ділового співробітництва, що також включає виконання угод та договорів. 

ЧЖАО ХУЕЙЖУН

ПЕРШЕ, сторони мають поглибити взаєморозуміння, 
уникати помилкових уявлень одна про одну, усува-
ти розбіжності. Наразі агентство Сіньхуа, CCTV та інші 
представники китайських медіа мають власні пред-
ставництва в Україні, де акредитовані китайські жур-
налісти. Через брак журналістів в Україні китайські 
глядачі не завжди можуть долучитися до прямого ви-
світлення подій з України, хоча це і має велике зна-
чення для зміцнення взаєморозуміння між країнами. 
Раніше і Україна мала медійні представництва у Ки-
таї, проте після їх закриття більше не акредитує там 
журналістів. Саме це унеможливлює прямі передачі 
інформації з Китаю; інформація в основному пере-
дається за допомогою третьої сторони.

В Китаї небагато людей, які досконало володіють 
українською мовою. Завдяки сприянню Міністерства 
освіти КНР за останні роки, університети, де вивчають-
ся іноземні мови, ввели викладання української мови, 

проте підготовка кадрів потребує часу. Українські сту-
дії як наука в Китаї перебуває на межі загибелі. Розви-
ток дослідницьких центрів щодо вивчення України, які 
були відкриті Китайською академією суспільних наук 
та деяким з ВНЗ, стикається з проблемами нестачі спе-
ціалістів. В Україні так само бракує знавців китайської 
мови. Більшість китаєзнавців не бажає займатися ви-
вченням питань щодо Китаю, адже дослідницькі уста-
нови мають обмежений вплив на процес ухвалення 
стратегічних рішень урядом. 

За такої ситуації, китайській стороні необхідно поси-
лити політику, спрямовану на поширення інформації 
про Китай, на дослідження питань стосовно Китаю, 
включаючи підтримку медіа та науково-дослідниць-
ких і освітніх установ, що надаватиме українському 
суспільству об’єктивні та широкі знання про Китай, а 
також стимулюватиме прийняття українським урядом 
стратегічних планів та рішень, що відповідатимуть ін-

тересам обох сторін. Що можна зробити, щоб досяг-
нути цього? Як приклад, китайські та українські медіа 
можуть встановити співробітництво, спільно розро-
бляти програми, висвітлювати інформацію про Китай 
та Україну. Китайські медіа можуть направляти більше 
своїх представників та журналістів до України, що, за 
допомогою прямих каналів, допоможе китайському 
народові глибше пізнати Україну. І, в свою чергу, Укра-
їні необхідно добре подумати над питанням відкрит-
тя представництв у Китаї для вчасного інформуван-
ня українського народу про події у Китаї. Український 
уряд має підтримувати україномовну освіту та центри 
дослідження України у Китаї, що дозволить культиву-
вати та готувати необхідні фахові кадри. 

ДРУГЕ, обидві сторони мають докладати зусиль у до-
сягненні обапільного взаєморозуміння та спільних 
інтересів, стимулювати отримання успіхів у проек-
тах, що ґрунтуються на принципі «взаємної користі 
та спільного виграшу». Торгово-економічне співро-
бітництво має максимально уникати геополітичного 
впливу. Вище керівництво Китаю вже неодноразово 
висловлювало свою чітку позицію: Китай підтримує 
і завжди підтримуватиме суверенітет, незалежність 
та територіальну цілісність України, суворо дотри-
мується принципу невтручання у внутрішні справи 
інших країн, виступає за подолання протиріч та супе-
речностей шляхом переговорів. Позиція китайської 
сторони отримала широке визнання та схвалення 
української сторони. За умови, що торгово-еконо-
мічне співробітництво між двома державами матиме 
взаємну користь та нестиме спільний виграш, немає 
жодної необхідності в тому, щоб додаткові політичні 
вимоги будь-якої зі сторін стали передумовами тор-
гово-економічного співробітництва.

Китайська сторона вважає, що саме розвиток може 
стимулювати мир та стабільність. Китай прагне роз-
діляти з Україною можливості та успіхи економічного 
розвитку, розвивати 5 шляхів побудови «Одного поясу, 
одного шляху», стимулювати політичну координацію, 
вільнихй рух капіталу та взаєморозуміння між народа-
ми. Через проблеми, що існують внаслідок інформа-
тивної асиметрії, Китаю потрібно більше інформувати, 
розтлумачувати, надавати можливостей українській 
стороні глибше ознайомитися з ініціативою «Один 
пояс, один шлях», із діяльністю Азіатського банку 
інфраструктурних інвестицій, із співробітництвом у 
сфері виробничих потужностей. Ділове співробітни-
цтво має стати ключовим пунктом загального обсягу 
співпраці; необхідно ґрунтовно реалізовувати угоди, 
що були укладені під час третього засідання Комісії зі 
співробітництва між урядом Китаю та урядом України, 
зміцнювати комунікацію між органами, відповідаль-
ними за торгово-економічне співробітництво між 
двома країнами, наполегливо просувати реалізацію 
уже наявних програм та проектів співпраці, а також 
вивчати можливості співробітництва в таких сферах, 
як транскордонна інтернет-торгівля (e-commerce) та 
фінансове обслуговування, загалом підвищувати рі-
вень співпраці будь-якої сфери. 

У 2017 році Україна спростила візову політику для гро-
мадян Китаю (відтепер візу можна оформити після 
прибуття), що має важливе значення у стимулюванні 
двосторонньої комунікації та співпраці, а в майбут-
ньому є можливою й подальша лібералізація візового 
режиму. Наразі власники дипломатичних та службо-
вих паспортів можуть в’їжджати до України без віз, 
а власникам звичайних паспортів все ще необхідно 
оформлювати візи. Українська сторона може розгля-
нути питання встановлення безвізового режиму з 
певними часовими обмеженнями для все більшого 
стимулювання комунікації та співробітництва на рів-
ні урядових структур та підприємств. Що стосується 
туристичної співпраці, Україні необхідно посилювати 
популяризацію українського туризму, повною мірою 
поширювати інформацію про українську природу,    
історію, культуру, національні особливості тощо, дета-
лізувати сфери туристичної співпраці, випускати уні-
кальну, багату на культурні, національні особливості 
туристичну продукцію. У листопаді 2018 року Китай 
вперше проводитиме міжнародну виставку з імпорту 
China International Import Expo 2018. Українська сторо-
на має вхопитися за цю можливість і продемонстру-
вати китайським споживачам власну конкурентоспро-
можну продукцію. 

ТРЕТЄ, обидві сторони мають не уникати, а навпаки, 
надавати належного значення труднощам та ризи-
кам, що виникають в процесі торгово-економічного 
співробітництва, зміцнювати контакти, дотримува-
тися принципу «чесність – понад усе», віднаходити 
шляхи розв’язання проблем інвестиційних ризиків. 

Останні роки такі організації як Китайсько-українська 
ділова рада, Торгово-промислова палата України, Ки-
тайська асоціація з розвитку підприємств за кордоном, 
Українська асоціація шовкового шляху, Український 
дім в Пекіні часто організовують інвестиційні ярмар-
ки, що стали платформою для широкого розгортання 
торгово-економічного співробітництва між Китаєм та 
Україною. За допомогою таких платформ український 
уряд та підприємства мали змогу активно розказати 
про себе, проте безпосередньо аудиторії було приді-
лено небагато уваги, було надано зовсім небагато ва-
ріантів вирішень тих питань, що турбують китайську 
сторону, саме тому бажаного ефекту не було досягну-
то. Державним та недержавним органам та підприєм-
ствам України необхідно провести детальні та обдума-
ні дослідження, вивчити питання щодо інвестиційного 
клімату в країні, національної законодавчої бази. Не 
варто покладатися на психологію простого випадко-
вого успіху або bottom-fishing (купівля фінансових 
інструментів за мінімальною ціною з наступним пере-
продажем за вищою ціною); прагнення до швидкого та 
легкого успіху не є розумним. Окрім цього, українській 
державі властиві постійні зміни урядовців, рівень до-
віри до деяких з них є недостатньо високим, а сам по-
літичний курс – нестабільний. Однак слід розуміти, що 
китайські підприємства покладаються на закон, а не 
на політичний курс чи на окремих людей. 

Переклад з китайської: Олександри Стрижак

І хоча існують певні розбіжності між дипломатични-
ми вимогами обох держав, проте жодна зі сторін не 
відкидає зусиль, що спрямовані на стимулювання                     
співпраці. Після вступу Петра Порошенка на посаду 
Президента, Голова КНР Сі Цзіньпін направив йому ві-
тальну телеграму. У 2015 році Державна Рада КНР та Мі-
ністерство економічного розвитку та торгівлі України 
підписали протокол щодо зміцнення співробітництва 
в рамках спільної побудови економічного шляху поясу 
«Великий шовковий шлях», а також створили робочу 
групу з питань інвестування. У квітні 2016 року Голова 
КНР Сі Цзіньпін провів дружню бесіду з Президен-
том Порошенком в рамках Саміту з ядерної безпеки у                                                       
Вашингтоні. Тенденція до стабілізації ситуації в країні 
та глибоке ознайомлення з ініціативою «Один пояс, 
один шлях» сприяє більшому зацікавленню України 
до участі в цьому проекті. У січні минулого року Глави 
двох держав провели зустріч у Давосі, де підтвердили 
проведення у 2017 році третього засідання Комісії зі 
співробітництва між урядом Китаю та урядом України. 
У травні того ж року Перший Віце-прем’єр-міністр, Мі-
ністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів 
взяв участь у Саміті міжнародного співробітництва 
«Один пояс, один шлях», в рамках якого провів зу-
стріч з тодішнім Віце-прем’єром Державної Ради КНР 
Ма Каєм. 4 грудня 2017 року було проведено третє за-
сідання Комісії зі співробітництва між урядом Китаю 
та урядом України, на якому обидві сторони підписали 
План дій Україна – КНР з реалізації спільної побудови 
ініціативи «Один пояс, один шлях» та Програму укра-
їнсько-китайського інвестиційного співробітництва 
в агропромисловому комплексі. Під час зустрічі з Ві-
це-прем’єром Ма Каєм Президент Петро Порошенко 

сказав, що українська сторона дуже зацікавлена в 
ініціативі «Один пояс, один шлях», а пріоритетними 
напрямками для держави є, насамперед, залучення 
китайських технологій та інвестицій в сферу розвитку 
транспортної інфраструктури. У жовтні 2017 року та бе-
резні 2018 року Президент України направив вітальні 
телеграми Голові КНР Сі Цзіньпіну з нагоди його пере-
обрання на посади Генерального Секретаря ЦК КПК та 
Голови КНР. 

Українські урядовці прагнуть до розширення експор-
ту до Китаю, залучення китайських інвестицій, роз-
витку транспортної логістики та інфраструктури, про-
те не надто звертають увагу на п’ять шляхів побудови 
ініціативи «Один пояс, один шлях» (Прим. перекл.: 
зміцнення політичної координації, взаємозв’язок інф-
раструктури, безперебійна торгівля, вільний рух ка-
піталу та взаєморозуміння між народами). Українська 
стратегія та політика, направлені на розвиток експор-
ту, повністю узгоджуються з ініціативою «Один пояс, 
один шлях»; обидві сторони мають широкі перспек-
тиви щодо зміцнення вільного руху капіталу та взає-
морозуміння між народами. Станом на березень 2018 
року Україна не приєдналася до Азіатського банку інф-
раструктурних інвестицій, не підписала з Китаєм важ-
ливих документів про стратегічне стикування та угоди 
про співпрацю в сфері інфраструктури та виробничих 
потужностей. Українська еліта переважно не дуже до-
бре ознайомлена з Китаєм та все ще має побоювання 
та сумніви стосовно висунутих китайською стороною 
ініціатив з побудови зони вільної торгівлі та індустрі-
альних парків, а також з оренди земель китайською 
стороною для вирощування різних зернових культур. 

Зміцнення торгово-економічного співробітництва між Китаєм та Україною:
в якому напрямку потрібно докладати більше зусиль?
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路”大数据技术有限公司、大连翰闻资讯有限公司共同编写《“一带一路”贸
易合作大数据报告（2017）》指出，中国与沿线国家的贸易合作主要有四种类
型。一是贸易“全面合作型”，二是贸易“潜力增长型”，三是贸易“结构单
一型”，四是贸易“有待加强型”。
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5 乌克兰汉学家协会主办乌克兰语期刊《乌克兰——中国》2017年第4期

中乌经贸合作的现状与发展前景

赵会荣
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所乌克兰室主任

乌克兰是脱离苏联独立的15个国家中第三个（在俄罗斯和哈萨克斯坦之后）与中国
建立战略伙伴关系的国家。按照贸易规模，目前中乌贸易额在中国与15国贸易额中排
在第3位。按照国别，近6年来中国始终是乌克兰第二大贸易伙伴（仅次于俄罗斯）。乌
克兰看重中国的市场规模和投资能力，希望扩大双边经贸合作。2017年1月17日，中乌
两国元首在达沃斯举行会晤。这是乌克兰“广场革命”以后中乌两国元首之间的首次会
晤，标志着两国关系翻开崭新的一页。同年12月5日，迟滞两年的中乌政府间合作委员
会第三次会议在基辅召开，双边经贸合作有望扎实推进并迈上一个新台阶。

一 中乌经贸合作的现状

（二）贸易合作

1992年至今，中乌贸易起伏比较大，其起伏的频率和程度在中国与所有脱离苏联独立的国家贸易中
比较突出。2011年中乌两国建立战略伙伴关系，双方签署协议落实一系列大型合作项目，推动贸易额大幅攀
升，2013年双边贸易额达到最高值111.2亿美元。乌克兰危机爆发后，很多中乌经贸合作项目遭遇挫折，双边贸
易额再度下滑。

2016年双边贸易额再次恢复增长。2017年达到76.39亿美元，比上年增长17.7%。1乌克兰自中国进口占乌
进口额11.4%，对华出口占乌出口额4.6%。中乌贸易额在乌外贸总额中占8.24%。2017年中国是乌克兰第六大出
口市场和第二大进口来源地。在中国与“一带一路”沿线国家贸易中，中乌贸易合作体量较小，合作不够稳定，
属于“有待加强型”。2自2005年起，中国对乌贸易开始处于顺差状态。目前，中国是乌克兰第二大逆差来源国。

（一）经贸合作的法律基础与合作机制

1992年1月4日，中国与乌克兰建立外交关系。建交伊始，经贸领域即被双方列入合作的优先方向。
两国高层领导人频繁互访，相继签署了一系列政府和部门间合作协定，为双方开展经贸合作奠定了坚实的法律基础。

1992年1月，中乌两国互设商务代表处。10月31日，两国签署关于建立经贸合作机制——中乌政府间经
贸合作委员会的协定。1994年4月4日，中乌政府间经贸合作委员会第一次会议在基辅召开。2010年9月，两国
领导人商定成立副总理级政府间合作委员会。2011年4月，中乌政府间合作委员会第一次会议召开，正式启动委
员会机制。委员会下设经贸、农业、航天、科技、文化、教育、卫生等7个分委会和秘书处，每两年举行一次会
议。2017年12月两国政府间合作委员会举行第三次会议。

数据来源：乌克兰国家统计局官方网站  http://www.ukrstat.gov.ua/

伴随着贸易额的起伏，双边贸易结构呈现多元化的良性发展态势

2017年乌克兰对华主要出口商品按出口额依次为

1.矿砂、矿渣及矿灰
2.谷物
3.动植物油脂和精致食用油脂
4.核反应堆、锅炉、机械器具及零件
5.木及木制品，木炭。由于中国国内市场对进口农产品需求上升乌克兰植物产品和动植物油脂对华出口大幅增加。

2017年乌克兰从中国进口商品按进口额依次为

1.电机、电气、音像设备及其零附件
2.核反应堆、锅炉、机械器具及零件
3.塑料及其制品
4.钢铁
5.有机化学品。 3 服装鞋帽类商品无论是进口额还是占比都出现大幅下滑。

（三）投资合作

乌克兰独立以来，中国对乌直接投资流量整体呈增长态势。2016年中国对乌克兰直接投资流量192万美元，
投资存量6671万美元，乌克兰对中国投资存量8124万美元。4

数据来源：中国商务部

中国不是乌克兰主要投资来
源 国 。 乌 方 对 中 国 投 资 寄 予 厚
望，以投资促贸易也是乌克兰近
年来为扭转贸易逆差提出的对华
经贸合作思路。对中方而言，资
金本身不是问题，问题是双方需
要找到好的项目。中国国务院副
总理、中乌政府间合作委员会中
方主席马凯称，如果乌克兰能够
提出符合市场需求的项目，中方
愿意提供70亿美元支持。5

乌克兰独立初期，中国进入乌克兰的商人主要从事餐饮服务和零售业。随着两国交流的增加，赴乌克兰经商
的企业逐步增加。据中国商务部统计，目前在乌克兰实际经营的中资企业有20余家，包括中粮农业、华为、中
兴、联想、三一重装、中国成套、普联技术有限公司、中国建材等，主要从事农业和食品加工、通信、可再生能
源、基础设施、汽车、电子商务、加工及物流等行业。

二、中乌经贸合作的发展空间

乌克兰是“一带一路”的重要节点，乌克兰参与“一带一路”开展双边经贸合作拥有显著的比较优势，如区
位、市场、劳动力成本、科技和工农业基础等。那么为什么很多中资企业对与乌克兰开展经贸合作有浓厚的兴趣
和很高的热情，却出手谨慎呢？乌克兰投资环境究竟怎么样？有哪些风险？中乌关系到底怎么样？乌克兰对中国
有何诉求？恐怕搞清楚这些问题才能对中乌经贸合作的发展空间有所把握。
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央总书记和国家主席时，波罗申科总统均致函表示祝贺。

 从乌官员的表态可以看出，乌方希望向中国扩

大出口，吸引中国的投资，发展交通物流和基础设

施，对于“五通”其他领域关注不多。实际上，乌克

兰的出口发展战略和政策完全可以与“一带一路”对

接，双方在资金融通和民心相通领域也大有可为。截
至2018年3月，乌克兰尚未参加亚洲基础设施投资银
行，也未与中国签署战略对接文件、基础设施合作协
议和产能合作协议。乌克兰国内很多精英都不了解中
国，对于中方提出的建设自贸区和工业园区、租地种

粮等倡议尚存疑虑。

（一）乌克兰的相对优势 
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第一，双方都需要加深对对方的了解，避免误会，
弥合分歧。目前，中国新华社、中央电视台等媒体在乌
克兰设有分支机构并派驻了记者。依靠为数不多的这些
记者，中国观众不时能够接收到来自乌克兰的直接报
道，这对于增强彼此了解与互信非常重要。乌克兰媒体
过去曾在华设立代表，撤掉以后再没有派驻，因此在直
接报道中国信息方面缺乏条件，有关中国的报道基本依
靠转发第三方媒体的信息。

中国国内精通乌克兰语的人才不多。在中国教育部
的鼓励下，近几年一些外语类高校相继开设了乌克兰语
教学，但人才培养需要时间。中国的乌克兰研究属濒危
学科，中国社会科学院和一些高校设立的乌克兰研究中
心的发展都面临人才短缺问题。乌克兰国内懂汉语的人
有一些，但很少有人愿意从事中国问题研究，研究机构
对政府决策影响有限。

在这种情况下，中方需要加大对乌克兰有关中国信
息传播以及中国问题研究机构的支持，包括媒体和科研
教育机构，使乌克兰社会对中国有相对客观和全面的认
识，推动乌克兰政府在对华外交方向做出符合双方利益
的决策。例如，中国媒体可以与乌克兰媒体建立合作关
系，共同制作节目，报道有关乌克兰和中国的信息。中
国媒体也可以适当增加派驻乌克兰的代表，帮助中国民
众更深入和直接地了解乌克兰。反过来，乌方需要考虑
在中国设立乌克兰媒体的代表，及时报道有关中国的信
息。乌克兰政府有必要支持中国的乌语教育和乌克兰研
究，为两国合作培养和储备相应的人才。

第二，双方需要在拥有共识和共同利益的方向做出
努力，推进互利共赢的项目取得成效。经贸合作应该尽
量避免地缘政治的影响。中方高层领导人多次明确表态
始终支持乌克兰的主权、独立和领土完整，恪守不干涉
别国内政的原则，主张通过谈判解决矛盾和分歧。中方
的立场得到了乌方高度的认可和赞同。如果双方都认为
经贸合作能够互利共赢，那么任何一方都没有必要把额
外的政治诉求作为经贸合作的前提。中方认为发展能够
促进和平与稳定，希望与乌方分享经济发展带来的成果
和机遇，发展五通，促进政策对接、资金融通和民心相
通。由于双方存在信息不对称的问题，中方需要就“一
带一路”、亚洲基础设施投资银行、产能合作等重要问
题做更多的说明和解释工作，使乌方有全面的了解。双
方需要把务实合作作为合作重点，抓紧落实中乌政府间
合作委员会第三次会议达成的协议。双方负责经贸合作
的政府机构需要加强沟通，扎实推进现有合作计划和合
作项目的落实，并探讨跨境电商、金融服务等新的合作
领域，提升各领域合作水平。2017年乌克兰开始对中
国公民实施落地签政策，这对于促进双方交流合作有重
要意义，未来还可以探索进一步简化签证手续。目前乌
克兰只对中国外交护照和公务护照实行免签政策，公务

普通护照仍需签证。乌方可以研究对公务普通护照实施
一定期限的免签，以促进政府机构、企业之间的交流与
合作。在旅游合作方面，乌方需要继续加大旅游宣传的
力度，向中国民众全面宣介乌克兰在自然风光、历史文
化、民族风情等方面的资源，细化旅游合作领域，推出
更加丰富且有特色的旅游产品。2018年11月，中国将
在上海举办首届国际进口博览会。乌方有必要抓住机会
向中国消费者介绍推广本国有竞争力的商品。

（二）与乌克兰开展经贸合作的主要风险

对于投资者而言，乌克兰有相当强的吸引力，不过风险也不容小觑。乌克兰风云跌宕的局势让很多投资者
望而却步。

乌克兰危机实际上有三个层次，第一个层次是地缘政治危机。乌克兰处于俄罗斯与西方之间地缘政治竞争的
碰撞带，外部因素对其稳定与发展冲击很大。那么，今后俄乌之间的矛盾会否导致热战规模扩大？

短期来看，俄乌之间发生全面战争的可能性不大。乌东部地区的危机极有可能被长期搁置，局部冲突可能时
断时续，但蔓延到基辅的可能性极小。

第二个层次是乌克兰的政治危机。乌克兰内部会不会再次发生“广场革命”？2014年以来乌克兰的政治发展
表明，波罗申科总统的控局能力明显增强，对政府、反对派和地方势力构成一定程度的约束，再次发生政治危机
的风险大幅下降。乌克兰的形势趋于稳定，不过，寡头在政治中仍扮演着主要角色，政府治理仍然较弱，法律法
规调整频繁，民众对政府信任度极低。

第三个层次是经济危机。从经济指标看，乌克兰经济已走出谷底，开始缓慢复苏。乌克兰经济的复苏很可能
将经历漫长和艰难的过程。

近年来，乌克兰政府为吸引投资采取了一系列措施，取得一定成效。根据世界银行全球营商环境报告，乌克
兰的排名从2013年的第112位提升至2017年的第76位。不过，很多华商表示，合作方违约、利润汇出困难、政策
和法律频繁变化、腐败、官僚主义、基础设施落后、税重、汇率不稳、人力资源成本上涨等问题不利于投资。

乌 克 兰 成 为 中 国 与 欧 洲 之 间 海 陆 空 交 通 和 物 流
的枢纽拥有先天优势。不过，由于乌克兰危机的爆
发，2013年中乌方双方达成的建设克里米亚和塞瓦斯
托波尔的合作意向以及关于乌克兰东部地区的合作项
目均无法落实。而且，由于乌克兰东部地区以及俄乌
之间的交通联系处于非正常状态，中欧班列只能选择
白俄罗斯替代乌克兰，运行时长一般为15天。目前，
乌克兰主张建设“跨里海国际交通走廊”。这条线
路的竞争力主要取决于沿线国家的政策以及一体化水
平。乌克兰若要成为“一带一路”交通物流的枢纽，
除了要提升线路的竞争力，还需要改善交通基础设施。

乌克兰是东欧第一大市场。此外，乌克兰还临近欧
盟、欧亚和北非市场。乌克兰已与欧盟以及13个国家
签署自贸区协定，相互提供特惠关税税率。乌克兰市
场开放，市场规模广阔，竞争也非常激烈。

乌克兰拥有较高素质和较低成本的劳动力资源。乌克
兰发展农业的自然条件优越。农业发展和出口潜力巨
大，如果能够引进高科技，调整好产品结构，产能效
益将大大提高。

乌克兰自然资源丰富，出口商品仍以黑色金属、
原材料和农产品为主，经济发展受到国际市场行情影
响。乌克兰油气资源相对匮乏，目前仍有40%左右依
赖进口。可再生能源发电量仅占总发电量的2%，发展
潜力巨大。

乌克兰工业基础雄厚，航空、航天、军工、造船、
通信等部门都拥有技术优势。近年来，乌克兰大力推
进私有化改革，进行产能结构调整，每年都会公布私
有化项目清单，吸引外国投资参与。不过，拥有国际
影响的拳头企业和具有战略意义的军工企业一般不被
列入私有化名单。

三、进一步加强中乌经贸合作需要努力的方向

中乌两国开展经贸合作有较好的政治基础。两国不
存在历史遗留问题，也不存在地缘政治冲突。乌克兰
危机发生后，中乌在“丝绸之路经济带”框架下的合
作进入一段“空挡滑行”期，很多合作计划和项目被
迫搁置。在此阶段中乌彼此外交的首要诉求不完全匹
配。乌克兰的外交重点是全速推进加盟入约的进程，
以对抗来自俄罗斯的威胁。在对华政策上，乌克兰
首先希望中国在克里米亚和乌东部问题上能够给予乌
方更强有力的支持。一些乌克兰的官员和学者认为，
中国应该也有能力阻止俄罗斯对乌克兰的侵略。中国
的外交重点是建设新型大国关系、打造人类命运共同
体、构建全球伙伴关系，对乌克兰外交的首要诉求是
推进双边务实合作，包括履行已有协议和合同。

尽管中乌外交的首要诉求存在差异，但双方都没
有放弃推进合作的努力。波罗申科当选总统后，习近
平主席致电祝贺。2015年中国商务部与乌克兰经贸部

签署了加强共建丝绸之路经济带合作议定书，成立了
投资工作组。2016年4月，习近平主席与乌克兰总统
波罗申科在华盛顿核安全峰会期间亲切交谈。随着国
内局势趋于稳定以及对中国和“一带一路”了解的增
多，乌克兰越来越多地表现出参与“一带一路”的积
极性。2017年1月，习近平主席在达沃斯与波罗申科
总统举行会晤，确定年内召开中乌政府间合作委员会
第三次会议。2017年5月，乌第一副总理兼经贸部部
长库比夫来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，
马凯副总理同其会见。2017年12月4日，中乌政府间
合作委员会召开第三次会议，双方签署了《实施“一
带一路”倡议的行动计划》和《农工综合体投资合作
计划》。波罗申科总统在会见到访的中国国务院副总
理马凯时表示，乌方对“一带一路”倡议感兴趣，优
先方向是在交通基础设施领域吸引中国的技术和投
资。2017年10月和2018年3月习近平分别当选中共中

（三）中乌关系及乌克兰对华诉求

最后，双方都需要正视、
不回避经贸合作面临的风险与
困难，加强沟通，诚信为本，
为化解投资风险找出路。近年
来，中乌实业家理事会、乌克
兰商会、中国产业海外发展协
会、乌克兰丝路协会、乌克兰
之家等机构经常举办投资推介
会 ， 为 中 乌 经 贸 合 作 搭 建 平
台。乌克兰政府机构和企业通
过这些平台积极向中方企业宣
传介绍自身优势，但在宣传介
绍过程中对受众的特点考虑不
多，也很少针对中方的担忧提
出解决方案，因此很难收到理
想效果。中方一些机构或企业
需要对乌克兰投资环境和法律
法规等进行审慎的调研，不能
有侥幸心理或者“抄底”的急
功近利心理。另外，乌克兰的
官员更换频繁，政策不稳定，
个别人员的诚信度有待提高，
中方企业需要更多依靠法律，
而不是政策或者个人。
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    Вивчення ПЕРСПЕКТИВИ    
 створення зони вільної 
      торгівлі між
        КИТАЄМ та УКРАЇНОЮ 
в рамках побудови ініціативи 
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

1  7 країн СНД: Білорусь, Вірменія, Молдова, Росія, Киргизстан. Після того, 
як Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС набула чинності, було 

призупинено дію вільної торгівлі між Україною та Росією в рамках зони 
вільної торгівлі країн СНД.

Чжан Хенлун

заступник директора 
Інституту народної дипломатії 

ШОС Шанхайського 
університету, провідний 
науковий співробітник

Чжан Чженьчжень

науковий співробітник 
Інституту народної дипломатії 

ШОС Шанхайського 
університету

І. ІНІЦІАТИВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» – ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАН-
НЯ ДРУЖНЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ДВОМА ДЕРЖАВАМИ

Україна – ключовий регіон Європи. За часів Радянського 
Союзу Україна створила міцну сільськогосподарську та 
промислову базу. Країна багата на природні ресурси. Ця 
перевага дозволила вирощувати велику кількість зерно-
вих, саме тому Україна і отримала репутацію «житниці Єв-
ропи». Після розпаду Радянського Союзу Китай та Україна 
офіційно встановили дипломатичні відносини. З роками 
двостороннє співробітництво в різних сферах невпинно 
поглиблювалося, а вже у 2011 році держави встановили 
взаємовідносини стратегічного партнерства.

У вересні 2013 року Голова КНР Сі Цзіньпін висту-
пив з ініціативою спільної побудови Економічного по-
ясу «Новий Шовковий шлях». Відтоді країни, що роз-
ташовані уздовж побудови ініціативи, одна по одній 
активно її підтримують та беруть в ній участь. Україна 
– одна з перших країн, що відгукнулися на «Один пояс, 
один шлях». Офіційна влада України визнала важли-
вість побудови «Одного поясу, одного шляху», усвідо-
мивши величезний потенціал китайського ринку. Ця 
ініціатива дає змогу побудувати чудову платформу для 
подальшого зміцнення торгово-економічного співро-
бітництва між двома країнами. Для України, що наразі 
перебуває у процесі економічної трансформації, це 
також створює більше можливостей. Того ж 2013 року 
уряди Китаю та України досягли домовленостей щодо 
кредитів та угод про співпрацю на суму у 10 мільярдів 
доларів. У липні 2014 року Експортно-імпортний банк 
Китаю видав кредит на суму 52 мільйони доларів США 
терміном на 2 роки для будівництва «Повітряного екс-
пресу». Незважаючи на політичну та військову кри-
зу, що спалахнула в Україні того ж року, стосунки між 
двома державами зберегли здоровий та стабільний 
розвиток. 2015 року Китай та Україна уклали угоду про 
співробітництво в рамках ініціативи «Один пояс, один 
шлях». У 2016 році економічне становище України по-
ступово почало стабілізуватися, поволі почали назрі-
вати політичні умови для розгортання глибшої співп-
раці в рамках ініціативи. І от у грудні 2017 року, під час 

засідання Комісії зі співробітництва між урядом КНР та 
урядом України, сторонами було підписано Дорожню 
карту з реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях». 
 
Ядром ініціативи «Один пояс, один шлях» виступають 
взаємний зв’язок та взаємний доступ, а важливим прі-
оритетом – безперебійна торгівля. Китай неухильно 
підтримує та просуває спільну побудову «Одного по-
ясу, одного шляху»; налагодження міцних стратегіч-
них зв’язків з іншими країнами; докладає максимум 
зусиль у побудові мережі зон вільної торгівлі високих 
стандартів, що характеризуватимуться такими пріо-
ритетами, як опора на периферійні регіони, зв’язок 
з ініціативою «Один пояс, один шлях», орієнтація на 
весь світ. Саме тому питання підписання угоди про 
створення зони вільної торгівлі з Китаєм вже стало 
питанням №1 для всіх країн уздовж «Одного поясу, 
одного шляху». Наряду з іншими Уряд України також 
докладає значних зусиль для створення зони вільної 
торгівлі, результатом яких стало підписання низки угод 
про зону вільної торгівлі з Ісландією, Ліхтенштейном, 
Норвегією та Швейцарією у 2010 році; з 7-ома країнами 
СНД1 у 2011 році, з Канадою – у березні 2017 року; у 2016 
році офіційно набула чинності угода про зону вільної 
торгівлі з ЄС. З свого боку, Китай уклав угоди про зону 
вільної торгівлі вже з 16 країнами та регіонами, з іще 
11 – веде переговори. Проте наразі не спостерігається 
великих успіхів щодо зони вільної торгівлі з країнами 

Східної Європи. Якщо Китай та Україна підпишуть угоду 
про створення зони вільної торгівлі, то Україна стане 
першою країною Східної Європи, яка досягне цього; це 
буде друга зона вільної торгівлі після Грузії, яка діяти-
ме в рамках Економічного поясу «Нового Шовкового 
шляху». Такий вид взаємодії сприятиме подальшому 

співробітництву між двома державами у сфері роботи 
з вантажами, сервісом та інвестиціями. Угода про зону 
вільної торгівлі не лише відповідатиме цілям страте-
гічного розвитку обох сторін, більше того – зміцнить 
торговельно-економічні зв’язки Китаю та України, 
здійснить спільне процвітання двох держав. 

Країна
Обсяги 

експорту 
(млрд. дол.)

Пропорційна 
частка (%) Країна

Обсяги 
імпорту (млрд. 

дол.)
Пропорційна 

частка (%)

Росія 3.946 9.1 Росія 7.198 14.6

Польща 2.727 6.3 Китай 5.645 11.4

Туреччина 2.513 5.8 Німеччина 5.434 11

Італія 2.474 5.7 Польща 3.410 6.9

Індія 2.206 5.1 Білорусь 3.206 6.5

Китай 1.994 4.6 США 2.525 5.1

Єгипет 1.831 4.2 Швейцарія 1.642 3.3

Німеччина 1.756 4.1 Італія 1.623 3.3

Нідерланди 1.680 3.9 Франція 1.565 3.2

Угорщина 1.328 3.1 Туреччина 1.262 2.6

Ресурс: Міністерство комерції КНР

Табл. 1. Обсяги імпорту та експорту України з/ до основних торговельних партнерів за 2017 рік

За часів Радянського Союзу Україна та Росія підтримували тісні торговельні взаємовідносини. Навіть 
після розпаду СРСР українська торгівля, як і раніше, значно залежала від російської. Україна як країна 
Східної Європи проводить зовнішню політику євроінтеграції, є важливим торговим партнером ЄС, саме 
тому пропорційна частка обсягів імпорту та експорту з/ до країн ЄС також є порівняно високою. Варто 
відзначити, що Китай є шостим найбільшим експортним ринком України; з 2012 року зберігає за собою 
місце другого найбільшого торговельного партнера України. 

Графік 1 засвідчує, що імпорт 
Китаю в Україну поступається 
країнам ЄС та Росії, проте зро-
стає щороку, охоплюючи 11.34% 
від загального обсягу імпорту. 
Довгий час Росія та країни ЄС 
були двома найбільшими торго-
вими партнерами України, але 
з 2011 року обсяг імпорту з цих 
країн поступово знижується. Це 
означає, що товари китайського 
ринку можуть повністю покри-
ти внутрішні потреби України. 
Україна приділяє пильну увагу 
торгово-економічним зв’язкам 
з Китаєм, перспективи розвитку 
яких є надзвичайно широкими.
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Китай Білорусь ЄС
Ресурс: БД UN Comtrade

Графік 1. Основні країни-джерела імпорту у період з 2008-2017 рр., %

ІІ. РЕАЛЬНА БАЗА ДЛЯ СТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

1. Сучасний стан торгових інвестицій між Китаєм та Україною
Таблиця 1 демонструє обсяги імпорту та експорту України з/ до основних торговельних партнерів за 2017 рік.

Доволі високими є показники обсягу імпорту з України до Росії, значно меншими – до країн ЄС.
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Експортні товари Загальна сума
 (млн. дол)

Зростання у порівнянні 
з аналогічним періодом 

минулого року %
Пропорційна частка%

Корисні копалини 689 8.2 34.6

Жири, олії тваринного 
і рослинного 
походження

512 -3 25.7

Продукція рослинного 
походження 478 2.5 24

Продукція 
машинобудування; 
електричні товари

201 210.6 10.1

Імпортні товари Загальна сума 
(млн. дол.)

Порівняно з 
аналогічним періодом 

минулого року %
Пропорційна частка%

Продукція 
машинобудування; 
електричні товари

2 574 млн. 30.7 45.6

Метали та вироби з 
металів 571 20.4 10.1

Продукція хімічної 
промисловості 502 13.1 8.9

Пластмаса, каучук 407 10.4 7.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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2  Ресурс: «Доповідь про стан ділового клімату за 2017 рік».

Ресурс: Міністерство комерції КНР

Україна багата на природні ресурси, має у своїх надрах 
5% мінерально-сировинного потенціалу світу, що доз-
волило їй посісти перше місце у Європі за кількістю 
покладів корисних копалин. Таблиця 2 демонструє, що 
серед експорту України до Китаю корисні копалини 
обіймають частку у 34.6% (на 8.2% більше у порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року). Далі за низ-
хідною: тваринні, рослинні жири та олії; продукція рос-
линного походження; продукція машинобудування, 
електричні товари, пропорційна частка яких у загаль-
ному обсязі експорту склала 25.7%, 24%, 10.1% відповід-
но. В загальному обсязі експорту з України до Китаю, 

продукція машинобудування, електричні товари ра-
зом займають 45.6% (найбільша частка в загальному 
обсязі), збільшившись на 210.6%  порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року. Це яскраво демонструє, 
що продукція машинобудування та електричні товари 
належать до внутрішньогалузевої торгівлі між двома 
країнами. В той же час, китайський експорт до Украї-
ни помітно виріс порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Наступними після продукції машинобу-
дування та електричних товарів є: метали та вироби з 
металів (2 місце), продукція хімічної промисловості 
(3 місце), пластмаса, каучук (4 місце). 

Табл. 2. Основні експортні та імпортні товари України до/ з Китаю у 2017 році

Графік 2. Накопичений обсяг прямих інвестицій з Китаю до України за 2008 – 2016 рр. (млн. дол.)

Накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з Китаю до України поступово зростає разом зі стрімким 
розвитком китайської економіки. Відповідно до графіка 2 можна побачити, що у період з 2008 по 2016 рік ПІІ з 
16 млн. дол. сягнули позначки у 66,71 млн. дол. 

Ресурс: Статистична доповідь про прямі іноземні інвестиції Китаю в Україну у 2016 році 

Основні сфери китайських інвестицій: промисловість, нерухомість, лізинг, комерційне обслуговування, 
торгівля, ремонтні роботи, автомобілі, предмети повсякденного попиту, а також сільське та лісове гос-
подарство, будівництво, транспортування та зв’язок, готельно-ресторанний бізнес. Останні роки стан в 
Україні доволі нестабільний, що призвело до зростання невизначеності самого інвестиційного середови-
ща. Проте український уряд турбується питанням залучення іноземних інвестицій, завдяки чому покра-
щується й ділове середовище в державі. Згідно «Доповіді про стан ділового клімату за 2017 рік», Україна 
посіла 80 місце, набравши 63.9 балів, Китай – 78, набравши 64.28 балів2. У 2015 році Китай та Україна 
підписали угоду про співробітництво в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». За сильної підтрим-
ки цієї ініціативи співпраця між двома державами сповнилася новими можливостями, іншими словами, 
перспективи є надзвичайно оптимістичними. 

2. Аналіз індексу інтенсивності торгівлі (TCD) Китаю та України

Індекс інтенсивності торгівлі (індекс торгової інтеграції) демонструє, по-перше, як співвідноситься екс-
порт однієї країни до країни-торгового партнера із сукупним експортом інших країн світу до країни-тор-
гового партнера, по-друге, яку частку обіймає імпорт цих двох країн у загальному обсязі світового імпор-
ту. Цей індекс використовують для оцінки взаємовідносин та ступеню взаємозалежності країн-торгових 
партнерів. Формула його розрахунку:
 
де  TDCij – індекс інтенсивності торгівлі між країнами і та j,

Xi – обсяг експорту країни і,
Mj – обсяг імпорту країни j,
XiJ – експорт країни і до країни j,
Mw – обсяг світового імпорту.

Якщо індекс < 1, це означає, що торгові відносини між двома країнами є незначними; якщо = 1, то рівень 
відносин – середній; якщо > 1, то відносини інтенсивні. 



Індекс внутрішньогалузевої торгівлі

КОД 2015 2016 2017

S0 0.12 0.27 0.29

S1 0.42 0.68 0.42

S2 0.03 0.04 0.10

S3 0.04 0.04 0.12

S4 0.00 0.00 0.00

S5 0.06 0.06 0.01

S6 0.13 0.09 0.04

S7 0.12 0.08 0.11

S8 0.04 0.04 0.04

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

К-У 1.01 0.84 0.89 0.84 0.78 0.87 0.76 0.68 0.82 0.82

У-К 0.12 0.45 0.28 0.34 0.26 0.42 0.48 0.65 0.51 0.45
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Код товару Назва товару Індекс ВПП Китаю Індекс ВПП України

SITC0 продовольчі продукти, худоба 0.44 3.52

SITC1 напої, цигарки 0.19 1.50

SITC2 технічна сировина (не 
включаючи паливо) 0.18 3.66

SITC3 викопне паливо, машинне 
масло та похідна продукція 0.15 0.20

SITC4 рослинні, тваринні олії та жири 0.06 13.27

SITC5 хімікати та похідна продукція 0.52 0.29

SITC6 готова продукція з різних 
класів сировини 1.36 2.31

SITC7 машинно-транспортне 
обладнання 1.25 0.30

SITC8 різне 1.98 0.40

Табл. 3. Інтенсивність торгівлі між Китаєм та Україною у період з 2008 – 2017 рр.

Табл. 4. Індекс ВПП Китаю та України Табл. 5. Індекс внутрішньогалузевої торгівлі між Китаєм та Україною за 2015-2017 рр.

Таблиця 3 демонструє, що індекс інтенсивності торгівлі Китаю з Україною вищий за індекс інтенсивності торгівлі 
України з Китаєм. Тобто, торгові відносини з боку Китаю інтенсивніші за відносини України до Китаю. Хоча індекс 
інтенсивності торгівлі України з Китаєм невисокий, проте він є вищим порівняно з попередніми пятьма роками. 
Тобто, в рамках реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях» торгівля України з Китаєм зміцнюється. 

3. Аналіз індексу виявлених порівняльних переваг (RCA/ ВПП – далі) Китаю та України

Індекс ВПП – співвідношення частки експортних товарів певного класу однієї країни у загальному обсязі екс-
порту цієї країни з часткою експортних товарів такого ж класу у загальносвітовому обсязі експорту. 
де  X – експорт,

W – світовий експорт (або імпорт),
і – країна,
k – певний клас товару.
Формула розрахунку: 
 
Якщо Індекс ВПП ≥ 2.5, то певна країна має сильну конкурентну перевагу в зазначеному класі товару; 
якщо  1.25 ≤ RCAkxi ≤ 2.5, то має порівняно сильну перевагу; 
якщо  0.8 ≤ RCAkxi ≤ 1.25, то має середню перевагу; якщо RCAkxi ≤ 0.8, то має слабку перевагу. 

Ресурс: БД UN Comtrade
Примітка: Дані індексу ВПП Китаю – за 2016 рік. 

Таблиця 4 демонструє, що виявлені переваги двох 
сторін різняться, але характеризуються міцною 
взаємодоповненістю. Китай має значні переваги у 
сфері готової продукції, тоді як Україна  –  віднос-
но тваринних, рослинних олій та жирів, технічної 
сировини та іншої первинної продукції (сировини). 
Індекс тваринних, рослинних олій та жирів сягнув 
позначки 13.27, тобто, ця продукція займає важливе 
місце в структурі українського експорту, що в той же 
час демонструє залежність цього класу товарів від 
міжнародного ринку. В китайських товарах цієї гру-
пи (показник – 0.06) виявлені слабкі переваги. Такі 
українські товари як продовольчі товари, худоба, 

технічна сировина (не включаючи палива) мають 
конкурентну перевагу, але ті ж китайські товари ха-
рактеризуються слабкою перевагою. Готова продук-
ція з різних класів сировини обох країн визначена 
середніми перевагами. Такі китайські товари як ма-
шинно-транспортне обладнання та інші групи това-
рів разом є доволі конкурентоздатними, а от укра-
їнські мають слабку перевагу. Отже, двосторонній 
імпорт товарів, що мають середні переваги, не лише 
компенсує брак у потребах ринку, а ще й розширить 
експортні канали продажу товарів, індекс ВПП яких 
є доволі високим. 

4. Аналіз індексу внутрішньогалузевої торгівлі (G-L)

Основні показники компліментарності та конкурентоспроможності торгівлі між двома державами можна ви-
міряти за допомогою індексу внутрішньогалузевої торгівлі між двома країнами. Формула розрахунку: 
 
Де  GLi – індекс внутрішньогалузевої торгівлі певної галузі певної країни,
Xi  – сума експортної торгівлі в певній галузі,
Mi – сума імпортної торгівлі певної галузі.

Якщо значення наближається до 1, то рівень внутрішньогалузевої торгівлі доволі високий (торгівля здійсню-
ється в максимальному обсязі); якщо, навпаки, значення наближається до 0, то це означає, що рівень внутріш-
ньогалузевої торгівлі доволі низький (торгівля здійснюється в мінімальному обсязі). Рівень внутрішньогалу-
зевої торгівлі реагує на будь-які зміни в внутрішньогалузевій торгівлі певної країни; має велике значення для 
врегулювання та покращення виробничої політики держави. 

Ресурс: БД UN Comtrade
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3  Інформаційний сайт сфери захисту торгівлі http://cacs.mofcom.gov.cn/
 4  AMS: прямо пропорційний PMS (ефективна ціна внутрішнього ринку 
на товар), зростання AMS  (i, r, s) призводить до того, що ефективна ціна 

на товар і, що експортується з регіону r в регіон s,  знижується, разом 
з чим зменшуються нетарифні бар’єри; зниження AMS призводить до 
підвищення ціни, тобто до зростання нетарифних бар’єрів.

III. СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ КИТАЄМ ТА УКРАЇНОЮ: ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ ОБОХ ДЕРЖАВ

1. Моделювання ситуації

Таблиця 5 демонструє, що індекс внутрішньогалузевої 
торгівлі між Китаєм та Україною невисокий, особливо 
це стосується четвертої групи товарів (тваринні, рос-
линні олії та жири). Проте індекс внутрішньогалузевої 
торгівлі напоями та цигарками становив у 2016 році 
0.68, тобто, міжгалузева торгівля, як і раніше, посідає 
першість у торговельних обмінах між двома держава-
ми, іншими словами, Китай переважно задовольняє 
власний внутрішній попит на зазначені вище това-
ри імпортом з України. Загалом, внутрішньогалузева 
торгівля між двома сторонами не надто розвинена, 
основною виступає саме міжгалузева торгівля. На 
внутрішньогалузеву торгівлю мають вплив такі фак-

тори: різноманітні купівельні тенденції серед спожи-
вачів, інвестиції та фінансування транскордонними 
підприємствами, обсяг ринку тощо. Однозначно мож-
на стверджувати, що розвиток внутрішньогалузевої 
торгівлі сприяє оптимізації структури виробництва 
обох країн, підвищенню конкурентоспроможності 
на зовнішніх ринках, стимулює загальний розвиток 
внутрішньої економіки. Для подальшого розвит-
ку внутрішньогалузевої торгівлі двох країн Китай та 
Україна мають продовжувати розкривати потенціал 
двосторонньої торгівлі, розширювати обсяг ринку, 
покращувати інвестиційне середовище, підвищувати 
рівень зовнішніх інвестицій тощо. 

Відправною точкою цієї публікації є сучасний стан створення зони вільної торгівлі. Для дослідження 
впливу відкриття зони вільної торгівлі між Китаєм та Україною на економічний та соціальний добробут 
обох сторін були використані прийом статистичної імітації та дані глобального проекту у сфері аналізу 
торгівлі. Таблиця 6 демонструє, що між Китаєм та Україною існує доволі високий митний бар’єр, особли-
во яскраво це виявляється на прикладі мита на такі українські імпортні товари: зернові культури тощо, 
текстильна продукція, що загалом перевищує середню податкову ставку. Україна стягує доволі високі 
мита з китайських товарів  тваринництва, м’ясного виробництва, текстильної промисловості. 

Галузь Китайське мито на ввіз 
українських товарів

Українське мито на ввіз 
китайських товарів

Зернові культури тощо 14.3 3.6

Тваринництво, м’ясне 
виробництво 4.7 9.3

Природні ресурси 0 2.4

Оброблені продукти 
харчування 9.3 7.7

Текстильна промисловість 10.8 9.2

Легка промисловість 2.7 5.4

Важка промисловість 5.2 2.7

Табл. 6. Ввізне мито на товари з Китаю та України (%)

 Ресурс: БД GTAP 9.0

Рис. 1. Показники спрощення процедур торгівлі Китаю та України за 2016 рік

Доступність та якість інфраструктури. Китай невпинно стимулює реформу з інтеграції митних процедур, що 
вже дала свої результати. Успіхи у розвитку транспортної інфраструктури та сервісу дозволили цим сферам 
посісти одне з перших місць у рейтингу. 

Аналізуючи процес спрощення процедур торгівлі між Китаєм та Україною, ми послуговувалися 
«Доповіддю про індекс залучення країн світу до міжнародної торгівлі». Таблиця 7 демонструє, 
що спрощення процедур торгівлі між двома державами має бути посилене. Оцінка, яку отримав 
Китай за доступ на ринок, (як однієї з провідних ознак спрощення торгівлі) доволі низька, лише 
2.38. Це означає, що Китаю наразі необхідно зменшити або навіть скасувати мито, кількісні 
обмеження та інші нетарифні бар’єри, що обмежують доступ на ринок, а також розширювати 
ступінь відкритості зовнішньому ринку. 

Україна показала такі результати: доступ на внутрішній ринок – 5.5, на зовнішній – 3.3; адміністративне управлін-
ня на кордоні – 4.1 (95 місце). Це означає, що Україні необхідно підвищувати рівень прозорості та ефективності 
проведення процедур розмитнення тощо, посилювати побудову всіх пов’язаних з інфраструктурою сфер. В той 
же час нестабільний стан в Україні прямо впливає на ділове середовище у сфері торгівлі України, показник чого 
склав лише 3.5 (125 місце за рейтингом). 

Показник Місце в рейтингу 
та оцінка Китай Україна

Доступ на ринок
Місце в рейтингу 126 80

Оцінка 3.4 4.4

Адміністративне 
управління на кордоні

Місце в рейтингу 52 95

Оцінка 4.9 4.1

Доступність та якість 
інфраструктури

Місце в рейтингу 27 69

Оцінка 5.1 3.9

Ділове середовище
Місце в рейтингу 42 125

Оцінка 4.65 3.5

Показник спрощення 
процедур торгівлі

Місце в рейтингу 61 95

Оцінка 4.49 3.97

Табл. 7. Показники спрощення процедур торгівлі між Китаєм та Україною за 2016 рік

Ресурс: Індекс залучення країн до міжнародної торгівлі за 2016 рік

Сфера захисту торгівлі. Найбільші торгові ризики між Китаєм та Україною переважно відображені в антидем-
пінгових заходах. Починаючи з 1995 року, Україна ініціювала 9 антидемпінгових розслідувань проти таких ки-
тайських товарів: труби з нержавіючої сталі, сталеві троси і канати, лимонна кислота, молочна кислота, медичні 
шприци тощо. Китай, в свою чергу, ініціював лише одне розслідування, яке наразі вже закінчене3.

Китай Україна
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Регіон ВВП Умови 
торгівлі Імпорт Експорт

Україна 1.62 0.78 2.63 1.06

Китай 0.06 0.04 0.12 0.08

Росія -0.03 -0.04 -0.12 -0.03

Білорусь -0.6 -0.3 -0.5 -0.29

США -0.01 0 -0.02 0

Туреччина -0.04 -0.02 -0.05 -0.04

ЄС -0.02 -0.01 -0.02 -0.01

Інші -0.01 -0.01 -0.02 -0.01Країна Розподіл 
ресурсів Технічний прогрес Умови торгівлі

Структура 
інвестиційних 
заощаджень

Загальний 
підсумок

Україна 111 млн. 300 тис. 1 млрд. 33 млн. 500 
тисяч

658 млн. 200 
тисяч

-11млн. 200 
тисяч

1 млрд. 791 млн. 
800 тисяч

Китай 277 млн. 800 
тисяч 516 млн. 200 тисяч 869 млн. 900 

тисяч
-80 млн. 500 

тисяч
1 млрд. 583 

млн. 300 тисяч

Росія 277 млн. 800 
тисяч 0 -198 млн. 800 

тисяч
48 млн. 100 

тисяч
126 млн. 600 

тисяч

Білорусь -29 млн. 100 
тисяч 0 -89 млн. 600 

тисяч -33 млн. -151 млн. 700 
тисяч

США -30 млн. 400 
тисяч 0 -55 млн.400 

тисяч
6 млн. 400 

тисяч
-79 млн. 400 

тисяч

Туреччина -20 млн. 100 
тисяч 0 -45 млн. 500 

тисяч
-10 млн. 800 

тисяч
-76 млн. 300 

тисяч

ЄС -130 млн. 0 -354 млн.800 
тисяч

6 млн. 600 
тисяч

-478 млн. 200 
тисяч

інші -129 млн. 900 
тисяч 0 -786 млн. 800 

тисяч
74 млн300 

тисяч
-842 млн. 500 

тисяч

Ресурс: Результати моделювання Run Gtap
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Китай та Україна незмінно зберігають мирні та дружні 
дипломатичні відносини, а двостороннє співробітни-
цтво у сфері політики, економіки та культури досягло 
значних успіхів. Ініціатива «Один пояс, один шлях» на-
дала Україні історичні можливості. Побудова ЗВТ між 
Китаєм та Україною, що зміцнить торгово-економічні 
відносини між двома державами та надасть економіч-
ному розвитку обох сторін нові життєві сили, безумов-
но, має важливе значення. 

Важливою перевагою сфери торгівлі двох держав є 
взаємодоповнювальність. Після створення ЗВТ ця пе-
ревага виявить себе першою. Україна має унікальну 
геополітичну перевагу, багата природними ресурса-
ми, має міцну промислову та військову базу. Однак іс-
нують і недоліки: монотоварна економіка, низька до-
дана вартість продукції, слабка конкурентоздатність 
та брак інвестицій. Фінансова криза в Україні та Євро-
пейська боргова криза, збройний конфлікт на сході 
України серйозно вплинули на розвиток внутрішньої 
економіки. Відновлення економіки – пріоритетне 
завдання українського уряду. 

Створення ЗВТ не лише допоможе Україні збільшити 
доступ на китайський ринок, а й залучатиме більше 
китайських компаній, які мають широкі фінансові 
та технічні можливості, що певною мірою вирішить 
проблеми сучасного стану, пов’язані з нерозвиненою 

інфраструктурою, реконструкцією важкої промисло-
вості та браком фінансування. 

Разом з цим, китайські підприємства зможуть вико-
ристовувати унікальне геополітичне розташування 
України, що з’єднує Схід із Заходом, висококваліфіко-
вану робочу силу з низькою собівартістю, гарні умови 
для доступу на європейський ринок, структурне регу-
лювання виробничих сил, в той же час, відкриваючи 
та розширюючи український інвестиційний ринок та 
європейський ринок. 

Створення ЗВТ між Китаєм та Україною має важли-
ве значення і для розбудови ініціативи «Один пояс, 
один шлях». Як тільки ЗВТ буде створено, Україна 
стане першою країною Східної Європи, а також дру-
гою, після Грузії, з усіх країн уздовж ініціативи «Один 
пояс, один шлях», яка підпише Угоду про зону вільної 
торгівлі з Китаєм. Це відповідає державній політиці 
КНР щодо відкритості зовнішньому світові, а також 
сприятиме формуванню нової структури всебічної 
відкритості у Китаї. В той же час, створення ЗВТ між 
Китаєм та Україною матиме надзвичайно важливий 
демонстраційний ефект для всіх інших країн, завдяки 
чому вони прагнутимуть розгортати та розвивати тор-
гово-економічне співробітництво з Китаєм, що також 
прискорить побудову ЗВТ між Китаєм та усіма країна-
ми вздовж ініціативи «Один пояс, один шлях». 

Великі торговельні бар’єри обмежують вільний рух то-
варів між двома країнами та розширення масштабів 
торгівлі, що, звісно, прямо впливає і на ефективність 
економічної співпраці. З огляду на те, що країни поді-
ляють побоювання щодо ряду чутливих товарів, не є 
можливим знизити мито на товари до нуля. Ми припу-
скаємо, що після створення зони вільної торгівлі вві-
зне мито обох держав знизитиметься на 50%, що також 
зменшить кількість нетарифних бар’єрів. Наступним 
можливим кроком стане аналіз впливу зміни політики 
на добробут Китаю та України.

Використані у публікації дані взяті з нової версії бази 
даних GTAP 9.0. Основу даних складає «Таблиця «ви-
трати–випуск» кожної країни за 2011 рік. Ця база даних 

включає 140 країн та 57 різних категорій продукції. Для 
кращого моделювання ситуації побудови зони віль-
ної торгівлі ШОС, 140 країн було поділено на 8 регі-
онів (Україна, Китай, Росія, Білорусь, США, Туреччина, 
ЄС та інші країни), а 57 категорій продукції – зарахо-
вано до 10 великих галузей виробництва. Нами було 
використано статистичну модель глобального проекту 
в області аналізу торгівлі (GTAP), алгоритм розрахунків 
Gragg, відібрано змінні TMS (митний тариф на імпорт) 
AMS (технологічний коефіцієнт)4. Також було встанов-
лено амплітуду коливання екзогенних змін: 50% TMS та 
10% AMS всіх товарів імпорту та експорту між Китаєм та 
Україною. Модельне рівняння було розв’язане за до-
помогою методу лінеаризації, тому частина отриманих 
результатів виражена у швидкості змін.

2. Макроекономічний вплив та вплив на суспільний добробут 

Табл. 8. Аналіз впливу на суспільний добробут (млн. дол.)

Таблиця 8 демонструє, що після створення ЗВТ між 
Китаєм та Україною, швидкий розвиток торгівлі між 
державами стимулюватиме і внутрішній економічний 
розвиток обох держав, що, в свою чергу, дозволить 
суспільному добробуту, хоч і по-різному, але зрости. 
Утворення ЗВТ між Китаєм та Україною призведе до 
виникнення значного ефекту створення торгівлі. Сус-
пільний добробут України зросте до 1 млрд. 700 млн. 
900 тисяч доларів, Китаю – 1 млрд. 500 млн. 830 тисяч 
доларів. Суспільний добробут всіх інших країн, окрім 
Росії, досягне невеликого зростання, а в деяких ви-
падках, навіть зазнає втрат. Європейські санкції щодо 

Росії серйозно вплинули на двосторонню торгівлю між 
Україною та Росією. Аби заповнити прогалини, що ви-
никли внаслідок того, що американські підприємства 
залишили внутрішній ринок Росії, остання активізува-
ла розвиток торгово-економічного співробітництва з 
Китаєм. Якщо буде створено ЗВТ між Китаєм та Украї-
ною, це надасть змогу створити нові можливості для 
торгових обмінів між Україною та Росією, підвищить 
рівень суспільного добробуту в Росії. Можливо, що за 
такооооої ситуації, Росія позбавиться занепокоєння та 
зменшить рівень опору розвитку торгово-економічних 
відносин між Китаєм та Україною. 

Зроблений нами аналіз демонструє, що ЗВТ між Китаєм та Україною по-різному вплине на суспільний добробут обох 
держав: показники розподілу ресурсів, технічного прогресу та умов ведення торгівлі зростатимуть, але різною мі-
рою, динаміка структури інвестиційних заощаджень, навпаки, зменшиться, але не набагато. В Україні помітно зро-
статиме технічний прогрес (1 млрд. дол.), тобто держава залучатиме «зрілі» технології з Китаю. Таким чином при-
скориться технічний прогрес, промислова структура вийде на новий, вищий рівень. Створення ЗВТ також надасть 
свої переваги Китаю, наприклад, помітно покращаться умови торгівлі. Проте з іншого боку, умови торгівлі з іншими 
країнами погіршаться, особливо з країнами ЄС. 

Табл. 9. Динаміка макроекономічних показників, %

Ресурс: Результати моделювання Run Gtap

Таблиця 9 демонструє, що ВВП Ки-
таю та України, на відміну від інших 
країн, вказаних в таблиці, зростати-
ме, а умови ведення торгівлі – по-
кращуватимуться. Імпорт України 
збільшиться до 2.63%, експорт – до 
1.06%, тобто, тарифні та нетариф-
ні бар’єри між двома державами 
зменшуватимуться, що ефектив-
но стимулюватиме зростання ім-
порту та експорту України. Імпорт 
китайських товарів також зросте, 
проте через те, що Китай має знач-
ні макроекономічні показники, а 
частка торгівлі з Україною займає 
лише невелику частину в загаль-
ному обсязі торгівлі Китаю зі всіма 
країнами світу, тому зростання ки-
тайського імпорту та експорту не 
буде надто великим. Щодо інших 
країн – показники кожної ланки 
різною мірою будуть спадати. 

З огляду на моделювання лібералізації торгівлі між Китаєм та Україною, ми можемо побачити, що підписання угоди 
про створення ЗВТ між двома державами позитивно вплине на зростання суспільного добробуту. Найефективніше 
це вплине на сферу розподілу ресурсів та технічного прогресу в Україні. Це дозволить Україні оптимізувати розподіл 
ресурсів та підняти внутрішню промислову структуру на новий, більш високий рівень. Поліпшаться умови  експор-
ту-імпорту: зменшаться тарифні та нетарифні бар’єри, умови для ведення торгівлі покращаться, обсяг імпорту та 
експорту обох держав зростатиме, хоча й різною мірою.

3. Висновок 

IV. СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ЗВТ МІЖ КИТАЄМ ТА УКРАЇНОЮ

Переклад з китайської: Олександри Стрижак
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1   独联体七国：白俄罗斯、亚美尼亚、摩尔多瓦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦
注：乌克兰与欧盟自贸区生效后，俄乌两国在独联体内自贸区况下的双边自贸安排被终止。

  一、“一带一路”倡议促进中乌两国友好合作

二、中乌自贸区建设的现实基础

“一带一路”倡议下中国—乌克兰自贸区
（FTA）建设的前瞻性研究

张恒龙 方远 张真真
（上海大学上海合作组织公共外交研究院）

自2013年9月，习近平主席提出共建新丝绸之
路经济带倡议以来，沿线国家纷纷积极支持与参与，乌
克兰是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。乌官方
认同“一带一路”建设的核心内涵，意识到中国市场具
有很大潜力，“一带一路”能为中乌经贸合作搭建良好
平台，更能为处于经济转型期的乌克兰提供机遇。两国
政府就此达成了价值约100亿美元的一系列的贷款和合
作协议。2014年7月，中国进出口银行给予乌克兰“空
中快车”项目第一笔5200万美元贷款2年的贷款展期。
尽管当年乌克兰国内爆发了政治军事危机，但中乌两国
关系仍旧健康稳定发展，2015年中乌两国签署了“一
带一路”框架下的合作协议。2016年，乌克兰经济局
势逐渐趋于稳定，中国与乌克兰在“一带一路”框架下
开展深度合作的政治条件也逐渐成熟，2017年12月，
双方在中乌政府间合作委员会上签署了落实“一带一
路”合作倡议路线图。

“一带一路”的核心是互联互通，贸易畅通更是“
一带一路”建设的重中之重。中方始终坚持与推进共

建“一带一路”和国家对外战略紧密衔接，力图构筑起
立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自
由贸易区网络。因此，与“一带一路”沿线国家签订
自贸区已成为沿线国家共同关注的热点。与此同时，
乌克兰政府也大力开展自贸区建设，2010年乌克兰
与欧洲四国（冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士）签署
了自由贸易区协定，2011年又同其他独联体七国[]签
订了自贸区协定，2016年乌克兰与欧盟自贸区正式生
效，2017年3月同加拿大签署了自贸区协定。中国已与
16个国家和地区签订了自贸区协议，且有11个自贸区
正在谈判中，但尚未与东欧国家在自贸区问题上有重
大进展。中乌两国若签订自贸区将会是中国与东欧国
家签订的第一个自贸区协定，也将成为丝绸之路经济
带框架下继中格自贸区第二个自由贸易区。中乌自贸
区的建立将进一步促进中乌两国间在货物、服务和投
资等领域合作，这不仅符合两国战略发展目标，更能
巩固中乌两国经贸关系，实现两国共同繁荣。

 乌克兰历史上是基辅罗斯的核心区域。苏联时期，乌克兰建立了雄厚的
工农业基础，乌克兰自然资源十分丰富，且盛产谷物，有着“欧洲粮仓”之美
誉。苏联解体后，中国与乌克兰正式建交。十多年来，双方在各领域合作不断深
入，2011年中乌两国达成了战略合作伙伴关系。

（一）中乌两国贸易投资现状

表1显示了2017年乌克兰对其主要贸易伙伴的进出口额。可以看出，乌克兰对俄罗斯进出口额占比最高，欧盟成员国紧随其后。

国家
和地区

出口额
（百万美元）

占比%
国家

和地区
进口额

（百万美元）
占比%

俄罗斯 3946 9.1 俄罗斯 7198 14.6
波兰 2727 6.3 中国 5645 11.4

土耳其 2513 5.8 德国 5434 11
意大利 2474 5.7 波兰 3410 6.9

印度 2206 5.1 白俄罗斯 3206 6.5
中国 1994 4.6 美国 2525 5.1
埃及 1831 4.2 瑞士 1642 3.3
德国 1756 4.1 意大利 1623 3.3
荷兰 1680 3.9 法国 1565 3.2

匈牙利 1328 3.1 土耳其 1262 2.6

表1： 2017年乌克兰对主要贸易伙伴进出口额

俄乌两国间紧密的贸易联系自苏联时期起由来已久，苏联解体后，乌克兰对俄罗斯仍然存在较高的贸易依存
度。乌克兰地处东欧，且对外奉行欧洲一体化政策，一直视欧盟为重要的贸易伙伴，因此乌克兰对欧盟成员国进
出口贸易份额也占相当大比重。值得一提的是，中国已成为乌克兰第六大出口市场，且自2012年起连续六年保持
第二大商品贸易伙伴国地位。

乌克兰自然资源十分丰富，其地下矿藏的储量占世
界总储量的5%左右，排在欧洲第一位。如表2所示，
在乌克兰2017年对中国出口所有商品中，矿产品份额
高达34.6%，且与去年同期相比增长了8.2%。紧随其
后的是，动植物油脂、植物产品、机电产品，占乌克
兰总出口比重分别为25.7%、24%、10.1%。在向中

国进口所有商品中，机电产品占比为45.6%，而乌对
中出口的机电产品也占其出口较大比重，且同比增幅
为210.6%，这说明在中乌两国之间，机电产品多为产
业内贸易。与此同时，中国对乌克兰出口的贱金属及
制品、化工产品及塑料、橡胶类产品分别排在第二、
三、四位，与去年同期相比均有显著增加。

资料来源：中华人民共和国商务部

从图1可以看出，乌克
兰从中国进口的商品的进口
份额虽不及欧盟和俄罗斯，
但呈逐年上升趋势，2017年
占比已达到11.34%。相反，
俄罗斯及欧盟作为乌克兰长
期以来的两大贸易伙伴，进
口份额自2011年起呈下降趋
势。这说明中国出口的产品
能够有效满足乌克兰的内部
需求，乌克兰越来越重视同
中国的经贸往来，中乌两国
的贸易发展前景十分广阔。

资料来源：UN Comtrade 数据库

图1： 2008-2017年乌克兰主要进口来源地份额（单位：%）

表2： 2017年乌克兰对中国进出口商品主要构成

出口商品类别 总额（百万美元） 同比% 占比%

矿产品 689 8.2 34.6

动植物油脂 512 -3 25.7

植物产品 478 2.5 24

机电产品 201 210.6 10.1

进口商品类别 总额（百万美元） 同比% 占比%

机电产品 2,574 30.7 45.6

贱金属及制品 571 20.4 10.1

化工产品 502 13.1 8.9

塑料、橡胶 407 10.4 7.2

资料来源：中华人民共和国商务部



商品编码 商品名称
中国

RCA指数
乌克兰RCA指数

SITC0 食品和活畜 0.44 3.52

SITC1 饮料和烟草 0.19 1.50

SITC2 非食用原料（不包括燃料） 0.18 3.66

SITC3 矿物燃料，润滑油和相关原料 0.15 0.20

SITC4 动植物油、脂和蜡 0.06 13.27

SITC5 化学制品及相关产品 0.52 0.29

SITC6 按原料分类的制成品 1.36 2.31

SITC7 机械及运输设备 1.25 0.30

SITC8 杂项制品 1.98 0.40

环境不确定性增加，但乌政府一直注重吸引外资，且
国内营商业环境不断改善。《2017年营商环境报告》
中显示，乌克兰以总分63.9位列第80名，中国则以总
分64.28，排在第78名。[]2015年中乌签署了“一带一
路”框架下的合作协议，在“一带一路”倡议的大力推
动下，中乌两国投资合作充满机遇，前景十分光明。中
国对乌克兰投资的主要领域为：工业，不动产、租赁、
商务服务业，贸易、装修、汽车及日常用品，农、林
业，建筑业，运输和通信业，酒店、餐饮业等。近年
来，虽然乌克兰局势动荡不安，使得投资环境不确定性
增加，但乌政府一直注重吸引外资，且国内营商业环境
不断改善。《2017年营商环境报告》中显示，乌克兰
以总分63.9位列第80名，中国则以总分64.28，排在第
78名。[]2015年中乌签署了“一带一路”框架下的合
作协议，在“一带一路”倡议的大力推动下，中乌两国
投资合作充满机遇，前景十分光明。中国对乌克兰投资
的主要领域为：工业，不动产、租赁、商务服务业，贸
易、装修、汽车及日常用品，农、林业，建筑业，运输

和通信业，酒店、餐饮业等。近年来，虽然乌克兰局势
动荡不安，使得投资环境不确定性增加，但乌政府一直
注重吸引外资，且国内营商业环境不断改善。《2017
年营商环境报告》中显示，乌克兰以总分63.9位列第80
名，中国则以总分64.28，排在第78名。[]2015年中乌
签署了“一带一路”框架下的合作协议，在“一带一
路”倡议的大力推动下，中乌两国投资合作充满机遇，
前景十分光明。中国对乌克兰投资的主要领域为：工
业，不动产、租赁、商务服务业，贸易、装修、汽车及
日常用品，农、林业，建筑业，运输和通信业，酒店、
餐饮业等。近年来，虽然乌克兰局势动荡不安，使得投
资环境不确定性增加，但乌政府一直注重吸引外资，且
国内营商业环境不断改善。《2017年营商环境报告》
中显示，乌克兰以总分63.9位列第80名，中国则以总
分64.28，排在第78名。[]2015年中乌签署了“一带一
路”框架下的合作协议，在“一带一路”倡议的大力推
动下，中乌两国投资合作充满机遇，前景十分光明。
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近年来，中国经济飞速发展的同时，对乌克兰的国际直接投资（FDI）存量呈逐步上升趋势。如图2所示：从
2008年的1600万美元，跃升至6600万美元。

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

中乌 1.01 0.84 0.89 0.84 0.78 0.87 0.76 0.68 0.82 0.82

乌中 0.12 0.45 0.28 0.34 0.26 0.42 0.48 0.65 0.51 0.45

表3： 2008-2017年中乌／乌中两国贸易结合度 
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 图2 ：2008-2016年中国对乌克兰对外直接投资存量（单位：百万美元）

 资料来源：2016年中国对外直接投资统计公报

   中国对乌克兰投资的主要领域为：工业，不动产、租赁、商务服务业，贸易、装修、汽车及日常用品，农、
林业，建筑业，运输和通信业，酒店、餐饮业等。近年来，虽然乌克兰局势动荡不安，使得投资环境不确定性增
加，但乌政府一直注重吸引外资，且国内营商业环境不断改善。《2017年营商环境报告》中显示，乌克兰以总分
63.9位列第80名，中国则以总分64.28，排在第78名。[]2015年中乌签署了“一带一路”框架下的合作协议，在“
一带一路”倡议的大力推动下，中乌两国投资合作充满机遇，前景乐观。

从表3可以看出，中国对乌克兰的贸易结合度指数
普遍高于乌克兰对中国的贸易结合度，这说明中国与乌
克兰贸易比乌克兰对中国贸易往来更为紧密。尽管乌
克兰对中国贸易结合度指数偏低，但可以看出从2013-
2017年这五年间贸易结合度指数明显高于前五年，显

示了在“一带一路”框架下，乌克兰对中国的贸易往来
更加紧密。中国对乌克兰投资的主要领域为：工业，不
动产、租赁、商务服务业，贸易、装修、汽车及日常用
品，农、林业，建筑业，运输和通信业，酒店、餐饮
业等。近年来，虽然乌克兰局势动荡不安，使得投资

贸易结合度指数又称贸易强度指数，是指一国对某一贸易伙伴国的出口占该国出口总额的比重，与该贸易伙
伴国进口总额占世界进口总额的比重之比。该指数常被用来衡量贸易伙伴间联系的紧密程度和相互依赖关系，计
算公式如下：

其中，表示i国对j国的贸易结合度，表示i国出口额，表示j国进口额， 表示i国对j国的出口额，表示世界进口
总额。如果 <1，表明两国贸易关系疏远；如果 =1，则为平均水平；如果>1，则贸易联系紧密。

2   资料来源：《2017年营商环境报告》 3    资料来源：《2017年营商环境报告》
4   资料来源：《2017年营商环境报告》

5   资料来源：《2017年营商环境报告》
6   资料来源：《2017年营商环境报告》

表4： 2017年中国和乌克兰两国RCA指数

（二）中乌两国贸易结合度指数TCD分析

比较优势指数（RCA）是指一个国家某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额
所占份额的比率。如果用X代表出口，W代表世界出口(或进口)，i代表国家，k代表产品分类。则其显示比较优势
指数如下：

一般认为，若，则具有强竞争优势
若，则具有较强竞争优势
若，则具有中等竞争优势
若，则具有弱竞争优势。

（三）中乌两国显示比较优势指数（RCA）分析

数据来源：UN comtrade数据计算得到
注：中国各类商品RCA指数用2016年数据代替。
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指标 排名与得分 中国 乌克兰

市场准入
排名 126 80

得分 3.4 4.4

跨境管理
排名 52 95

得分 4.9 4.1

基础设施
排名 27 69

得分 5.1 3.9

运营环境
排名 42 125

得分 4.65 3.5

贸易便利化指数
排名 61 95

得分 4.49 3.97

部门行业 中国对乌克兰进口关税 乌克兰对中国进口关税

谷物和作物 14.3 3.6

畜牧业和肉制品 4.7 9.3

自然资源 0 2.4

加工食品 9.3 7.7

纺织及制衣业 10.8 9.2

轻工业 2.7 5.4

重工业 5.2 2.7

从表4可以看出，中乌两国的比较优势产业各有不
同，具有很强的互补性。中国在制成品上具有明显的比
较优势，而乌克兰在动植物油脂、非食用原料等初级产
品上具有强竞争优势。乌克兰在动植物油、脂和蜡这类
产品的显示比较优势指数高达13.27，此类商品在乌克
兰出口结构中占有极其重要的地位，这表明该类产品对
外部市场有极强的依赖性。中国在此类商品上处于严重
的比较劣势，其显示比较优势指数仅为0.06。在食品和

活畜、非食用原料（不包括燃料）这两大类产品上，乌
克兰也具有强竞争优势，中国在这两类产品上仍处于弱
竞争优势。在按原料分类的制成品上，两国均具有较强
竞争优势。对于机械运输设备及杂项制品而言，中国均
处于较强竞争优势行列，而乌克兰在这两类产品上均处
于劣势。因此，中乌通过进口彼此间互为比较优势的产
品，不仅能较好的弥补国内市场需求缺口，也拓宽了国
内的具有禀赋优势的产品的外销渠道。

   产业内贸易指数，即 G-L 指数是用来衡量两国贸易互补性和竞争性的重要指标，其计算公式为：

在上式中，表示一国某一产业的产业内贸易指数，
表示该产业的出口贸易数额，表示该产业的进口贸易数额。
的取值区间为[0,1]。越接近于1，说明产业内贸易水平越高；
数值越接近0，说明产业内贸易水平越低。
指数能够准确反应一个国家的产业内贸易水平的变动情况，
对国家产业政策的调整与优化具有重要指导意义。

（二）中乌两国贸易结合度指数TCD分析

资料来源：UN comtrade 数据计算得到

产业内贸易指数

编码 2015 2016 2017

S0 0.12 0.27 0.29

S1 0.42 0.68 0.42

S2 0.03 0.04 0.10

S3 0.04 0.04 0.12

S4 0.00 0.00 0.00

S5 0.06 0.06 0.01

S6 0.13 0.09 0.04

S7 0.12 0.08 0.11

S8 0.04 0.04 0.04

表5  2015-2017年中乌产业内贸易指数

由表5可以看出，中乌两国产
业内贸易指数普遍不高，尤其是第
四类产品（动植物油、脂和蜡）产
业内贸易几乎为0，仅饮料和烟草
这类产品产业指数在2016年达到
0.68，说明两国之间贸易往来仍以
产业间贸易为主，中国在这类商品
上主要依靠从乌克兰进口来满足国
内需求。说明中乌两国的产业内贸
易并不发达，两国还是以产业间
贸易为主。产业内贸易受用户购买
倾向的多样性、跨国企业投融资行
为、市场规模、等各种因素影响，
发展产业内贸易有助于优化两国的
产业结构，提高外贸竞争力，促进
国内经济的全面发展。因此，中乌
两国需进一步挖掘双方贸易潜力，
扩大市场规模，优化投资环境，提
升两国间对外投资水平，来达到推
动两国产业内贸易发展的目的。

三、中乌自贸区建设对两国经济的影响

本文从当前构建中乌自贸区角度出发，设定一系列适当的静态模拟情景并引入全球贸易
分析（GTAP）模型，来研究中乌自贸区设立对两国经济及社会福利的影响。从表6可以看
出，中乌两国仍存在过高的关税壁垒，其主要体现为中国对乌克兰进口的谷物和作物、纺织
品及制衣业等征收的进口关税均远高于平均税率。乌克兰对中国畜牧业和肉制品、纺织品及
制衣业的进口关税也较高。

（一）情景设定

表6：中乌两国之间进口关税（单位：%）

表7： 2016年中乌两国贸易便利化指标

资料来源：GTAP 9.0数据库

在贸易便利化方面，我们引用了世界经济论坛的《全球贸易便利化报告》来分析中乌两国贸易便利化程
度。由表7可以看出，中乌两国贸易便利化指数均有待提高。中国在市场准入领域得分偏低，国外市场准入这
一指标得分仅为2.38，意味着中国仍需减少和取消关税、数量限制和其他各种强制性限制市场进入的非关税壁
垒，进一步扩大其市场的开放程度。在基础设施方面，中国不断推进的通关一体化改革已见成效，在运输基础
设施及运输服务方面排名均靠前。乌克兰在国内市场准入得分较高为5.5，而在国外市场准入这一指标上得分仅
为3.3。在跨境管理方面得分为4.1，排在第95位。说明乌克兰仍需提高其海关清关效率和透明度，加强有关基
础设施建设。与此同时，近年来局势动荡不安的国内局势也严重影响乌克兰贸易领域的运营环境，这一指标得
分为3.5，排在第125位。

资料来源：The Global Enabling Trade Report 2016



111   УКРАЇНА-КИТАЙ           №13        2018110 УКРАЇНА-КИТАЙ         №13        2018 ЧЖАН ХЕНЛУН, ЧЖАН ЧЖЕНЬЧЖЕНЬ ПОЛІТИКА

资料来源：The Global Enabling Trade Report 2016

在贸易救济方面，中乌两国之间的博弈主要体现在反倾销领域。自1995年起，乌克兰对中国发起反倾销调
查9起，涉案产品为不锈钢无缝钢管、钢丝绳和钢缆、柠檬酸、乳酸、注射器、带绒织物等。中国对乌克兰发
起的案件仅1起，目前已终止[]。 

过高的贸易壁垒制约着两国货物自由流动和贸易规模的扩大，直接影响经济合作的效果。考虑到两国间可
能存在一些敏感性商品，无法一次性将所有商品关税降为0，本文假定成立自贸区后两国进口关税减半且削减
一定程度非关税壁垒，从而分析该政策变量对两国福利的影响。

文中使用的相关数据均来自于最新版GTAP9.0数据库，是以各国2011年为基期的投入产出表为依据，该数
据库包含140个国家和57类产品，为了更好对上合组织自贸区进行情景模拟，本文将140个国家划分为8个地
区，将57种产品归为10大产业部门。新划分的地区为：乌克兰、中国、俄罗斯、白俄罗斯、美国、土耳其、欧
盟及世界其他国家。本文采用gtap静态模型，利用Gragg算法，选取冲击变量TMS（进口关税）、AMS（技术
系数）[]，设定外生变量冲击的幅度:中乌两国之间进出口的所有商品TMS冲击-50%，AMS冲击10%。由于模
型方程采用线性化处理，模拟结果部分将以变化率形式表示。

国家 资源配置 技术进步 贸易条件 投资储蓄结构 总计

乌克兰 111.3. 1033.5 658.2 -11.2 1791.8

中国 277.8 516.2 869.9 -80.5 1583.3

俄罗斯 277.8 0 -198.8 48.1 126.6

白俄罗斯 -29.1 0 -89.6 -33 -151.7

美国 -30.4 0 -55.4 6.4 -79.4

土耳其 -20.1 0 -45.5 -10.8 -76.3

欧盟 -130 0 -354.8 6.6 -478.2

其他国家 -129.9 0 -786.8 74.3 -842.5

表8 福利效应分解（单位：百万美元）

 图3： 2016年中乌两国贸易便利化指标

（二）宏观经济与社会福利影响

资料来源：Run Gtap 模拟结果
7 中国贸易救济信息网http://cacs.mofcom.gov.cn/     8   AMS为技术系数，与商品国内有效价格PMS成反比，AMS（i，r，s）增加导致由r区域出口到s区域的商品i 
                                                                                                              的有效价格降低，表示非关税壁垒程度削减；AMS降低导致有效价格上升，表明非关税壁垒程度增加。

从表8可以看出，中乌自贸区建立后，两国贸易的迅速发展将带动各国国内经济发展，使得两国社会福利均有不
同程度的显著增长，这表明中乌两国FTA建立将产生巨大的贸易创造效应。乌克兰总福利将增长17.9亿美元，而中
国也将增加15.83亿美元。区域外的其他国家除俄罗斯有小幅增长外，社会福利均有不同程度的受损。俄罗斯由于乌
克兰危机引发欧美对其的间断性制裁，这严重影响了两国间双边贸易，为了填补国内市场由美企业撤出而产生的空
白，俄罗斯大力发展与中国经贸合作。若中乌建成自贸区，这可能会给俄乌两国贸易往来创造新的契机，进而使得
俄罗斯社会福利有所增长。这种状况可能减少俄罗斯对于乌克兰发展与中国经贸关系的疑虑与ф阻力。

通过对福利效应进行分解，可以看出中乌FTA对中乌两国社会福利影响途径不尽相同。中乌两国在资源配置、
技术进步和贸易条件都有不同程度增长，投资储蓄结构均略微有所下降。乌克兰在技术进步方面产生显著正效应，
增长数额为10亿美元，说明中乌FTA能够通过引入对方成熟的技术，可以加速本国的技术进步，促使产业结构升
级。对于中国而言，中乌两国FTA会使得中国贸易条件得到明显改善。而区域外的其他国家，贸易条件都有所恶
化，对于欧盟而言表现最为明显。

通过对中乌贸易自由化的模拟，可以看出中乌两国签订自由贸易区将大大提高两国社会福利水平。乌克兰在
资源配置及技术进步两方面都呈现出显著正效应，说明中乌自贸区有助于使得乌国能资源配置更加优化，有助于
国内产业结构转型升级。在进出口方面，关税与非关税壁垒的削减，将在一定程度上改善两国贸易条件，使两国
进出口额均有不同程度的增加。

中乌两国一直以来保持和平友好的外交关系，在政治、经济、文化领域合作均取得了丰硕成果，中国提出的“一
带一路”倡议更为乌克兰提供了历史性的机遇。在此基础上推进中乌两国自贸区建设，有助于巩固两国经贸关系，为
两国经济发展注入新活力，具有重要的导向性意义。

      中乌两国贸易互补性优势显著，中乌自贸区建成后，这一优势将进一步凸显。乌克兰有着得天独厚的地缘政
治优势，丰富的自然资源，良好的军工业基础，但经济结构单一，主导产品附加值低，竞争力弱，投资乏力，且受金
融危机和欧债危机以及近年来的乌克兰武装冲突的影响，严重影响了国内经济发展，振兴国内经济已成为乌当局首要
任务。中乌自贸区的建设，不仅能够有助于乌扩大中国市场，而且能吸引更多的资金技术实力雄厚的中资企业到乌国
内进行大量投资，能一定程度上解决乌国内基础设施建设、大型重工业改造重组资金匮乏的现状。

与此同时，中国企业可以利用乌克兰连接东西方的独特地缘优势、高素质低成本的劳动力、欧盟市场的准入条
件、产能结构调整机遇，大力开拓乌克兰贸易投资市场和欧盟市场。

   中乌加快发展自贸区建设对于推动“一带一路”建设有着重要意义。中乌自贸区一旦建成，将会是中国同东欧
国家签订的第一个自贸区，将会是继中国-格鲁吉亚自贸区后，中国与“一带一路”沿线国家签署的第二个自贸区，
这符合中国对外开放的基本国策，有助于构建全方位开放的新格局。与此同时，中乌自贸区建设还将起到十分重要示
范效应，使更多的国家愿意与中国进行贸易合作，将会加速中国同沿线国家的自贸区建设。

区域 gdp变动
贸易条件

变动
进口变动 出口变动

乌克兰 1.62 0.78 2.63 1.06

中国 0.06 0.04 0.12 0.08

俄罗斯 -0.03 -0.04 -0.12 -0.03

白俄罗斯 -0.6 -0.3 -0.5 -0.29

美国 -0.01 0 -0.02 0

土耳其 -0.04 -0.02 -0.05 -0.04

欧盟 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01

其他国家 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01

表9：宏观经济指标变动（单位：%)

资料来源：Run Gtap 模拟结果

从表9可以看出，区域内
中乌两国GDP均有不同程度增
长 ， 贸 易 条 件 均 有 改 善 。 在
进口方面，乌克兰进口增加了
2.63%，出口增长了1.06%。说
明中乌两国关税壁垒及非关税
壁垒的下降，有效地推动了乌
克兰进出口贸易增长。中国进
出口也均有所增长，但由于中
国宏观经济基数较大，且中乌
两国贸易比重占中国总贸易比
重相对较小，因此进出口增幅
并不显著。不过，区域外的俄
罗斯、欧盟等国家和地区在各
项指标上均有不同程度下降。

（三）结论

 四、建设中乌自贸区的战略意义
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Україна як частина Східної Європи розташована на 
перетині «шляхів» та інтересів різних країн, які очі-
кують значних інвестицій при здійсненні проектів в 
рамках ініціативи Китаю. Для України нова європей-
ська політика Китаю є не тільки певною сумою мож-
ливостей, а й серйозним викликом при визначенні 
власної подальшої зовнішньої політики в умовах 
агресії з боку Російської Федерації, що триває. Іні-
ціатива «Один пояс, один шлях» потенційно може 
допомогти виходу української економіки з трива-
лої кризи шляхом диверсифікації можливостей та 
шляхів розвитку. Для України, яка зробила свій єв-
ропейський вибір і прагне вступити до ЄС, важливо 
враховувати стратегічний характер європейсько-ки-
тайських відносин і будувати свої стосунки з Китаєм 
шляхом досягнення синергії між європейськими (і ши-
рше – західними) та китайськими проектами. Розвиток 
ж Китаєм економічних та інфраструктурних проектів в 
Центральній Азії означає, що надалі на маршруті Єв-
ропа-Китай показники перевезень будуть зростати. 
Важливою для України є підтримка Китаєм розвитку 
Транскаспійського маршруту, який з’єднує Європу із 
Казахстаном та Китаєм через Кавказ і Каспійське море. 
Цей маршрут вже дозволив Україні обійти російську 
заборону на транзит українських товарів, відправляю-
чи вантажі через Чорне море, Грузію та Азербайджан. 
2016 року Грузія підписала Угоду про вільну торгівлю з 
Китаєм, Білорусь нещодавно отримала статут спосте-
рігача у форматі «16+1». Все це вказує на те, що «Один 
пояс, один шлях» має великий потенціал для розвитку 
ринків, зростання добробуту і зміцнення стабільності 
на всьому Європейсько-Азіатському просторі.

Україна має використовувати економічний потенціал 
«Одного поясу, одного шляху» і для розвитку власної 
національної економіки, і для успішного здійснення 
євроінтеграції. При цьому Україні слід бути готовою 
до жорсткої конкуренції в проекті «Один пояс, один 
шлях», що перш за все стосується великих гравців 
(наприклад, глобальні перевізники DHL і UPS). Це ви-
значає необхідність створювати альянси і будувати 
ефективні відносини з китайськими партнерами, щоб 
конкурувати з глобальними компаніями. Однак, не-

зважаючи на повідомлення в пресі про обговорення 
можливості вступу України в формат «16+1», офіційні 
переговори про приєднання фактично не проводили-
ся, а участь у проекті «Один пояс, один шлях» визна-
чається відповідною дорожньою картою. У найближ-
чій перспективі планування українсько-китайського 
співробітництва та участь України в проекті «Один 
пояс, один шлях» мають співвідноситься з наявними 
регіональними планами і форматами взаємодії.

Незважаючи на те, що серед європейських політи-
ків, як і раніше, існують розбіжності щодо ініціативи 
«Один пояс, один шлях», проте економічні переваги 
цієї ініціативи обумовлені взаємним інтересом і, без-
умовно, сприятимуть розвитку транс-регіонального 
співробітництва. Потужний соціально-економічний 
підйом Китаю викликав до життя ініціативу «Один 
пояс, один шлях», яка має стати важливим інструмен-
том співпраці країн-учасниць. Якщо спочатку ініціати-
ва Пекіна була практично непоміченою в ЄС, то сьо-
годні Європарламент та уряди європейських держав 
визнають досягнення і перспективність економічно-
го співробітництва в рамках «Одного поясу, одного 
шляху». Більше того, сьогодні в Брюсселі вважають, 
що будівництво інфраструктури уздовж сухопутного 
«Економічного поясу Шовкового шляху» може спри-
яти економічному зростанню та стабільності в Євразії, 
а ЄС і Китай зможуть використати цю можливість для 
доступу на нові ринки та до енергетичних ресурсів. 
Торговий протекціонізм президента США Дональда 
Трампа та його схильність до деглобалізації можуть 
об’єднати Китай і Європу. Якщо адміністрація Д. Трам-
па відступила від Паризької угоди і навіть ставить під 
сумнів участь США в СОТ, то ЄС разом з Китаєм дотри-
муються принципів вільної торгівлі і анти-протекці-
онізму. Нинішня дипломатія США може підштовхнути 
ЄС до тіснішої співпраці з Китаєм, і при цьому «Один 
пояс, один шлях» об’єднає Європу та Азію. Все це може 
істотно вплинути на світову політику і призвести до 
зміни структури торгово-економічних відносин, що 
Україна не може не враховувати при визначенні своїх 
зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних орієн-
тирів на найближчі десятиліття.

Зараз вже завершені або перебувають у стадії розробки понад 1700 проектів. Низка країн Пів-
денно-Східної та Центральної Азії, Близького Сходу, Східної Африки та Східної Європи є парт-
нерами проекту «Один пояс, один шлях». І це лише початок, бо після завершення власне інфра-
структурних проектів китайські компанії будуть активніше працювати в країнах «Поясу і шляху», 
пропонуючи широкий спектр можливостей для міжнародної співпраці. Вже сьогодні «Один пояс, 
один шлях» – це не Європейсько-Азіатська, а глобальна ініціатива, спрямована на розширення і 
забезпечення безпеки морських маршрутів, мереж дорожньої інфраструктури, а також наукових 
і культурних контактів між різними країнами. Результати цього проекту матимуть колосальний 
вплив на геоекономічну і геополітичну ситуацію в усьому світі.

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» – це найбільший геоекономічний 
проект в історії людства, спрямований на створення і зміцнення 
багатонаціональних зв’язків, на посилення інтенсивності еко-
номічних, культурних і політичних обмінів. У найближчі десять 
років ця ініціатива Китаю залишатиметься найбільшим макро-
економічним проектом у світі. Приблизно $350 млрд. заплано-
вано Китаєм на конкретні проекти в рамках ініціативи до 2022 
року. Завершення проекту «Один пояс, один шлях» заплановане 
на 2049 рік (до 100-річчя утворення Китайської Народної Респу-
бліки), що має призвести до консолідації величезного Європей-
сько-Азіатського простору і частини Африки – це 65 країн, в яких 
проживає понад 4 млрд. осіб. 

Європейські країни перебувають у центрі ініціативи 
Китаю «Один пояс, один шлях», яка передбачає змі-
ну геоекономічної конфігурації на всьому Європей-
сько-Азіатському просторі. Більшість напрямків «Од-
ного поясу, одного шляху» поєднують Європу і Китай: 
35 китайських міст вже пов’язані приблизно з 34 мі-
стами Європи торговими та транспортними маршру-
тами. Європа є одержувачем китайських інвестицій 
до таких ключових секторів, як енергетика, телеко-
мунікації та нерухомість. Китайські компанії прискоре-
ними темпами здійснюють придбання європейських 
промислових технологій і компаній, що має зміцнити 
присутність Китаю в регіоні. Згідно з даними China 
Railway Corporation, 2017 року наземні контейнерні 
перевезення між Європою та Китаєм збільшилися до                                                                                                    
3,27 тис. рейсів, що є вражаючим досягненням, бо кіль-
кома роками раніше за цим маршрутом курсувало 
лиш кілька вантажних поїздів. Ця тенденція зростан-
ня залізничних перевезень збережеться й надалі. При 
цьому основними драйверами цього розвитку є такі 
логістичні мультинаціональні корпорації, як DHL і DB 

Schenker, що не в останню чергу визначається ключо-
вою роллю Німеччини. Плани Китаю з розвитку екс-
порту продукції через грецький порт Пірей до Східної 
Європи призведуть до збільшення інвестицій до тран-
спортної інфраструктури, логістики та складських при-
міщень у Південній Європі. Гонконг і Сінгапур конку-
руватимуть за розвиток бізнесу в проекті «Один пояс, 
один шлях», але при цьому великі європейські держа-
ви – Велика Британія, Франція і Німеччина, швидше 
за все, також підтримуватимуть діяльність китайських 
компаній у Східній Європі, Африці і на Близькому Сході. 
Крім того, історичні торгові та інвестиційні зв’язки Єв-
ропи з Африкою та Близьким Сходом роблять цей регі-
он важливою частиною «Одного поясу, одного шляху».

Необхідно зазначити, що в останні роки 
спостерігається активізація економічних 

зв’язків Китаю з ЄС в цілому та з країнами 
Східної Європи. Зокрема, для деяких з них 

Китай уже став одним з найважливіших 
економічних партнерів.

Наприклад,  сьогодні Україна – один з основних постачальників зерна до Китаю, а в Білорусі Китай ство-
рив індустріальний парк «Великий камінь», а також заплановані інфраструктурні проекти в рамках проекту 
«Один пояс, один шлях». Китай також приєднався до Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), 
щоб скористатися інвестиційними можливостями в країнах Східної Європи. Надалі Китай має намір збільши-
ти свої інвестиції до інфраструктури країн Східної Європи, що багатьма розглядається як панацея від млявого 
внутрішнього економічного розвитку і спосіб подолання величезного дефіциту інфраструктури між регіо-
ном та ЄС. Крім того, деякі східноєвропейські уряди сподіваються, що інфраструктура «Одного поясу, одного 
шляху» позитивно вплине на розширення зовнішньої торгівлі, що в результаті призведе до диверсифікації 
ринків збуту для своєї продукції. Східноєвропейські очікування щодо економічного потенціалу «Одного поя-
су, одного шляху» багато в чому виправдовуються вже наявними результатами. При цьому варто відзначити, 
що інтерес до проекту «Один пояс, один шлях» в основному обмежується елітами ЄС. Згідно з дослідженням 
Європейської мережі Thinktank щодо Китаю (ETNC), «Один пояс, один шлях» залишається малознайомою або 
навіть невідомою темою для широкого загалу в більшості країн ЄС. У дослідженні ENTC відзначалося, що біль-
шість країн ЄС приділяють обмежену увагу цій тематиці, яка, як правило, вважається надто далекою від життя 
пересічних громадян. Досі основними цілями дипломатичних зусиль Китаю з просування «Поясу і Шляху» 
були європейські уряди, бізнес-кола та інтелектуальні лідери. Ще гірші справи в Україні.
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Одним з найцінніших досягнень людства за останнє сто-
річчя є безпрецедентне зростання довголіття. На зміну 
суспільствам, де тривалість життя ледь перевищувала 
40 років, з’явилися суспільства, в яких населення живе в 
середньому майже 80 років1. За даними Фонду народонасе-
лення ООН, в середньому у світі очікувана тривалість 
життя при народженні зросла з 40 років на початку сто-
ліття до 71 року у 2015, а до 2050 р. зросте до 77,7 років2.
 
КНР на цьому шляху вдалося досягти вагомих успіхів за 
останні декілька десятиліть (рис. 1). Вже сьогодні середня 
очікувана тривалість життя у КНР перевищує 76,5 років3 
та збільшилась на 11 років впродовж останніх сорока років. 

1 Пикетти Т. Капитал в XXI веке. – М., Ад Маргинем Пресс, 2015. – С. 592
2 World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables.
Working Paper URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
3 Development of China's Public Health as an Essential Element of Human Rights. White paper. The State Council Information Office of the People's Republic 
of China URL: http://english.scio.gov.cn/2017-09/30/content_41672354_2.htm

4 Там само. 
5 China records 17.6 mln newborns in 2017. URL: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2018-07/15/content_57077027.htm 
6 Smith J., Strauss J., Zhao Y. Healthy aging in China //The Journal of the Economics of Ageing. – 2014. -  № 4. Р. 37–43 URL: https://ac.els-cdn.com/
S2212828X14000255/1-s2.0-S2212828X14000255-main.pdf?_tid=01dc10b6-a751-45ff-b41f-5797d730d022&acdnat=1531678199_932b80e464f83414d86680d79c4f07dd
7 Development of China's Public Health as an Essential Element of Human Rights. White paper. The State Council Information Office of the People's Republic 
of China URL: http://english.scio.gov.cn/2017-09/30/content_41672354_2.htm
8 Дитон А. Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства. – М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2016. – С.149.
9 World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/
WPP2017_KeyFindings.pdf

Рис. 1. Тенденції зростання середньої очікуваної тривалості життя в КНР (1975-2017 рр.)
Джерело: побудовано автором на основі World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance 
Tables. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/

Таке зростання переважно було зумовлене знижен-
ням дитячої смертності, зменшенням смертності 
від інфекційних захворювань внаслідок збільшен-
ня охоплення медичною допомогою, кращих сані-
тарних умов, харчування, стрімкого зростання се-
реднього рівня доходів та якості життя населення 
країни в цілому. Зокрема, за даними Національної 
комісії з охорони здоров’я КНР, коефіцієнт материн-

ської смертності знизився з 88,9 на 100 тис. поло-
гів4 у 1990 р. до 19,6 у 2017 р.5, а дитяча смертність 
зменшилася з 34,7 на тисячу новонароджених до 6,8 
у 2017 р. Наведені дані є ознаками високого рівня 
розвитку системи охорони здоров’я в країні та інно-
ваційного потенціалу в медичній галузі. Так, створе-
но розгалужену мережу базових медичних установ, 
що покриває міські та сільські райони, в яких у 2017 

р. функціонувало 980 тис. медичних закладів різних 
рівнів та працювало 11 млн. осіб медичного персо-
налу. Окрім цього, ефективними стали заходи з ре-
алізації принципів «здорового старіння» (з англ.: 
healthy aging) в країні6. В цілому, основні показники 
стану здоров'я населення Китаю є кращими за ана-
логічні показники країн із середнім та частини кра-
їн з високим рівнем доходу населення7.  

Відповідно до прогнозу ООН, в КНР до 2060 р. від-
буватиметься дальше стрімке зростання довголіт-
тя (рис. 2, 3). За оцінками Нобелівського лауреата           
А. Дітона, подальше збільшення довголіття як у 
розвинутих країнах, так і в країнах, що розвива-
ються, буде обумовлене потенціалом його зростан-
ня саме для осіб старших вікових груп8. 

Рис. 2. Тенденції та прогноз зростання довголіття в КНР,  (1980-2060) роки
Джерело: побудовано автором на основі World Population Prospects: The 2017 Revision, 
Key Findings and Advance Tables. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/Прогноз

У сучасному глобалізованому світі внаслідок поєд-
нання факторів зростання довголіття та уповільнен-
ня темпів народжуваності впродовж останніх двох 
десятиліть відбулося збільшення кількості населен-
ня старшого віку та зменшення кількості населення 
працездатного віку. Так, спостерігається глобальний 
процес демографічного зрушення у бік старіння на-
селення, що, у свою чергу, змінює кількість населен-
ня, що працює, на одну особу старшого віку. У світі 
чисельність населення віком понад 60 років зросте з 
962 млн. осіб у 2017 р., до 1,4 млрд. осіб у 2030 р. та до 
2,1 млрд. осіб у 2050 р. У 2017 році у світі дітей у віці 
до 15 років було майже удвічі більше, ніж кількості 
населення у віці понад 60 років і вище9, до 2050 р. 
ці дві групи населення майже зрівняються кількісно. 

Отже, саме сьогодні людство входить у добу, де-
мографічні тенденції якої закладають передумо-
ви для формування нової системи економічних 
відносин, що отримала назву «економіки довго-
ліття». В таких умовах для переважної більшості 
країн світу формується об’єктивна необхідність 
трансформувати багато з механізмів функціону-
вання економіки на різних ієрархічних рівнях та 
адаптувати їх до демографічних та соціально-е-
кономічних тенденцій розвитку, обумовлених 
зростанням довголіття та старінням населення, а 
також визначити перспективи для економічного 
розвитку, фіскальної стійкості, забезпечення сус-
пільної згуртованості та рівності тощо. 
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Складність та багатофакторність процесу зростан-
ня довголіття як демографічного та соціально-еконо-
мічного явища обумовлює формування різних підходів 
до визначення векторів його впливу на економічний 
розвиток. Відповідно до першого підходу, зростання 
довголіття та старіння населення у тривалій пер-
спективі обумовлює виникнення викликів для ста-
більного економічного розвитку як окремих країн, так 
глобальної економіки в цілому13,14,15.

Однак напрацювання за іншими підходами дово-
дять, що такий глобальний феномен, як зростання 
довголіття та старіння населення, є новою пер-
спективою для економічного розвитку, а також об-
ґрунтовують, що наявні тенденції обумовлюють вже 
сьогодні зміну попиту та зростання споживчих ви-
трат в окремих секторах економіки, які сприятимуть 
економічному зростанню, збільшенню зайнятості 
населення та рівня трудових доходів. З цих позицій 
зростання довголіття визначають не як виклик еко-
номічному розвиткові, а як процес вагомих струк-
турних змін, що стане стимулом для формування 
особливих нових ринкових ніш та розширення ви-
робництва товарів і послуг, ринки яких сьогодні пе-
ребувають лише на етапі становлення. 

Для трактування цієї системи закономірностей та вза-
ємозв’язків у сучасній науковій та практичній літера-
турі запропоновано такі назви: «економіка довголіт-
тя» (з англ.: longevity economy); «срібна економіка» (з 
англ.: silver economy); «економіка старіння» (з англ.: 
economics of aging). Економіку довголіття визнача-
ють як сукупність усіх видів економічної діяльності, 
які задовольняють потреби населення у віці понад 
п’ятдесят років, включаючи продукти та послуги, які 
воно прямо споживає, а також економічна діяль-
ність, що спричиняє такі витрати16. Розвиток «еконо-
міки довголіття» дозволятиме оптимізувати своєчас-
ний перерозподіл ресурсів, мобілізувати інноваційні 
бізнес-проекти, стане передумовою для формування 
нового «срібного економічного зростання» та ство-
рить підґрунтя для забезпечення соціальної згурто-
ваності суспільства17. 

У таких умовах Китаю вдалося кардинально тран-
сформувати ситуацію та перетворити зростання 
довголіття та старіння населення на фактор успіху 
економічного розвитку. З точки зору економіки дов-
голіття, Китай має найперспективніший та такий, що 
стрімко зростає, не лише новий ринок споживання, 

Прогноз

Рис. 3. Динаміка та прогноз зміни частки населення старших вікових груп до працездатно-
го населення КНР
Джерело: побудовано автором на основі World Population Prospects: The 2017 Revision, Key 
Findings and Advance Tables. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/

Рис. 4. Тенденції зміни кількості населення в КНР віком 65 років та старше впродовж 1982-2017 рр. 
Джерело: побудовано автором на основі Basic Statistics on Population. National Bureau of Statistics of China. URL: 
http://data.stats.gov.cn/english/tablequery.htm?code=AC03

10  China’s elderly population exceeds 230 m. The State Council of the People's Republic оf China URL:
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/08/03/content_281475769386048.htm 

11 China's elderly population continues to rise, with 241 million now 60 or over URL: https://gbtimes.com/chinas-elderly-population-continues-to-rise 
12 China records 17.6 mln newborns in 2017. URL: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2018-07/15/content_57077027.htm

У 2017 р. в КНР кількість населення старше 60 років 
становила 241 млн. осіб, що складає 17,3 % населення 
країни, з яких понад 158 млн. – особи, старші за 65 ро-
ків (11,4%)10. За оцінками Національного комітету КНР зі 
старіння, до 2030 р. цей показник зросте до 25 %, а до 
2050 р. – сягне близько 35%, що становитиме 487 млн. 
осіб11. Це зрушення є таким вагомими для Китаю, що 
його назвали «срібною стіною» (з англ.: silver, gray wall). 

Безумовно, таку тенденцію можливо змінити, що об-
ґрунтовується  Національною комісією з охорони 
здоров’я КНР, внаслідок нової хвилі зростання на-
роджуваності у відповідь на впровадження нових за-
сад родинної політики з 2016 року. Так, у 2017 р. у КНР 
народилося 17,5 млн. осіб, що перевищує аналогічний 
показник 2016 р., при цьому 51 % народжених були в 
родині не першою дитиною12.

Рис. 5. Проноз зміни демографічної структури населення КНР до 2050 р. 
Джерело: побудовано автором на основі World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance 
Tables. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/

Міжнародні організації, такі як ООН, ВООЗ, МОП, Сві-
товий економічний форум, G-20, АТЕС, AСЕАН визнача-
ють фактор впливу довголіття та старіння населення 
на економічне зростання як один із визначальних 
чинників тривалого розвитку глобальної економіки, 
у тому числі, особливу увагу приділяють сьогодні до-
слідженням засад формування економіки довголіття. 

Китай також наслідує окреслену глобальну тен-
денцію. Так, поряд зі зростанням середньої очі-
куваної тривалості життя, в КНР збільшувалася 
тривалість життя для людей старшого віку, що 
спричинило суттєву зміну демографічної струк-
тури населення (рис. 4, 5). 
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а й новий ринок пропозиції в світі. Це є особливо 
актуальним в умовах загострення глобальної конку-
ренції за ринки збуту. Вже сьогодні провідні світові 
інвестори, транснаціональні фінансові та промисло-
ві корпорації конкурують за частку на ринку еконо-
міки довголіття КНР18, а країна отримує так званий 
«дивіденд довголіття». Провідні мозкові центри та 
бізнес-кола Китаю визначають потенційні пропорції 
впливу фактору зростання довголіття та старіння на-
селення як нового драйвера економічного зростан-
ня, а також здійснюють пошук нових механізмів ви-
користання унікальних можливостей, що з’явилися19.

13 Bloom D.E., Canning D., Fink G. Implications of population ageing for economic growth. Oxford Review of Economic Policy. – 2010. – № 26. – p. 583-612. URL: 
http://www.nber.org/papers/w16705.pdf
14 Sharpe A. Is ageing a drag on productivity growth? A review article on ageing, health and productivity: the economics of increased life expectancy. 
International Productivity Monitor. – 2011. – № 21. –  p. 82-94. URL: http://www.csls.ca/ipm/21/IPM-21-Sharpe.pdf
15 Börsch-Supan  A. Myths, scientific evidence and economic policy in an aging world. The Journal of the Economics of Ageing. – 2013. – № 1-2. – p. 3-15. URL: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212828X13000029
16 The longevity economy. Generating economic growth and new opportunities for business. Oxford Economics. 2016 URL:  https://www.aarp.org/content/dam/
aarp/home-and-family/personal-technology/2013-10/Longevity-Economy-Generating-New-Growth-AARP.pdf
17 Gordon C. A Silver Economy: The value of living longer. 2017.  URL: https://socialink.org.nz/wp-content/uploads/2017/05/SILVER-Economy-Report-Final.pdf

18 Thematic Investing. The Silver Dollar – Longevity Revolution Primer https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/merrill.pdf
19 China’s Silver Consumers: Growing Opportunities for UK Companies URL:  http://files.chinagoabroad.com/Public/uploads/v2/uploaded/attachments/1512/
Silver-Haired-Consumers.pdf 
20 Silver to Gold: The Business of Aging. 2018 URL: https://assets1c.milkeninstitute.org/assets/Publication/ResearchReport/PDF/FINAL-Silver-to-Gold-0226.pdf 
21 China's «silver economy» continues to grow URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-10/28/content_33809815.htm 
22 The longevity economy. Generating economic growth and new opportunities for business. Oxford Economics. 2016 URL:  https://www.aarp.org/content/dam/
aarp/home-and-family/personal-technology/2013-10/Longevity-Economy-Generating-New-Growth-AARP.pdf
23 China’s Silver Consumers: Growing Opportunities for UK Companies URL:  http://files.chinagoabroad.com/Public/uploads/v2/uploaded/attachments/1512/
Silver-Haired-Consumers.pdf 

◊ сфера охорони здоров’я, у тому числі нові медичні послуги, розробку яких обумовлено потреба-
ми населення старших вікових груп;

◊ розвиток та впровадження нових медичних технологій, спрямованих на зростання довголіття, змен-
шення захворюваності, уповільнення та відтермінування старіння, зменшення смертності населення;

◊ фінансові та страхові послуги, у тому числі нові форми пенсійного, медичного страхування
та страхування життя;

◊ сфера соціального обслуговування, спрямована на потреби старших вікових груп;

◊ цифрова економіка (BIM, BIG DATA та ін.), телемедицина, онлайн-послуги та впровадження
технологічних інновацій як у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг, так і в інших суміжних 
секторах економіки, роботизація;

◊ сфера послуг з тривалого догляду, у тому числі догляд вдома, інтегрована система догляду;

◊ сектор житлового господарства, у тому числі впровадження технологій «розумний будинок»
відповідно до потреб населення старших вікових груп;

◊ транспортні засоби та засоби мобільності для осіб з обмеженими можливостями здоров’я;

◊ розвиток міського середовища, «дружнього» до населення старших вікових груп;

◊ «срібний» туризм для населення старших вікових груп, у тому числі медичний туризм;

◊ рекреаційні, відновлювальні та спортивні послуги;

◊ освітні технології «третього віку». 

Аналітичний огляд тенденцій та системних взаємозв’язків зростання довголіття і старіння населення та еко-
номічного розвитку в КНР дозволяє зробити висновок, що економіка довголіття, як у глобальному масш-
табі в цілому, так і в країні зокрема, проходить перший етап власного становлення та формування. Проте 
вона вже на цьому етапі надає імпульс для майбутнього економічного зростання. Виявлені демографічні 
структурні зрушення стимулюють розвиток ключових секторів економіки довголіття, а також здійснюють 
дальший хвилеподібний вплив на економічну діяльність інших секторів економіки. Для українських ін-
весторів та підприємців економіка довголіття Китаю також відкриває нові ринки, формує передумови для 
створення власних ринкових ніш, створює перспективи для збільшення доданої вартості та стимулювання 
економічного розвитку, у тому числі у сферах охорони здоров’я, нових медичних технологій, фармацевти-
ки, освіти, харчової промисловості, туризму та в інших секторах «срібної індустрії». 

Споживчий потенціал економіки довголіття КНР, за різними оцінками, збільшиться з 4 трлн. юанів
(0,6 трлн. дол. США) у 2016 р. до 106 трлн. юанів (17,2 трлн. дол. США) у 2050 р., що становитиме 33 % ВВП21

Ключовими секторами економіки довголіття Китаю, які будуть зростати в умовах збільшення довголіття
та старіння населення, найближчими десятиліттями стануть такі:

Відповідно до досліджень Oxford Economics, оцінка економічних результатів
діяльності економіки довголіття формується з основних трьох каналів22

Наприклад, очікують, що до 2030 р. ринок охорони здоров’я КНР в цілому оцінюватиметься у 2,4 
трлн. дол. США. Зокрема, відповідно до обґрунтування британських дослідників, Китай є третім 
за обсягами ринком продажу фармацевтичних препаратів, який щорічно зростає на 14 %. Спо-
живання ліків населенням старше 60 років є втричі більшим, ніж споживання таких препаратів 
особами інших вікових груп. Якщо ринок продовжить щорічно зростати такими ж темпами, то 
обсяг споживання фармацевтичних препаратів населенням старших вікових груп в КНР у 2020 р. 
становитиме, за оцінками британських дослідників, 90 млрд. фунтів23. 

Освітній сектор економіки довголіття також є досить вагомим у КНР і дер-
жава у цій сфері має активну позицію. Так, в Китаї створено 60 тис. навчаль-
них закладів «третього віку», у яких навчаються близько 7 млн. студентів. До 
2020 р. кожне місто повинне мати не менше одного університету «третього 
віку», а 50% міст зобов’язані мати такі школи. Як в охорону здоров'я, так і 
у сферу освіти та соціального обслуговування держава також залучає при-
ватний сектор та міжнародних інвесторів щодо надання послуг населенню 
поважного віку. Ці сфери є лише частиною економіки довголіття Китаю. 

◊ прямий ефект, який становить 40 % вартості еконо-
міки довголіття (економічна вигода діяльності насе-
лення віком понад 50 років та його витрат);

◊ непрямий ефект – 36 % вартості економіки довголіт-
тя (включає діяльність, спричинену ланцюгом поста-
вок в результаті купівлі товарів та послуг населенням 
віком понад 50 років);

◊ індукований ефект – 24 % вартості економіки дов-
голіття (включає економічну активність, яка виникла 
внаслідок витрат населення віком понад 50 років). 

Однак економіка довголіття сьогодні – не тільки сукупність пра-
цівників, споживачів та отримувачів соціальних послуг, а новий ме-
ханізм, оснований на виробничих, організаційно-економічних, фінан-
сових відносинах, які створюють додаткову вартість та можуть 
стати новим імпульсом до економічного зростання. Крім цього, 
економіка довголіття – це джерело інновацій у ключових сферах, 
нових бізнес-моделей, нових технологій та інвестицій.

В умовах старіння населення для забезпечен-
ня стабільного функціонування економіки ви-
никає необхідність збільшити саме період здо-
рового життя старших вікових груп населення 
та економічно-активне довголіття, тобто такий 
період життя, за якого внески в економіку осіб 
старшого віку будуть більшими за необхідні 
витрати, яких зазнає суспільство на підтримку 
життя та здоров'я. Участь у робочій силі насе-
лення старших вікових груп в КНР зросла на 
100% порівняно з 1970 р. та збільшиться ще на 
19% впродовж наступних сорока років20. 
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  РОЗДУМИ щодо  
     створення системи  
КВАЛІФІКАЦІЇ
     та сертифікації   
         українських фахівців
  з КИТАЙСЬКОЇ МОВИШи Яцзюнь

доктор політичних наук,
доцент Інституту європейських 

мов та культур
Тяньцзінського університету

іноземних мов (КНР),
директор Інституту Конфуція

Київського національного 
лінгвістичного університету

з китайського боку.

З безперервним розширенням та зміцненням обмінів і спів-
робітництва між Україною та Китаєм поступово зростає 
й попит на кількість та якість фахівців з китайської мови, 
включаючи перекладачів.  

Поточні та майбутні вимоги до розвитку відносин між Укра-
їною та Китаєм і надалі спонукатимуть Україну на офіцій-
ному рівні розробляти національну систему стандартизації 
та сертифікації для оцінки компетентностей та рівня пе-
рекладачів китайської мови.

Янь Ченьцзюань

аспірант за напрямом
підготовки «Усний перекладач 

російської мови»
Тяньцзінського університету 

іноземних мов (КНР),
викладач Інституту Конфуція 

Київського національного 
лінгвістичного університету.

Завдяки все активнішій академічній платформі та фаховому діалогу існує 
можливість вести широкі дискусії та обміни з китайськими та українськими 
колегами щодо викладання китайської мови, підготовки фахівців з міжкуль-
турної комунікації тощо. У цьому процесі Українська асоціація китаєзнавців 
на чолі з Президентом асоціації, відомим синологом Віктором Кіктенком 
відіграє надзвичайно активну роль, докладає значних зусиль, адже глибо-
ко усвідомлює важливість зазначених вище питань. Завдяки попереднім 
домовленостям, Українська асоціація китаєзнавців має намір спільно з Ін-
ститутом Конфуція Київського національного лінгвістичного університету 
здійснювати кваліфікацію та сертифікацію фахівців з китайської мови. Ця ідея ґрунтується на базо-

вій логіці: до встановлення 
«національних стандартів» 
доцільніше наперед вивчи-
ти формування «галузевих 
стандартів». Ці зусилля мають 
сприяти інтеграції, уніфікації, 
стандартизації, вдосконален-
ню професії перекладача ки-
тайської мови, ринку послуг 
та подальшому ефективному 
розподілу ресурсів. Крім того, 
процес формування «галузе-
вого стандарту» слугуватиме 
та сприятиме появі «націо-
нальних стандартів».

Базуючись на цій основі, можна поступово розширювати та деталізувати 
сфери використання перекладацьких послуг – це освіта, культура, туризм (го-
телі, ресторани), бізнес та державна справа. З точки зору можливостей, цей 
рівень можна буде підняти і до підготовки фахівців одразу з двох мов (китай-
ської та української) та до міжкультурної комунікації. З огляду на викладене, 
Інститут Конфуція готовий виступати платформою для розвитку та реалізації 
проектів між китайсько-українськими університетами-партнерами. 

Звичайно, сам процес, його процесуальні норми та положення, що харак-
теризуються певною сталістю, актуальністю та строком термінами 
впровадження, змушують нас розмірковувати про «поетапний» технічний 
шлях для досягнення поетапного прогресу та розвитку. Без жодних сум-
нівів, ми готові докласти необхідних та дієвих зусиль. Це, в свою чергу, 
стане частиною побудови ініціативи «Один пояс, один шлях» Інститутом 
Конфуція. Щодо конкретного змісту співробітництва, то як Українська 
асоціація китаєзнавців, так і Інститут Конфуція мають ставити питан-
ня стосовно співпраці на порядок денний та реалізовувати ті положення, 
що їх було досягнуто під час спільних консультацій. 

Переклад з китайської ВікторіЇ Товщік

进而，可以在此基础上逐步扩充并具体细
化 为 教 育 、 文 化 、 旅 游 （ 宾 馆 、 餐 饮 ） 、 商
务、政务等专业范畴。而在空间范围上，则可
一进步上升至中乌双方语言及跨文化交际人才
培养。在这方面，孔子学院愿为中乌合作院校
之间相关项目开发建设发挥平台作用。

关于乌克兰汉语翻译人才资质认证体系建设的一点思考

史亚军，博士，中国天津外国语大学欧洲语言文化学院副教授，
乌克兰基辅国立语言大学孔子学院中方院长

颜陈娟，中国天津外国语大学俄语口译专业硕士研究生，
乌克兰基辅国立语言大学孔子学院汉语教师

随着中乌两国交流合作的不断扩大和加强，乌克
兰境内（包括中乌双方）对于汉语（包括翻译）人才
数量和质量的需求逐渐增多和提高。当下及未来中乌
关系发展的要求已经并将继续催唤乌克兰能在官方层
面制订出对于汉语翻译人才能力和水平进行评价的国
家标准和认证体系。

得益于日益活跃的学术平台和专业对话，我们有
机会就汉语教学、跨文化交际人才培养等议题与中乌
双方同仁开展广泛讨论和交流。在此过程中，乌克兰汉
学家协会包括该协会主席、著名汉学家柯维典（Viktor 
Kiktenko）博士对上述问题表现出积极意识和推动努
力。经初步达成一致，乌克兰汉学家协会拟与基辅国立
语言大学孔子学院联合就汉语翻译人才资格（水平）认
证体系建设项目开展合作。

这一想法基于这样一个基本逻辑，即在“国家标准”制订出台之前，不妨先探索建设“行业标
准”。这一努力想应有利于促进汉语翻译这一专业行业（服务市场）的整合、统一、规范、完善及其
资源的进一步有效配置。而“行业标准”建设进程同时也服务并将推动“国家标准”问世的步伐。

当然，这一进程本身及其所具有的长期、
持续而又迫切性规制并指导着我们可以思考采
取“分步走”的技术路线来实现阶梯式前进和
发展。也正因如此，我们理当为此付出坦诚而
切实的努力。而这，自然成为孔子学院助力服
务“一带一路”建设的一部分。之于具体合作
内容，无论汉学家协会还是孔子学院想应都将
其列为重要议事日程并继续协商阶段实施。

Фото 1.  /（图片1）

Фото 2.  /（图片2）
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    ПРОГРЕСИВНЕ   
          ЗБІЛЬШЕННЯ

О. О. Шаповалова

генеральний директор 
туроператора Pan Ukraine

Впродовж останнього десятиліття показники міжнародного туризму зростають  
на випередження: за результатами 2017 року в цілому світі було зафіксовано 1,32 
млрд. туристів, а 2030 р., за прогнозами UNWTO, їх буде 1,8 млрд. осіб, тобто 
більше на півмільярда. При цьому кількість туристів – громадян Китайської На-
родної Республіки – вже сьогодні сягнула 145 млн. осіб, тобто приблизно 11% усіх 
мандрівників у глобальному масштабі. Що ж до прогнозів, то вони виглядають 
ще більш промовисто: до 2030 року Китай відправлятиме 390 млн. туристів. 
Це означає, що понад 50% зростання міжнародного туристичного трафіку впро-
довж наступних 12 років забезпечуватиметься за рахунок громадян КНР.

туристичного потоку
     з Китаю.
Чи готовий український  
   туристичний ринок?

БАЖАНІ, АЛЕ СПЕЦИФІЧНІ

Враховуючи, що китайські туристи у своїй переважній більшості виявляють щире зацікавлення до нових 
дестинацій, а також витрачають під час міжнародних подорожей помітно більше за своїх західних колег, 
мандрівники з Піднебесної є бажаними гостями у будь-якій країні світу. Чекають на них і в Україні, й ці очі-
кування впродовж останніх років виправдовуються: кількість китайських туристів, які відвідали Україну за 
результатами 2017 року, на 51,5% перевищила кількість відвідувачів з КНР у 2016 році. Якщо ж порівнювати ці 
показники з 2015 роком, то зростання виглядатиме ще більш вражаюче: +132,5%. Однак в абсолютних цифрах 
ці показники виглядають значно скромніше: минулого року Україну відвідало 29530 китайських туристів, що 
складає лише 0,02% від загального виїзного туристичного потоку громадян Китаю. Отже, прагнення вітчиз-
няного туристичного бізнесу максимально збільшити цей потік є цілком зрозумілим та обґрунтованим. 

Однак ті з поки що нечисленних українських туроператорів, які системно працюють на прийом китайських 
туристів в Україні, добре знають: для успішної співпраці з китайськими колегами та, відповідно,  для ре-
гулярного залучення туристів з КНР із прогнозованим зростанням показників, необхідно дотримуватися 
певних умов, часто досить-таки специфічних та не завжди зрозумілих приймаючій стороні. Чи спроможний 
український ринок інкамингових послуг задовольнити вимоги китайських туристів у масовому масштабі?

Цілком зрозуміло, що для збільшення кількості ки-
тайських туристів, які прибувають в Україну, хоча б у 
декілька разів, необхідно залучати нові інфраструк-
турні та сервісні об’єкти: готелі, ресторани, екскур-
сійні бюро, транспортні компанії,  музейні об’єкти, 
розважальні комплеки, а також, наприклад, об’єкти 

торгівлі, банківські установи та івент-компанії. Знач-
но менше відомо, що для забезпечення суттєвого 
збільшення туристичного потоку туристів із Китаю 
необхідно здійснити й певні кроки на рівні органів 
державного управління. Причому ці кроки будуть 
тим ефективнішими, чим інтенсивнішою буде співп-

раця між приватним сектором та компетентними ор-
ганами державного управління.

Наведу приклад. Кілька місяців тому Кабінет Міні-
стрів запровадив так звану «електронну візу», яка 
суттєво спрощує та прискорює процедуру оформ-
лення дозволів на в'їзд в Україну для іноземних 
громадян. Проте наразі оформлення електронної 
візи для громадян Китаю є недоступним. Звичайно, 
можливість оформлення візи під час перетину кор-
дону, яка зараз реалізована у столичних аеропортах 
«Бориспіль» та «Жуляни», а також у Міжнародному 
аеропорті «Одеса», є прогресивним та сприятливим 
чинником у розвитку в’їзного туризму громадян КНР 
в Україну. Більше того, темпи зростання кількості ки-
тайських туристів в Україні почали відчутно збільшу-
ватися саме після запровадження такої можливості: 
наразі більшість громадян КНР, які відвідують Украї-
ну з туристичними або бізнесовими цілями, надають 
перевагу оформленню візи на кордоні. Проте попри 
очевидні незручності такого способу оформлення 
в’їзної візи, особливо у разі групи туристів (черги та 
тривалий час очікування), обмежений ареал пунктів 
видачі віз призводить до втрати частини турпотоку: 
групи китайських туристів, які бажали б відвідати 
Україну з території третіх країн наземним шляхом 

(наприклад, з території держав ЄС), за чинної систе-
ми цього зробити не можуть.

Таким чином, поширення електронної візи на 
громадян КНР суттєво (й однозначно позитивно) 
вплине на показники в’їзного туризму в Україну. 
Але державним органам, які ухвалюють такі рі-
шення, необхідно довести раціональність такого 
кроку та за допомогою авторитетних даних спро-
стувати тезу про підвищення ризиків нелегальної 
міграції та інших негативних чинників. Вважаю, 
що така робота може бути ефективною в рамках 
приватно-державного партнерства, у якому з боку 
бізнесу мали б взяти участь як інкамингові туро-
ператори, що організовують візити китайських ту-
ристів в Україну, так і компанії та інфраструктурні 
об’єкти, які забезпечують наземне обслуговуван-
ня груп китайських туристів в Україні. 

У такий самий спосіб можливо (й варто) розв’язува-
ти інші проблемні питання: наприклад, приймання 
міжнародних платежів з Китаю, запровадження спе-
цифічних для КНР систем електронної оплати то-
варів та послуг, визнання чинних віз США, Канади 
та країн Шенгенської угоди у паспортах громадян 
Китаю для в’їзду в Україну тощо.

ДЕРЖАВА + БІЗНЕС = ЕФЕКТИВНІСТЬ

СПЕЦИФІКА КИТАЙСЬКОГО ТУРИЗМУ

Для того, щоб в’їзний туризм громадян КНР в Україну був ефективним та 
прибутковим, туристи залишалися задоволеними та залишали позитивні 
відгуки від своїх подорожей до України, всі учасники процесу мають дотри-
муватися певних вимог. Наведу типовий приклад райдеру для китайської 
туристичної групи: 

◊ Китайські туристи надають перевагу прямим авіарейсам, навіть якщо вар-
тість перевезення буде більшою за переліт із пересадками;

◊ За всяких умов у готельних номерах, де живуть китайські туристи, має бути 
чайник з можливістю підігріву води у будь-яку мить;

◊ На готельній рецепції має бути принаймні один співробітник, який володіє 
китайською мовою;

◊ Китайські туристи люблять та охоче знайомляться з українською кухнею. 
Проте їм цікаво дізнатися, що являє собою китайська їжа за кордонами КНР, 
тому обов’язковим є принаймні один раз за час поїздки відвідати заклад 
харчування, який спеціалізується на китайській кухні. Вкрай бажано, щоб у 
цьому закладі були китайські палички для їжі: використання європейського 
начиння (ложок, виделок, ножів тощо) для китайських страв з точки зору гро-
мадян КНР є дивним та відчутно знижує в їхніх очах привабливість закладу;

◊ Китайські туристи прагнуть отримувати інформаційні матеріали, які стосу-
ються подорожі, китайською мовою. Також вони надають перевагу гідам, які 
спілкуються китайською. Причому не є обов’язковим, щоб гід був етнічним 
китайцем: навпаки, китайська мова європейця, скоріш за все, викличе в ту-
ристів справжнє захоплення та безліч позитивних відгуків. Та зрозуміло, що 
це має бути насправді грамотна мова, добре розуміння співрозмовників: гід 
мусить підтримувати живу розмову, а не просто повторювати завчені фрази 
та фрагменти тексту. 
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Крім того, вкрай важливою складовою налагодження туристичного обміну між Кита-
єм та Україною є участь зацікавлених осіб у китайських туристичних виставках, семі-
нарах тощо на території КНР, а також організація прес-турів та фам-тріпів для керів-
ників китайських туроператорів, корпорацій, профспілкових організацій та усіх, хто 
на китайському боці ухвалює рішення про розвиток виїзних туристичних напрямків. 
Знову ж таки, китайці більшою мірою, ніж представники країн Заходу, схильні дові-
ряти власному досвіду. Тож у більшості випадків  вони діють за принципом: «Якщо 
нам у цій поїздці було добре, добре буде й нашим туристам».

Зрозуміло, що для налагодження сталих та дієвих взаємин у туристичній галузі не-
обхідно робити багато й крім того, про що я вже казала. Вкрай корисним буде те, 
що прийнято називати заходами «народної дипломатії»: влаштування академічних, 
культурних, ділових та спортивних обмінів між Україною та Китаєм, спільні проек-
ти, наприклад, у галузі китайської народної медицини, оздоровлення в Україні дітей з 
промислових регіонів Китаю, де стан довкілля загрожує їхньому здоров’ю, та подібні 
заходи. Усе це, хоч і не приносить прибутків у безпосередньому майбутньому, проте 
слугує зміцненню взаємної довіри між Китаєм та Україною, а відтак і підвищує конку-
рентоздатність нашої держави для туристів з КНР. 

Таким чином, інкамингові туроператори та провай-
дери наземних послуг, якщо вони бажають прийма-
ти відчутну кількість китайських туристів, збіль-
шувати в’їзні турпотоки з Китаю та отримувати 
прибутки від цієї діяльності, мають підлаштовува-
ти пропоновані послуги під вимоги громадян КНР. 
Крім названих вище, це наявність інформації китай-
ською мовою, співробітники, що володіють нею на 
достатньому рівні (у тому числі й у кол-центрах), 
можливість застосування мобільних телефонів для 
оплати продукції (широко розповсюджений у Китаї 

спосіб розрахунків, отже, звичний для туристів з 
Піднебесної й за її межами) та багато інших нюансів 
та аспектів. Утім, зусилля, витрачені на підготов-
ку райдерів для груп з Китаю, виправдовуються: за 
умов, коли китайські туристи зустрічають щире 
до них ставлення та бачать, що сторона, яка їх 
приймає, докладає усяких зусиль для того, щоб їхня 
подорож була комфортною та цікавою, вони із задо-
воленням витрачають кошти на додаткові послуги 
та сувенірну продукцію. Отже, генерують додатко-
вий прибуток для всіх учасників процесу.

ЯК ЗАЛУЧАТИ КИТАЙСЬКИХ ТУРИСТІВ

Китай докладає щодалі більших зусиль задля посилення свого впливу у світі. 
Про це заявив Голова КНР СІ Цзиньпін, зазначивши: «Китай вступив у нову 
еру, під час якої він має відігравати центральну роль у світі». Цю стратегію ре-
алізовуватимуть, числі зокрема, й за допомогою туризму. Так, у березні цього 
року Всекитайські збори народних представників (вищий представницький 
орган влади КНР) постановили, що Міністерство туризму КНР та Китайська на-
ціональна туристична агенція (CNTA) невдовзі об’єднаються в одну структуру 
– Міністерство культури і туризму. Це, у свою чергу, спростить комунікацію із 
особами та організаціями, зацікавленими приймати китайських туристів в ці-
лому світі. Тим не менше, певні правила для успішної комунікації з китайськи-
ми партнерами існують вже впродовж багатьох років, тож навряд чи вони 
найближчим часом кардинально зміняться.

Варто знати, що китайці надають перевагу особистому спілкуванню. Таким чином, 
керівникам туроператорських компаній, які прагнуть укладати конструкти з китай-
ськими партнерами та організовувати тури в Україну, дуже бажано періодично від-
відувати Китай та вести переговори з китайською стороною щодо усіх можливих 
аспектів перебування громадян КНР в Україні. Це ж саме стосується й представників 
керівництва готелів та готельних мереж, екскурсійних бюро, а також органів місце-
вої влади, на чиїй території перебуватимуть китайські туристи. Звичайно, до таких 
переговорів варто якнайретельніше готуватися, щоб мати можливість надати пре-
зентації, програми перебування  китайських груп в Україні тощо. Зрозуміло, що все 
це бажано перекладати китайською мовою. 
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        Дослідження    
ПОБУДОВИ   
    некорумпованого 
державного дискурсу
       в сучасному КИТАЇ

Ю Цін

науковий співробітник 
Інституту соціології Академії 

суспільних наук КНР ЗА ПРИКЛАД БУЛО ВЗЯТО ДОПОВІДЬ ПРО НЕКОРУМПОВАНУ ВЛАДУ 
З ПЕРШОЇ ШПАЛЬТИ ГАЗЕТИ «ЖЕНЬМІНЬ ЖИБАО» ЗА ПЕРІОД ВІД 18 З'ЇЗДУ КПК

Від проведення 18 з’їзду КПК Сі Цзіньпін, як керівне 
ядро партії, послуговуючись сильним почуттям істо-
ричної відповідальності, невпинно стимулює ство-
рення некорумпованого уряду та партії. Ця концеп-
ція вже отримала широку та активну підтримку всієї 
партії, армії, всього народу, цілої країни. ЦК КПК спи-
рається на характерні особливості Китаю. По-пер-
ше, це «лікувати симптоми», тобто зосередитися на 
зовнішніх проявах проблеми, а згодом ліквідовува-
ти її корінь (адже метод «лікування симптомів» дає 
можливість виграти більше часу для максималізації 
радикальних засобів). Це програма «стратегії мух та 
тигрів», що формує нову тенденцію до усвідомлен-
ня «не наважитися на корупцію». По-друге, зведен-
ня антикорупційної огорожі могутньою силою, що 
«стискає та залишає ум'ятини на залізі, наступає та 
залишає сліди на камені»; встановлення режиму 
«неможливості корупції» шляхом всебічного дотри-
мання суворої партійної дисципліни та керування 
країною відповідно до закону. По-третє, послугову-
ючись історичною відповідальністю «завжди бути 
вірним початковій меті», закликати товаришів-пар-
тійців наполегливо рухатися вперед, формуючи сві-
домість та впевненість у «небажанні бути корумпо-
ваним». Некорумпований державний дискурс – це 

дискурсійна система, яка поступово вибудовується 
у практиці боротьби з корупцією. З стандартизацією, 
уніфікацією та нормалізацією роботи, спрямованої 
на подолання корупції, некорумпований дискурс 
отримує та увиразнює риси епохи. 

«ЖЕНЬМІНЬ ЖИБАО» – китайська газета, орган Цен-
трального комітету Комуністичної партії Китаю. 
Газету було визнано ЮНЕСКО однією з десяти най-
більших газет-лідерів у світі. «Женьмінь жибао» 
скеровує громадську думку та є найавторитетнішим 
втіленням китайського національного світогляду 
та дискурсу. З огляду на це, ми обрали необхідний 
матеріал для дослідження безпосередньо зі шпальт 
газети «Женьмінь жибао». Поданий зміст є початко-
вою точкою аналізу механізму побудови некорум-
пованого дискурсу від проведення 18 з’їзду партії. 
Наше дослідження зосереджено на механізмі пока-
рання (не наважитися бути хабарником), на право-
вому механізмі (не мати можливості бути хабарни-
ком) та механізмі виховання та навчання (не мати 
бажання бути хабарником). Ми провели підрахунок 
частотності вживання слів у поданому мовному ма-
теріалі, а також простежили шлях побудови систе-
ми некорумпованого державного дискурсу. 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

За ними, «дискурс» – це форма соціальної практики, 
це не чистий «індивідуальний акт» і не відображен-
ня зміни ситуації, картини. Концепція «дискурсу» 
Фуко відрізняється від «мови» і «мовлення» Соссю-
ра, який розглядав її з точки зору структуралізму.

За Фуко, «дискурс» – це не «крапки на папері», а 
суб'єкт соціальної практики, що має соціальну силу 
з домінантними ознаками. Ця сила незалежна від 
суспільства та індивідуума, проте, в той же час, міц-

но з ними пов'язана. Фуко стверджує, що «дискурс» 
має функцію побудови соціальної реальності, це не 
лише бінарна опозиція конструкції світогляду. 

Концепція створення «дискурсу» – процес ак-
тивної розбудови самого суспільства, тобто, 
дискурс створює об'єкт знання, соціальний 
об'єкт та форму самого себе, будує соціальні 
відносини та концептуальні рамки.

Різні точки зору та позиції різних наукових досліджень розрізняють поняття «дискурсу». Соссюр, батько 
сучасної лінгвістики, виокремив два поняття – «мова» та «мовлення», вважаючи, що «мова» як об'єкт дослі-
дження лінгвістики включає і соціальне, і індивідуальне; а «мовлення» – індивідуальний акт волі, це те, що 
говорить в безпосередньо мовній ситуації суб'єкт мовлення (мовець). Об'єктом лінгвістичних досліджень 
тривалий час була структуризована «мова» (зміни, які виникають в процесі використання «мови», є систем-
ними), а з 60 років минулого століття – і «мовлення» завдяки розвиткові соціолінгвістики стало фокусом 
лінгвістичних досліджень. Соціолінгвісти впевнені, що поняття «мовлення» та «дискурсу» можна досліди-
ти, саме тому ці поняття розмістили в соціальний контекст, де вони стали об'єктами аналізу.

СОЦІОЛОГИ РОЗРІЗНЯЮТЬ ПОНЯТТЯ «ДИСКУРС» ТА ПОНЯТТЯ «МОВИ» І «МОВЛЕННЯ».

НЕКОРУМПОВАНИЙ ДИСКУРС ТА ДЕРЖАВНИЙ ДИСКУРС

ПОРОДЖЕННЯ НЕКОРУМПОВАНОГО ДИСКУРСУ В ТЕКСТІ

Спілкування людей у повсякденному житті – це неначе кинути камінь у 
море, воно майже жодним чином не впливатиме на суспільне життя. А от 
за текстами державного дискурсу, що являють собою основний наратив 
суспільства, невпинно посилюється ідеологія та авторитетний порядок, 
що формує законний авторитетний дискурс, який має вплив на суспіль-
не життя. Державний дискурс як авторитетний дискурс поширює керів-
ну дію на адміністративне та публічне управління, що своєю формою 
наглядає за суб’єктами соціальної практики, виховує та дисциплінує їх, 
створюючи суспільну істину. 

З боку моральних принципів та практики політики Нового Китаю, 
некорумпований дискурс є невід’ємною частиною державного дис-
курсу – статті, репортажі газет ЦК КПК і є втіленням дискурсу 
державних органів. Уряд послуговується дискурсом, що має уні-
кальний стиль та особливості, для створення керівної, автори-
тетної політичної технології. 

НЕКОРУМПОВАНИЙ ДИСКУРС – ЦЕ ОДИН З ВИДІВ ДЕРЖАВНОГО ДИСКУРСУ. 

Державний дискурс вбачає державу як суб'єкта мовлення, ви-
ражає позицію та точку зору держави. Державний дискурс має 
значну перевагу – завдяки певному способу або методу має 
можливість отримати відповідь від об'єкту дискурсу. Наведемо 
приклад: державний дискурс Китаю являє собою волю правлячої 
партії, виражає політичну ідеологію та вимоги щодо інтересів 
правлячої партії, допомагає правлячій партії здійснювати полі-
тичні, економічні, культурні тощо заходи.

Для політиків повторення слів та моделювання є систематичним спосо-
бом виразити свій фокус, завдяки чому і створюється модель дискур-
су. ЛЕКСИКА – СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВИ, вона породжує дискурс та є 
процесом створення порядку ведення діалогу. ЛЕКСИКА – ЦЕ «ФЛЮГЕР» 
ТА «БАРОМЕТР» ПОЛІТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ, вона допомагає «користувачеві» 

ТЕОРЕТИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА



виразити свої думки та створити концепцію дискурсу. Від проведення 
18 з’їзду партії було досягнуто значних успіхів у антикорупційній бо-
ротьбі, дух якої також відобразився у лексиці. Це демонструє побудо-
ву центральною владою довгострокового механізму ведення антико-
рупційної діяльності, що ґрунтується на трьох «не»: «НЕ НАВАЖИТИСЯ 
БУТИ ХАБАРНИКОМ», «НЕ МАТИ МОЖЛИВОСТІ БУТИ ХАБАРНИКОМ» ТА «НЕ 
МАТИ БАЖАННЯ БУТИ ХАБАРНИКОМ». Шляхом виокремлення найчастіше 
вживаних слів з уривку з газети «Женьмінь жибао» було виокремлено 
некорумпований дискурс з китайською специфікою в період антико-
румпованої «нової нормальності». 
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І. Не наважитися бути хабарником – некорумпований дискурс покарання

Аналіз частотності вживання слів демонструє, що у побудові про-
зорим урядом, який бореться з корупцією, «дискурсу покарання» най-
більше вживаними є такі, пов’язані зі значенням «некорумпований», 
поняття і терміни: «корупція» (184 рази), «кадровий працівник» (65 
разів), «карати/ покарання» (51 раз), «рішучий/ рішуче» (44 рази), «ко-
місія з перевірки дисципліни» (41 раз), «обов’язково» «41 раз», «влада/ 
могутність» (40 разів), «дотримуватися» (36 разів), «нульова толе-
рантність» (36 разів), «маси» (29 разів). 

ІІ. Не мати можливості бути хабарником – некорумпований дискурс системи/режиму 

Аналіз частоності вживання слів демонструє, що у побудові прозо-
рим урядом, який бореться з корупцією, «дискурсу системи/ режиму» 
найбільше вживані такі, пов’язані зі значенням «некорумпований», по-
няття і терміни: «режим» (149 разів), «корупція» (88 разів), «кадровий 
працівник» (77 разів), «влада/ могутність» (71 раз), «закони та підза-
конні акти» (70 разів), «керівник/ керівництво» (65 разів), «нагляд» (59 
разів), «протистояти корупції і заохочувати безкорисливість» (39 ра-
зів), «некорумпований уряд» (32 рази), «система» (31 раз). 

ІІІ. Не мати бажання бути хабарником – некорумпований дискурс переконань 

Аналіз частотності вживання слів демонструє, що у побудові 
прозорим урядом, який бореться з корупцією, «дискурсу переко-
нань», найбільше вживаними є такі, пов’язані зі значенням «неко-
румпований», поняття і терміни: «навчання/ освіта» (54 рази), 
«некорумпований уряд» (52 рази), «кадровий працівник» (43 рази), 
«культура» (36 разів), «керівник/ керівництво» (22 рази), «мораль-
ність» (19 разів), «чистий» (17 разів), «нагадувати» (14 разів), «член 
партії» (12 разів), «щира бесіда» (12 разів). 

Інтертекстуальність – явище взаємодії текстів, за допомогою якого 
певний текст залучає елементи і дискурси інших текстів, що дає мож-
ливість читачеві краще зрозуміти певний текст. Інтертекстуальність 
грає конструктивну роль у зміцненні розуміння читачем певного тексту 
або дискурсу. Таким чином, читач, орієнтовуючись на вже знайомі йому 
форми, стиль тощо, зіткнувшись із новим текстом або дискурсом, мати-
ме змогу краще пізнати та зрозуміти його.

Від проведення 18 з’їзду партії Китаєм було вжито безліч антикорупційних 
заходів, що характеризуються високою інтенсивністю та періодичністю, та 
наразі отримали визнання суспільства. Не можна обходити увагою також 
інтертекстуальність у таких механізмах некорумпованого дискурсу як «не 
наважитися бути хабарником», «не мати можливості бути хабарником» та 
«не мати бажання бути хабарником», до розбудови яких китайська влада 
додає чималих зусиль. 

Вілсон відзначає, що метафора допомагає читачеві краще зрозуміти 
певну політичну позицію, пробуджує внутрішні відчуття читачів, 
таким чином, здійснюється і комунікативний акт. 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ НЕКОРУМПОВАНОГО ДИСКУРСУ 

Розвиток некорумпованого дискурсу відображає значні зусилля китайської влади на побудову такого неко-
румпованого дискурсу, що походить від народу. Інтертекстуальність дискурсу пробуджує визнання народ-
них мас офіційного дискурсу завдяки використанню різних стилістичних засобів (метафор, епітетів тощо). 
За допомогою власних відчуттів та мислення, життєвого досвіду люди отримали можливість реконцепти-
візувати таке поняття, як «побудова некорумпованого уряду», та зрозуміти різні складні політичні ситуації. 

Зміст некорумпованого дискурсу формується як з прямої лексики, так і з такої, що зазвичай належить до 
іншого дискурсу. Антикорупційна «нова нормальність» показала домінуючу роль народних мас у некорум-
пованому дискурсі, що, в свою чергу, «розпалила» активність «офіційних мас». Це демонструє високий 
рівень державного управління членами комуністичної партії у нову епоху, що надасть змогу владі зміцнити 
власну політичну мудрість. 
 

«Теоретична система соціалізму з китайською специфікою» – це відкрита система, що перебуває у 
постійному розвитку. Побудова некорумпованого державного дискурсу антикорупційної нової нор-
мальності – це важлива ланка модернізації системи державного управління в сучасному Китаї, що 
збагачуватиме та покращуватиме «Теоретичну систему соціалізму з китайською специфікою». Разом з 
оновленням теорії та системи соціалізму з китайською специфікою невпинно регулюється і перебудо-
вується система некорумпованого дискурсу, який завдяки «олюдненню» має змогу більше відповідати 
потребам розвитку епохи, наблизитися до голосу людських сердець.

Переклад з китайської: Стрижак Олександра, Товщік Вікторія 

ВИСНОВОК 

Усі вказані вище поняття та терміни прямо або опосередковано пов’язані з понят-
тям «некорумпований», наприклад, «корупція», «керівник/ керівництво», «кадровий 
працівник» тощо. Часто у дискурсі вживаються такі поняття та терміни, які не 
мають прямого або опосередкованого зв’язку з темою дискурсу, як-от наприклад, 
«старий тигр», «муха», «клітка». Хоча ці слова не мають прямого зв’язку зі словом 
«некорумпований», адже їх використання має приховану перевагу, але вони, в свою 
чергу, розширюють дискурс, надаючи йому можливість «наблизитися» до людей, до 
соціальної практики. Завдяки цьому дискурс спричиняє певний резонанс – офіційний 
дискурс «переключається» на суспільний дискурс. 
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话语消费环节的互文性是指用来描述话语生产者在
生成的文本中对此前已存在的文本的具体指涉,这些指涉
会引导读者运用自己已拥有的对相关文本的具体知识来
更好地理解文本（辛斌，2008）。消费环节的互文性，
强调了话语受众带入解释过程的其他文本对解释的建构
作用，帮助人们参照熟悉的活动与熟悉的风格和形式对
新的话语做出理解（李亚昕，2013）。十八大以来，
党中央采取了一系列高强度、高频率的反腐措施，赢得
了社会民众的普遍认可，而中国共产党着力构建的“不
敢腐、不能腐、不想腐”的廉政话语机制的互文实践
功不可没。Wilson指出，隐喻有助于解释复杂的政治

主张，唤醒听众的内心情感，从而实现特定的交际目的
（Wilson，1990）。前文中所论述的高频词汇都是与“
廉政”概念直接相关或近相关的词汇聚合，如“腐败”
、“领导”、“干部”等，而围绕这些高频词汇具体产
出的廉政话语文本的表述，却大量使用了与“廉政”概
念远相关的词汇，如“老虎”、“苍蝇”、“笼子”
等。这些远相关的词汇其聚合特征为隐喻性极强，扩大
了“廉政”概念的语义场半径，使廉政话语更贴近人民
群众的社会实践，从而更能引发话语受众的共鸣，实现
官方话语向公众话语的转换。

当代中国廉政话语建设研究
----以十八大以来《人民日报》

头版廉政报道为例
（于琴 中国社会科学院社会学研究所）

自党的十八以来，以习近平同志为核心的党中央以高度的历史责任感和勇于担当的精神，不断
推进反腐败和党风廉政建设，取得了全党、全军、全国各族人民的衷心拥护。党中央立足中国国情，
一是力图治本先治标，治标为治本赢得时间，以“苍蝇老虎一起打”的气势，形成了“不敢腐”的新
态势；二是以“踏石留印，抓铁有痕”的劲头，扎好反腐的铁篱笆，从全面从严治党、依法治国的角
度，形成了“不能腐”的制度约束，三是以“不忘初心”的历史使命感，号召全党同志砥砺前行，树
立起“不想腐”的自觉信念。廉政话语是国家在反腐败斗争实践中逐步构建起来的话语体系，在反腐
败工作日益制度化、规范化、常态化的今天，我国的廉政话语也呈现出鲜明的时代特征。

《人民日报》是中国共产党中央委员会机关报，被联合国教科文组织评定为世界十大主要报刊之
一，对社会舆论具有极强的引导作用，是国家视角与国家话语的最权威体现，因此本文选择《人民日
报》刊载的反腐廉政建设方面的相关内容作为研究语料，旨在以此为切入点分析十八大以来我国廉政
话语的构建机制。本文围绕“不敢腐”的惩戒机制、“不能腐”的法制机制以及“不想腐”的信念教
育机制，对《人民日报》中的相关语料进行词频统计，并结合时事背景系统深入地探讨国家廉政话语
体系的构建路径。

一、研究背景与研究设计

（一）语言、言语、话语
“话语”这一概念在不同学科的研究视角和立场下呈现出差异性。现代语言学之父索绪尔区分了“语言”和“

言语”两个概念，认为语言学的研究对象是潜藏于某一社会集团全体成员之中的，社会性的，并独立于个人的语言系
统；“言语”则是个体运用结构系统的语言在交际中说的话，是个体行为。语言学的研究对象是具有结构性的“语
言”，“言语”则是直到上世纪60年代随着社会语言学的兴起才逐渐被纳入语言学研究的视角。社会语言学派认为
语言使用中的变化是系统的，“言语”或“话语”也是禁得起科学研究的（费尔克拉夫，2003），他们推崇将“话
语”置于具体的社会语境中加以分析研究。

社会学视角下的“话语”概念与“语言”和“言语”有所不同，它把“话语”当作社会实践的一种形式，而不是
一个纯粹的个体行为或情景变量的一个折射（费尔克拉夫，2003）。福柯提出的“话语”的概念不同于索绪尔结构
主义视角下的“语言”和“言语”，他不再把话语看作“纸上苍生”，而是看成对社会实践主体具有支配性和役使性
的社会力量，这种力量独立于社会集体和个人，又与之密切相关。福柯所说的“话语”具有建构社会现实的功能，而
不仅仅是结构观视野下简单的二元对立。话语的建构观，是将话语看作从各个方面积极地建造或积极地构筑社会的过
程，即话语建构知识客体、社会主体和自我“形式”，建构社会关系和概念框架（费尔克拉夫，2003）。

（二）廉政话语与国家话语
廉政话语是国家话语中的一种。

国家话语就是以国家作为言说的主体，呈现国家视角，表达国家立场，进而建构社会现实。国家话语具有强大的
建构能力，并能够通过一定的方式获得话语对象的接受。以我国为例，国家话语代表着执政党的意志，表达执政党的
政治意识形态和利益诉求，配合执政党进行相应的政治、经济、文化等活动（袁迎春，2015）。人们日常交际的口
语及生活用语，往往一经出口便如石子落入沧海，对公共社会生活几乎不会产生任何影响。而代表着社会主流叙事的
国家话语，其话语文本背后的意识形态以及权力秩序则会被不断强化，形成合法的、对社会生活有影响的权威话语。
国家话语作为权威话语，对政府行政管理和国家社会治理具有支配性力量，它以话语的形式管约着社会实践主体，构
建着社会事实。

从新中国的政治伦理与实践来看，廉政话语是国家话语的有机组成部分，而执政党中央机关报的社评、报道等作
为政府机构话语，具有独特的体裁特征，是政府运用话语策略构建执政权力的政治技术。

二、理论回顾 四、廉政话语的消费实践

词汇重复和模式化是政治家表明其关注点及由此产生的话语模式的一种最具系统性的方式
（Flowerdew，2004）。词汇是语言的重要组成部分，话语的生产，即对话语秩序的构建过程，
词汇选择是表明政治态度的风向标和晴雨表，它帮助使用者表达思想并构筑话语理念（优泽顺，
陈建平，2009）。党的十八大以来，反腐败工作成效显著，反映反腐败斗争及廉政工作的文本构
建从词汇选择上看颇具时代气息，表明党中央正着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的反腐长
效机制。《人民日报》中关于廉政报道的文章通过对一系列与廉政语义相关的高频词汇生产出反
腐新常态时期中国特色廉政话语。

三、廉政话语的文本生产

廉政话语秩序的重构是廉政话语构建的重要内容，廉政话语的消费过程体现了中国共产党着力构
建来源于人民、扎根于人民的廉政话语理念。廉政话语消费环节的互文实践主要是通过隐喻来唤起人
民群众对官方话语的认同，人们通过移情思维，对当前反腐廉政建设实践进行再概念化,结合自身的生
活经验去理解抽象的廉政概念与复杂的政治形势。随着时代的变迁，廉政话语由运动式反腐历史语境下
的“阶级话语”转变为法制式反腐历史语境下的“教育话语”、“公众话语”。廉政话语内涵的表层结
构由与廉政语义直接相关或近相关的词汇聚合扩展到与之远相关的隐喻性词汇聚合，其深层的话语伦理
则由结构观下的二元对立的“腐败”与“反腐败”式的主客体关系走向建构观下的官方话语与公众话语
互文共现的主体间性的关系。十八大以来反腐新常态时期的廉政话语有力凸显了人民群众的主体地位，
激发了党员干部的主观能动性，展现了新时期共产党人治国理政和加强自身建设的政治智慧。

中国特色社会主义理论体系是处于不断发展中的开放性体系，反腐新常态时期国家廉政话语的构
建，是当代中国国家治理体系现代化的重要一环，也是丰富和完善中国特色社会主义理论体系的应有之
义。在中国特色社会主义理论和制度创新的同时，廉政话语体系也随之不断调整与重构，通过人性化的
表述以更加符合时代发展的需要，更加贴近人民群众的心声。

（一）不敢腐--廉政“惩治话语”

 “不敢腐”子语料库词频统计结果显示，反腐廉政建设的“惩治话语”中出现频次最高的廉政语义相关词汇依
次为“腐败”（184次）、“干部”（65次）、“惩治”（51次）、“坚决”（44次）、“纪委”（41次）、“必
须”（41次）、“权力”（40次）、“坚持”（36次）、“零容忍”（36次）、“群众”（29次）。

（二）不能腐--廉政“制度话语”

 “不能腐”子语料库词频统计结果显示，反腐廉政建设的“制度话语”中出现频次最高的廉政语义相关词汇依次
为“制度”（149次）、“腐败”（88次）、“干部”（77次）、“权力”（71次）、“法规”（70次）、“领导”
（65次）、“监督”（59次）、“反腐倡廉”（39次）、“廉政”（32次）、“体系”（31次）。

（三）不想腐--廉政“信念话语”

 “不想腐”子语料库词频统计结果显示，反腐廉政建设的“信念话语”中出现频次最高的廉政语义相关词汇依
次为“教育”（54次）、“廉政”（52次）、“干部”（43次）、“文化”（36次）、“领导”（22次）、“道
德”（19次）、“廉洁”（17次）、“提醒”（14次）、“党员”（12次）、“谈心”（12次）。

五、小 结



ПРОБЛЕМИ

У культурних відносинах між Україною та Китаєм є низка проблем, які стоять на заваді повноцінному
співробітництву та розкриттю потенціалу співпраці двох країн. Серед них найсуттєвішими є:

◊ Відсутність базових знань та порозуміння з обох боків. Застарілі та неадекватні оцінки й стереотипи. Україна присутня у 
новинах та інформаційному просторі Китаю здебільшого у тематиці війни з Росією та щодо анексії Криму. Китай в 
інформаційному просторі України – не більше, ніж торговий партнер. Сфера культури висвітлюється вкрай рідко, 
спорадично, навіть у фахових виданнях. Китайські публікації про українську культуру дуже обмежені за тематикою 
(більшість фахових статей – про українську музичну освіту), українським публікаціям часто бракує професійності.

◊ Розпорошеність зусиль. Як в Україні, так і в Китаї є організації та інституції, які активно намагаються встановити 
культурні контакти, просувати ініціативи культурної дипломатії за кордоном. Проте їх діяльність не є скоорди-
нованою, між ними дуже слабка, або взагалі відсутня комунікація. Це особливо стосується роботи державних 
інституцій, які часто ігнорують ініціативи громадського та приватного сектору.  

◊ Пасивність наявних інституцій. На сьогодні в Україні діє п’ять Інститутів Конфуція, два Класи Конфуція. В само-
му лише Києві відкрито два Інститути, де вже багато років працюють курси китайської мови. Але їх діяльність 
здебільшого обмежено вузьким колом слухачів курсів та студентів-китаїстів, тобто осіб, які вже вивчають або 
знають мову. Цей потужний інструмент м’якої сили Китаю використовують недостатньо, його потенціал не роз-
крито цілком. В Україні, з іншого боку, не існує аналогічної організації, яка популяризувала б культуру країни 
закордоном за її межами. Так само слабко використовують у культурній сфері інструмент міст-побратимів, який 
міг би ефективно налагоджувати зв’язки на рівні людей.

◊ Відсутність “видимості”, “помітності” тих заходів, що проводяться. Спільні культурні заходи часто лишаються не-
поміченими ЗМІ. Організатори таких подій обирають дуже вузьку цільову аудиторію, а це робить їх практично 
закритими для широкої публіки. 

◊ Непрофесійність окремих організацій. За останні роки в Україні вийшло друком декілька книжок, які позиціонува-
лися як професійні переклади з китайської мови (зокрема з веньяню та зі стародавньої китайської), але за фак-
том виявилися перекладами з інших мов – російської, англійської. Такі свідомі дії видавців, викликані бажанням 
економії коштів та часу, негативно впливають на якість репрезентації китайського культурного продукту в Україні.

◊ Слабка або практично відсутня підтримка ініціатив “знизу”. Здебільшого це стосується державних інституцій, які 
нехтують пропозиціями та ідеями приватного та громадського секторів. 
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У 2019 році виповнюється 70 років від заснування КНР 
і цей рік проголошено Роком Китаю в Україні. 

Чи готова українська сторона використати цю можли-
вість для зближення двох народів? Якими є першо-
рядні завдання на шляху до розв’язання проблем 
у сфері культурного обміну між Україною та Китаєм?

Культурна співпраця між 
УКРАЇНОЮ та КИТАЄМ:
проблеми та перспективи

Є. Гобова

науковий співробітник 
Інституту соціології Академії 

суспільних наук КНР

«文化就像一个绵延不断的河流，源头来自远
古，又由许多支流、干流汇合而成。文化交流是
民心工程、未来工程，潜移默化、润物无声»。

«Культура – як річка, що не має ні кінця ні краю. 
Вона бере початок з давніх часів,в неї впадає
багато різних потоків, які разом створюють
єдине річище. Культурний обмін – це справа

на благо народу, це справа майбутнього.
Культурний обмін є тихою силою,

що без зайвого галасу створює зміни»
(Сі Цзіньпін).

Наразі для України існує велике поле для діяльності у напрямку встановлення культурних зв’язків із Китаєм. 
В суспільстві при цьому є запит на культурну продукцію Далекого Сходу, це особливо яскраво підкреслює успіш-
ність та високу відвідуваність заходів в рамках Року Японії в Україні торік. Спираючись на досвід та методи 
країн Європейського Союзу, а також спільно з китайськими колегами, ми маємо нагоду зробити важливий внесок 
у розбудову стосунків України та Китайської Народної Республіки. Сподіваємося, що у наступному 2019-му році 
будуть використані всі можливості для того, щоби закласти міцне підґрунтя культурної співпраці двох країн. 

Основою цієї доповіді є огляд фахової китайської літератури та неве-
лике опитування серед фахівців у сфері культури та мистецтва, осіб, 
які вже працюють або починають працювати в культурному обміні з 
Китаєм (художники, мистецтвознавці, викладачі, видавці, перекладачі 
тощо). Воно не претендує на повноцінне соціологічне опитування та 
не має точних статистики статистичних даних, проте є невеличким 
зрізом сучасного стану речей у цій сфері та, зрештою, сподіваємося, 
стане поштовхом для масштабнішого дослідження цієї теми. 

Дати відповіді на ці питання одноосібно, без залучення фахівців з обох 
країн практично неможливо, проте ми можемо вивчити досвід інших кра-
їн, які вже роками підтримують високий рівень культурного співробітни-
цтва з КНР. Результатом такої тривалої та плідної співпраці є проект 
Єврокомісії “Окреслення культурного та креативного ландшафту між 
ЄС та Китаєм” (Mapping the EU-China Cultural and Creative Landscape).  
З огляду на процеси реформування та євроінтеграції в Україні, а та-
кож на масштабність та фаховість цього проекту, він має особливу цін-
ність для української сторони. 

Наступний 2019 рік має стати визначним етапом для культурної 
дипломатії Китаю в Україні через дві важливі події:

Культурне співробітництво України та Китаю є великим 
полем для плідної діяльності обох країн. Для України 
воно означає вихід на великий ринок другої економі-
ки світу, нову багатомільйонну аудиторію. Для Китаю 
це новий напрямок розширення свого культурного 
впливу, популяризації свого культурного продукту. 

Наразі, за різними підрахунками, китайський ринок су-
часного мистецтва обіймає 30-33% від світового, хоча 
ще в 2006 році він мав не більше 5%. Однією з причин 
такого різкого підйому є активна підтримка з боку дер-

жави, яка може бути важливим уроком для українських 
функціонерів від культури. 

Враховуючи недостатність взаємної пізнаваності, для 
обох країн це чудовий шанс активно створювати влас-
ний імідж, власний бренд, самостійно напрацьовувати 
позитивну репутацію, спростовувати застарілі та не-
правдиві стереотипи. Для України це можливість дове-
сти, що “Україна – не Росія”, для Китаю – показати, що 
“Зроблено в Китаї” є ознакою високої якості та спросту-
вати негативні стереотипи. 

ПЕРСПЕКТИВИ

Виходячи з характеру наведених вище проблем, можна визначити низку завдань, розв’язання 
яких стане важливим кроком для розбудови культурної дипломатії між Україною та Китаєм:

Залучення державного та приватного секторів,
Встановлення прямих зв’язків між інституціями,

Запозичення організаційного досвіду
інших країн Європи,

Розширення сфер взаємодії.

Спільне планування співробітництва на різних рівнях – 
міністерському, відомчому, регіональному,

міжінституційному тощо,
Формування сфер спільних інтересів,

Взаємодія експертних кіл,



◊ Зміцнення взаємозв’язків між антикорупційними 
стратегіями, максимізація спільних інтересів, змен-
шення потенційних перешкод у співпраці та створен-
ня нормального механізму роботи та консультацій;

◊ Спільна розробка відповідних стандартів та правил 
для запобігання корупційним ризикам у сферах інвес-
тицій та фінансування підприємств, фінансового спів-
робітництва, управління проектами тощо;

◊ Посилення правоохоронної кооперації: базуючись 
на «Конвенції ООН проти корупції», розгортати співп-
рацю щодо екстрадиції, взаємної правової допомоги та 
повернення коштів корупціонерів до бюджету, покра-
щувати механізми співпраці щодо заборони корупціо-

нерам перетинати кордон та щодо повернення коштів, 
розширювати мережу співробітництва проти корупції; 

◊ Підвищення рівня обміну інформацією про боротьбу з 
корупцією через заохочення усіх антикорупційних, судо-
вих, фінансових та інших установ, проведення відповід-
них академічних обговорень, ділових зустрічей та тре-
нінгів. Країни уздовж ініціативи «Один пояс, один шлях» 
досягли різного успіху щодо формування некорумпова-
них урядів. Спираючись на принцип «взаємної вигоди та 
спільного виграшу», необхідно запозичувати досвід та 
навчатися один у одного, підтримуючи загальний стан 
некорумпованості та рівень «приборкання» корупції 
усіх країн уздовж «Одного поясу, одного шляху». 

ВАН ЦЗІФЕН134 УКРАЇНА-КИТАЙ         №13        2018 УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 135   УКРАЇНА-КИТАЙ           №13        2018

    Досягнення КИТАЮ
та перспективи зміцнення 
антикорупційної співпраці  
                з Центральною
     та Східною Європою

Ван Цзіфен

молодший науковий
співробітник Інституту

соціології Академії
суспільних наук КНР

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

ЗУСИЛЛЯ КНР У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ

Широко відомо, що соціально-історичний феномен корупції є 
проблемою, яка загрожує усьому світові, адже може впливати на 
діяльність будь-якої держави чи регіону. Хоча в останні роки ба-
гато країн докладають іще більших зусиль до боротьби з корупці-
єю та вже досягли певних позитивних результатів, ця проблема, 
на жаль, і досі є актуальною. Корупція стає причиною багатьох 
економічних криз, соціальних негараздів і навіть може призвести 
до краху політичної влади. Відповідно до останньої інформації, 
рівень корумпованості багатьох країн є дуже високим у всіх сфе-
рах діяльності. Згідно з даними, опублікованими на офіційному 
сайті Організації Об’єднаних Націй, щорічний обсяг хабарів у сві-
ті оцінюється приблизно в 1 трильйон доларів США, а усі збитки, 
заподіяні корупцію, сягають 2.6 трильйонів доларів, що дорівнює 
понад 5% від світового ВВП. І що більше – за останні роки рівень 
корупції зростає у різних куточках світу. Деякі «гучні» справи, як-от 
випадки корупції у військово-морських силах США, Бразильській 
нафтовій компанії, корупційна діяльність колишнього президента 
Корейської Республіки Пак Кин Хє, широко висвітлюються ЗМІ. 
Найбільш вражає рівень участі держави у корупційних махінаці-
ях, величезні суми, що фігурують у них, та особи, які причетні до 
нелегальної діяльності. Такі виклики постають навіть перед тими 
країнами, які донедавна вважали більш-менш некорумпованими.

З іншого боку, з інтернаці-
оналізацією економічного 
та суспільного життя ко-
рупція вже є не лише про-
блемою окремих країн, вона 
перейшла на міжнародний 
рівень. Глобалізація певною 
мірою забезпечує додатко-
вий простір для нелегаль-
ної діяльності. Глобальний 
потік капіталу, ресурсів та 
кадрів допомагає прихова-
ти корупцію в комерційних 
операціях, уникнути пока-
рання через відмінності у 
законодавчих системах та 
культурах різних країн. 

ПО-ПЕРШЕ, країна зосередила свої зусилля на так 
званій програмі «стратегія мух та тигрів», яка робить 
акцент на тому, що будь-який, навіть найменший зло-
чин не має залишатись без кари, адже дрібні справи 
«мух», тобто незначних корупціонерів на побутових 
рівнях, допомагають у вистежені «тигрів», або ж тих, 

хто чинить протиправні дії на державному рівні. У 
рамках цієї кампанії, Китай вже розглянув понад 440 
справ, у яких задіяні понад 150 посадових осіб на рівні 
чиновників та вище, що були помічені у корупційній 
діяльності. Загалом, було розглянуто понад 2.6 мільйо-
нів справ, у яких фігурували понад 1.5 мільйонів осіб. 

З 2012 року Китай розгорнув масштабну антикорупційну кампанію на внутрішньому та міжнародному рівнях.

ПО-ДРУГЕ, Китай вдосконалив національну пра-
вову систему боротьби з корупцією, внутрішню 
партійну систему та норми Комуністичної партії 
Китаю. З метою підвищення рівня верховенства 
права, держава сформувала низку законів, як-от 
«Закон про державний контроль». По-третє, Китай 
присвятив чимало часу на реформування антико-
рупційної системи та створив єдине ефективне ан-

тикорупційне агентство – Національний комітет з 
нагляду. До того ж, держава запровадила систему 
патрулювання та посилила державний аудит, що 
також підвищило шанси на виявлення корупції. Усі 
ці дії допомагають Китаю створити систему «запо-
бігання корупції» у всіх правових сферах,  загнати 
владу «у залізну клітку правової системи». 

Що стосується міжнародного рівня, Китай започаткував програму так зва-
ного «Sky Net», метою якої є виявлення корупціонерів, які впродовж багатьох 
років переховуються від правосуддя за кордоном. Завдяки цій ініціативі, з 
2014 року Китай викрив понад 3400 осіб  у понад 90 країнах та повернув по-
над 9 мільярдів юанів. На додачу, держава зміцнила судову співпрацю та об-
мін інформацією з іншими регіонами, уклала понад 130 міжнародних угод про 
взаємну правову допомогу, про повернення корупційних коштів, про екстра-
дицію з понад сімдесятьма країнами. На останок, Китай запропонував серію 
антикорупційних ініціатив міжнародного співробітництва, що спрямовані на 
створення механізмів антикорупційної співпраці таких організацій як ООН, 
G20, АТЕС, ШОС та країн БРІКС, які, в свою чергу, стимулюватимуть ство-
рення нового міжнародного антикорупційного ладу. 

МІЖНАРОДНА АНТИКОРУПЦІЙНА СПІВПРАЦЯ між КНР та Центральною і Східною Європою
у рамках програми «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

14 травня 2017 року під час проведення Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один 
шлях» Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що необхідно побудувати некорумпований «Один пояс, один шлях». 
Наразі Центральна та Східна Європа є ключовими учасниками цієї ініціативи, а тому посилення антико-
рупційної співпраці з цим регіоном є важливою частиною співробітництва Китаю та країн Центральної 
та Східної Європи, що вже стала відомою під назвою «Формат 16+1».

На сьогодні існує певна основа для такої співпраці, проте сама вона перебуває на початковому етапі розвитку. 
З року в рік стале просування ініціативи «Один пояс, один шлях» допомагає регіонам зміцнювати економічне 
співробітництво, збільшувати інвестиції та посилювати співпрацю у сферах туризму, науки та техніки, освіти, 
сервісу, сільського господарства та фінансів.  В цілому всі країни досягли міцних домовленостей щодо необхід-
ності зміцнювати антикорупційну міжнародну співпрацю та щодо створення чистого і здорового бізнес-середо-
вища, а також щодо зміцнення прозорих двосторонніх торгово-економічних відносин. Але у конкретних випад-
ках різниця у рівні корупції країн Центральної та Східної Європи, відмінності їхніх антикорупційних та правових 
систем, соціальних та культурних уявлень все ще перешкоджають нормалізації антикорупційної співпраці. Хоча 
Китай уже підписав угоди про цивільну, кримінальну та судову допомогу та екстрадицію з Білоруссю, Польщею, 
Румунією, Україною, Литвою тощо, програма з антикорупційної співпраці все ще не впроваджена цілком.

Майбутня антикорупційна співпраця між КНР та країнами Центральної і Східної Європи
може концентруватися на таких аспектах:

Переклад з китайської Ольги Далте

Це створює додаткові труднощі для різних країн щодо боротьби з корупцією. Спільна протидія тран-
скордонній корупції, що на сьогодні є спільною вимогою всіх членів міжнародної спільноти, а особливо 
країн, що розвиваються, безумовно, зміцнюватиме міжнародне співробітництво. 

Наразі більшість країн світу завершили формування правової системи та перший 
етап побудови системи «запобігання корупції». Питання посилення антикорупцій-
ної стратегії та міжнародної співпраці в рамках уже наявного співробітництва стане 
ключовим елементом боротьби з корупцією впродовж найближчих декількох років. 
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未来中国与中东欧地区的反腐合作可以从以下几个方面开展：

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»ВАН ЦЗІФЕН

中国与中东欧反腐败国际合作的成就与展望
中国社会科学院中国廉政研究中心 王继锋

众所周知，腐败是一种社会历史现象，是一个世界性难题。任何国家和地区都
可能受到腐败问题的影响。虽然近年来不少国家和地区都加大了打击腐败的力度，
并取得了一定效果，但绝大多数仍深受腐败困扰，因腐败导致经济衰退、社会动荡
甚至政权垮台的案例亦不在少数。据有关资料显示，目前全球腐败仍处于高发频发
状态，且遍布全球各个领域和角落。联合国的网站曾发布了一组数据：

“全球每年贿赂金额约为 1 万亿美元，贪污腐败金额约为2.6万亿美元，相当于
全球国内生产总值的5%以上”。而且，近年来腐败在全球范围内呈现蔓延态势。美
国海军腐败窝案、韩国前总统朴瑾惠腐败案、巴西石油公司腐败案等重大腐败案件
频频被媒体曝光，且由于涉及国家高层、涉案金额巨大、参与者极为广泛而震惊世
界。即使是曾经被认为比较清廉的国家，也正面临着腐败问题的挑战。

另一方面，随着经济和社会生活的国际化发展，腐败与反腐败的博弈较量已超
越国家范围，呈现跨国化趋势。从某种程度上说，全球化为腐败提供了更为广阔的
空间，资本、资源、人员的全球化流动，使得腐败交易实施起来更加隐蔽，且更容
易利于各国体制、法律、文化等差异甚至国家间利益关系而逃避惩罚。这也为各国
腐败治理带来巨大挑战。携手打击跨国腐败,加强反腐败国际合作，成为国际社会尤
其是广大发展中国家的共同诉求。

目前，世界上绝大多数国家已经完成了基本的法治建设，在国内已初步完成起
了“防腐导向”的制度建设，而如何在现有的合作框架下，加强“行动为导向”的
反腐策略和国际合作，将是未来几年全球反腐败的重要看点。

一、国际反腐败形势总体严峻

自2012年以来，中国在国内和国际两个层面，展开了一场声势浩大的反腐败运动。在国内，  
（1）坚持“老虎、苍蝇”一起打，查办重大案件440多起，涉及部级以上官员150多人，处置一 
            般性贪腐败问题线索260多万件，处分150多万人。
（2）完善了反腐败国家法律体系和中国共产党党内法规体系，制定了《国家监察法》等一系列
            法律，提高反腐败的法治化水平。
（3）改革反腐败体制机制，建立统一高效的反腐败机构——国家监察委员会。
（4）建立巡视制度，加强国家审计，提高发现腐败的能力；
（5）以监督和规范权力运行为目标，在国家治理的各个领域建立预防腐败的制度体系，努力
       “把权力关进制度的笼子里”。

二、近年来中国推动国际反腐败合作的努力

2017 年 5 月14日，国家主席习近平在“一带一路”国际合作高峰论
坛上提出，要“将‘一带一路’建设成廉洁之路。”中东欧地区是“一带一
路”沿线重要区域，中东欧国家是“一带一路”倡议的重要相关方。加强与
中东欧地区反腐败合作，共同应对腐败挑战，也理应是推进中国—中东欧国
家合作（“16+1合作”）的一项重要内容。

三、“一带一路”倡议下中国与中东欧的反腐败国际合作

在国际方面，
（1）启动了“天网行动”，将一批外逃多年的腐败分子缉拿归案。2014年以来，共从90多个国
           家和地区追回外逃人员3400多名、追赃90多亿元。
（2）与其他国家开展司法合作和信息交流，与70多个国家缔结130余项司法协助条约、资产返
            还和分享协定或引渡条约。
（3）提出一系列反腐败国际合作倡议，推动联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织、
              金砖国家等建立反腐败合作机制，推动构建国际反腐新秩序。

一是加强相互间国家反腐败战略的对
接，最大限度地挖掘反腐败合作领域中的
共同利益，减少合作中的潜在障碍，建立
常态化的工作机制和协商机制。

二是在企业投融资、金融合作、项目
管理等领域，共同构建防范腐败风险的相
应的标准和规则。

三是增进反腐败执法合作，运用《联
合国反腐败公约》开展引渡、司法协助和
腐败资产追回合作，健全拒绝腐败分子入
境、资产返还等合作机制，拓展多边框架
下的反腐败执法合作网络。

目前中国与中东欧地区反腐败国际合作存在一定的基础，但总
体上仍处于初步发展阶段。近年来，随着“一带一路”建设持续推
进，中国中东欧合作机制不断完善，双边贸易投资逐年增强，双方
在旅游、科技、教育、服务、农业、金融等领域合作和联系越来越
密切。从国家层面来看，虽然各国对加强反腐败国际合作、营造廉
洁健康的营商环境达成了较强共识，但加强双边经济贸易合作仍是
双方合作的重点关注方向。从具体层面来看，由于中东欧各国廉洁
程度、反腐败体制机制、法律体系、社会文化差异较大，开展常态
化的反腐败合作仍受到诸多阻碍。中国目前仅与白罗斯、波兰、罗
马尼亚、乌克兰、立陶宛等国家签署了民事和刑事司法协助条约或
引渡条约，区域性反腐败合作框架仍未达成。

四是就反腐败加强信息交流。鼓励各方反腐、司法、金融等机构分享与腐败
相关的信息和数据，开展廉政建设、反腐败国际追逃追赃领域的学术研讨、业务
交流和培训，促进“一带一路”沿线国家在廉政建设领域的互学互鉴、互利共
赢，提高沿线各国的整体廉洁状况和腐败治理水平。
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Так чи інакше, але сподіваймося, що поява книги 
Сі Цзіньпіна “Про державне врядування і політику”

в українському перекладі стане вагомою подією
в інтелектуальному житті українського суспільства. 

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»Н. А. КІРНОСОВА

1 Дані з офіційного сайту КПК: http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0823/c64387-29490301.html 

   Український переклад  
       праці Сі Цзіньпіна
  «ПРО ДЕРЖАВНЕ 
                   УПРАВЛІННЯ»

Н. А. Кірносова 

науковий співробітник 
Інституту соціології Академії 

суспільних наук КНР

Чинний голова Китайської Народної Республіки 
Сі Цзіньпін відомий як відкрита і комунікабельна особи-
стість, він бере активну участь у різних заходах, важли-
вих і актуальних для життя його народу, як на теренах 
Китаю, так і за кордоном, скрізь активно проголошуючи 
і роз'яснюючи позицію нинішнього керівництва країни. 

У 2014 році пекінське “Видавництво іноземних мов” зібрало
й видало окремою книгою промови лідера КНР, виголошені

ним на різних заходах, упорядкувавши їх за тематикою: 

"соціалізм з китайською специфікою, китайська мрія,
поглиблення реформ, розвиток економіки, розбудова правової держави

та армії, поліпшення екології, відносини з Гонконгом, Макао та Тайванем, 
шлях мирного розвитку, дипломатія, боротьба з корупцією тощо". 

Таким чином, на 450 сторінках цієї книги розміщено промови, виступи, інтерв'ю, вітальні слова, 
записи бесід Сі Цзіньпіна, що були виголошені ним з 15 листопада 2012 р. до 13 червня 2014 р. Слід 
відзначити, що в китайському варіанті назви книги її упорядники вжили ієрогліф 谈 (бесіда), під-
креслюючи орієнтацію на усний формат спілкування. 

Книга мала резонанс як у Китаї, так і за кордоном, її було видано 21 мовою і поширено у понад 160 
країнах і регіонах світу. Обсяги реалізації книги складають 6 420 000 примірників.

Ідея виконати переклад цієї книги українською мовою виникла торік з 
потреби представити позицію лідера КНР широким колам українсько-
го суспільства. Хотілося б підкреслити, що хоча українське суспільство 
могло ознайомитися з основними ідеями книги і через її російський 
переклад, а частина сучасних політиків, які володіють англійською мо-
вою, – і через англійський переклад, все ж видання цієї книги рідною 
мовою для україномовних читачів видається вкрай важливим з огляду 
на потребу максимально знизити викривлення чи втрати інформації, 
яких неможливо уникнути у перекладах і які є тим більшими, чим більше 
мов-посередників постане між читачем та автором. 

Отже, задум виконати український переклад книги Сі Цзіньпіна мав на меті представити україн-
ському читачеві максимально близький до оригінального виклад ідей і позицій нинішнього лідера КНР, 
представити його саме через поняття мислення українською мовою, сподіваючись, що ці ідеї будуть 
таким чином легше сприйняті і впишуться до україномовної картини світу.

ПЕРША стосується пошуку й узгодження та закріплення сталих 
відповідників до ключових понять сучасної китайської полі-
тики. Якщо такі формулювання, як “соціалізм із китайською 
специфікою” чи “політика реформ і відкритості” вже увійшли 
до обігу в українському контексті, то ціла низка інших понять 
залишаються неузгодженими й іноді незрозумілими. Йдеться, 
наприклад, про формулювання “екологічна цивілізація”, що є 
калькуванням відповідного китайського висловлювання, але 
українською мовою сприймається дуже “розмито”, тож у пере-
кладі книги Сі Цзіньпіна був запропонований чіткіший варіант 
перекладу: “цивілізація, дружня до довкілля”. Неузгодженим 
залишається і переклад однієї з ключових концепцій ниніш-
ньої зовнішньої політики Китаю – йдеться про “Пояс і Шлях” 
або в інших перекладах – “Один пояс, один шлях”. Очевидно, 
що такі випадки ускладнюють сприйняття іншомовних кон-
цепцій і понять, заплутують читачів, тож у перекладі книги ки-
тайського лідера їх хотілося б уникнути і запропонувати такі 
відповідники, які будуть прийнятні для вживання в україно-
мовному контексті, зрозумілі й усталені.

ДРУГА проблема стосується відсутності усталених норм тран-
скрипції китайських імен, власних назв та реалій українською 
мовою. Це також призводить до плутанини й непорозумінь, 
ускладнюючи знайомство з реаліями іншомовної культури. 
Питання ухвалення норм української транскрипції китайських 
слів актуальне вже дуже давно, тож очікуємо, що переклад 
книги Сі Цзіньпіна стане своєрідним прецедентом у цій площи-
ні й пришвидшить прийняття офіційної транскрипції в Україні. 

СТИСЛО ОКРЕСЛЮ ДЕЯКІ З ЦИХ ПРОБЛЕМ.

Реалізувати цю ідею взялися п'ятеро перекладачів, і працю було виконано 
доволі швидко – наразі переклад уже завершений і залишається чекати тіль-
ки подальших процедур, пов'язаних із друком та розповсюдженням видання. 

Тим не менше, під час роботи перекладачі стикалися із певними труд-
нощами, подолання яких, будемо сподіватись, стане певним внеском 
у подальший розвиток перекладу й перекладознавства на матеріалі 
китайської мови.
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Сьогодні ініціатива вийшла далеко за межі Китаю та 
охоплює 66% населення світу, яке проживає у 73 кра-
їнах. За розрахунками Українського інституту майбут-
нього, ці держави створюють 37% світового ВВП та 
залучають 24% глобального потоку прямих іноземних 
інвестиції. Учасниками переважно є країни, що розви-
ваються. Винятком є 12 країн ЄС та Нова Зеландія.

Сукупний товарообіг Китаю з цими країнами у пе-
ріод з 2014 по 2016 рр. становив $4,1 трлн. Ключо-
вими торговельними партнерами: Корея, В’єтнам, 
Індія, Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Росія. 

За підсумками 2014-2017 років китайські компанії уклали 
угод злиття та поглинання у країнах-учасницях ініціати-
ви на суму понад $137 млрд. А контрактів на будівництво 
нових виробничих, енергетичних, інфраструктурних, 
логістичних об’єктів – на суму майже $285 млрд.

Вже у 1 кв. 2018 року китайські компанії здійсни-
ли нефінансові прямі іноземні інвестиції на суму 
$3,61 млрд. (зросли на 22,4% р/р) у 52 країни уздовж 
Ініціативи. Переважно до Сінгапуру, Малайзії, Ін-
донезії, В’єтнаму, Лаосу, Пакистану, М’янми та Таї-
ланду. За цей же період китайськими інвесторами 
укладено 680 контрактів на будівництво, загаль-
ною вартістю $20,63 млрд.

Ключовими галузями
інвестування китайських

компаній в рамках ініціативи
«Один пояс, один шлях» є енергетика,

транспортна інфраструктура,
логістика, нерухомість. 

«НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ»:
                      переваги
  бізнес-партнерства
             УКРАЇНИ та КНР

О. В. Хоменко 

кандидат економічних наук, 
ст. викладач кафедри 

міжнародної економіки ДВНЗ 
«Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», 

експерт економічних програм 
Ukrainian Institute for the Future

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» – глобальна ініціатива 
уряду Китаю щодо торговельно-економічного, куль-
турного та науково-технологічного співробітництва. 
В рамках Ініціативи розбудовується наймасштабні-
ший транспортно-логістичний проект ХХІ ст., який 
поєднає Китай та країни Західної Європи. 

У розвиток країн уздовж Нового Шовкового шляху Китай інвестує великі 
кошти. До 2020 року інвестиції сягнуть позначки $800 млрд. А щорічний 
товарообіг між Китаєм та країнами-учасницями становитиме $2,5 трлн. 

Впродовж останніх 4 років спостерігається активізація торговельно-економічної співпраці Китаю 
та України. На сьогодні Китай – один із головних торговельних партнерів України. Загальний то-
варообіг за перші 4 міс. 2018 року становить $2,6 млрд. (8,4%). Частка українського імпорту в КНР 
– лише 0,08%, а китайського в Україні – понад 12%.

У 2017 році, частка китайських інвестицій в економіці України становить лише 
0,08%, у т.ч. $18 млн. – ПІІ у акціонерний капітал, $20 млн. – у боргові інстру-
менти. У той же час, на ринку угод злиття і поглинання ситуація оптимістич-
ніша. За 10 років китайські інвестори придбали компаній на суму $7,5 млрд.

В рамках ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» китайські інвестори придбали 
підприємства енергетичного сектору ($180 млн.) та уклали контракт у тран-
спортному секторі ($100 млн.). Також на завершальній стадії перебувають дві  
угоди у фінансовому та банківському секторах – купівля Українського банку 
реконструкції та розвитку, а також 25% акцій української фондової біржі ПФТС.

У товарній структурі, Україна експортує переважно сировину – кукурудзу та руди. 
Натомість, імпорт з КНР – високо- та середньотехнологічний

(мобільні телефони та пристрої, діоди та комп’ютери).

Найпривабливішими галузями для китайських інвесторів є сільське господарство, енергетика, тран-
спортна інфраструктура та ІТ-сектор. Це можна пояснити суттєвим потенціалом України у цих галузях 
та стратегічними пріоритетами китайського уряду. Відповідно до оцінок FAO, Україна може забезпечити 
продовольством понад 600 млн. осіб. 

Щодо транспортної інфраструктури,
завдяки вигідному географічному розташуванню,

Україна є основним транспортним та транзитним вузлом,
що з’єднує Західну та Східну Європу та може стати

великим транспортним хабом із мережею залізниць у 22 тис. кілометрів
та довжиною доріг – 170 тис. км. 

Україна посідає друге місце за потужністю газотранспортної системи (178,5 млрд. куб.м/рік), сьоме 
місце – за встановленою потужністю АЕС. В енергетичному секторі для китайських інвесторів пріо-
ритетом є альтернативна енергетика. Однак, враховуючі значні доведені запаси природного газу, 
Україна може збільшити видобування у 5 разів за умови інвестування $2 млрд. 
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На сьогодні, Україна та КНР є стратегічними партнерами, 
що закріплено в офіційних документах: Договорі про дружбу 
і співробітництво між Україною і КНР; Спільній декларації 
України і Китайської Народної Республіки про подальше по-
глиблення відносин стратегічного партнерства; Програмі 
розвитку відносин стратегічного партнерства між Украї-
ною та КНР на 2014-2018 рр. Також Україна долучилася до 
Ініціативи «Один пояс, один шлях» у 2017 році, підписавши 
план дій в межах «Економічного поясу Шовкового шляху» та 
«Морського Шовкового шляху у ХХІ ст.». Однак показники 
обсягів інвестицій та торговельного обігу між Україною та 
КНР свідчать, що стратегічне партнерство задеклароване 
лише в офіційних документах. На практиці, ми лише робимо 
перші кроки на шляху цієї великої стратегічної співпраці.

О. В. ХОМЕНКО 

Значними темпами зростає ІТ-сектор,
в Україні функціонують 1000 ІТ-компаній

та понад 100 R&D центрів,
а обсяг експорту ІТ-послуг становить

$2 млрд. у 2017 році.

Для українського бізнесу пріоритетними можуть стати швидкоз-
ростаючі галузі в КНР, зокрема, електронна торгівля, туризм, ло-
гістика, ІТ-послуги, освіта, альтернативна енергетика, сільське 
господарство та охорона здоров’я. 

Ці заходи дозволять поглибити
двосторонню співпрацю, повноцінно долучитися

до Ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»,
а також лібералізувати ведення бізнесу

та покращити інвестиційний клімат.

За оцінками Українського інституту майбутнього, до 2030 року загальна 
потреба в іноземних інвестиціях становить $275 млрд., або близько $20 
млрд. щорічно. У тому числі, щорічно у сільське господарство – $5 млрд., 
на розвиток інфраструктури – $7,5 млрд., у електроенергетику – $830 
млн., газовидобування – $2 млрд. Такі інвестиції дозволять забезпечити 
зростання економіки на 8%. 

ПО-ПЕРШЕ, вступити до Азіатського банку інфраструктурних проек-
тів. Ця міжнародна фінансова організація є основним інвестором в 
інфраструктурні проекти «Одного поясу, одного шляху». Без член-
ства у ній ми не можемо розраховувати на зростання інвестицій в 
інфраструктурні проекти в Україні.

ПО-ДРУГЕ, сформувати чіткі інвестиційні пропозиції, розробити 
портфоліо інвестиційних проектів, які будуть вигідні для обох сторін.

ПО-ТРЕТЄ, укласти угоду про створення зони вільної торгівлі між 
Україною та КНР. Це призведе до поглиблення співпраці у різних 
галузях економіки. А також створити спеціальні економічні тери-
торії з пільговим податковим режимом: спеціальні індустріальні, 
експортні та високотехнологічні території. В межах цих територій 
діятимуть нульова ставка на податок з прибутку (введення податку 
на виведений капітал), податок з доходів фізичних осіб, єдиний со-
ціальний внесок (збір на пенсійне забезпечення від 2-7% відповід-
но до Закону про пенсійне забезпечення), податок на нерухомість 
на 5 років,  на землю на 10 років. 

ТОМУ, З ЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ, НЕОБХІДНО ВЖИТИ НИЗКУ ЗАХОДІВ
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НОВИЙ ЕТАП співробітництва  
 Київського національного 
економічного університету імені 
Вадима Гетьмана з китайськими  
           науково-освітніми установами
Круглий стіл «Науково-освітнє співробітництво України та Китаю», що 
відбувся 26 травня 2018 року в Київському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана (далі – КНЕУ), дав потужний імпульс 
до нових ідей і проектів. Сторони домовилися про підписання двох мемо-
рандумів про співробітництво, про видання спільних монографій та ста-
тей, про обмін викладачами та студентами, про співпрацю у проведенні 
конференцій, форумів тощо.

Захід відбувся в рамках Українсько-китайського фо-
руму стратегічного партнерства «Один пояс, один 
шлях», який проходив 25-26 травня 2018 р. Органі-
заторами форуму були Національна академія наук 
України, Українська асоціація китаєзнавців та КНЕУ 
за підтримки Ради національної безпеки та оборо-
ни, а також Посольства КНР в Україні. На першому 
засіданні форуму виступили проректор з наукової 
роботи КНЕУ, д. е. н., професор Лариса Антонюк та 
професор кафедри міжнародного менеджменту 

КНЕУ, к. е. н., професор Любов Гальперіна з темою 
«Інноваційно-технологічні виміри стратегічного 
партнерства України та Китаю». В роботі форуму 
взяли участь доцент кафедри міжнародної еко-
номіки, к. е. н. Юлія Гурова та старший  викладач 
кафедри міжнародної економіки, к. е. н. Ольга Хо-
менко, яка модерувала третє засідання форуму, де 
виступила з доповіддю «Новий Шовковий шлях»: 
переваги бізнес-партнерства України та КНР».

Китайська делегація на пленарному засіданні Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства
«Один пояс, один шлях», Великий конференц-зал НАН України, 25 травня 2018 р. 

Співробітники КНЕУ на пленарному засіданні Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства
«Один пояс, один шлях», Великий конференц-зал НАН України, 25 травня 2018 р.Учасники круглого столу «Науково-освітнє співробітництво України та Китаю», КНЕУ, 26 травня 2018 р.

Круглий стіл «Науково-освітнє співробітництво 
України та Китаю» відбувся 26 травня 2018 р. у сті-
нах КНЕУ. У роботі круглого столу взяли участь пред-
ставники китайських науково-дослідних інститутів 
та університетів (Інституту соціології; Інституту Росії, 
Східної Європи та Центральної Азії; Інституту світо-
вої економіки та політики, які належать до Академії 
суспільних наук КНР, Китайського інституту міжна-
родних досліджень, Інституту народної дипломатії 
ШОС Шанхайського університету), фахівці Україн-

ської асоціації китаєзнавців, представник Офісу з 
просування експорту при Міністерстві економічно-
го розвитку і торгівлі України, а також науковці, ви-
кладачі та студенти ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Цей захід дав потужний імпульс до нових ідей і 
спільних проектів. Сторони домовилися про під-
писання двох меморандумів про співробітництво 
(один  – між КНЕУ та Академією суспільних наук КНР, 
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а другий – між КНЕУ та Інститутом народної дипло-
матії ШОС Шанхайського університету), проведен-
ня конференцій, видання спільних монографій та 
статей, обмін викладачами та студентами. 

На початку роботи круглого столу пролунали допо-
віді про особливості науково-освітньої діяльності в 
Україні та про співпрацю Україна-Китай (проректор 
з наукової роботи КНЕУ Лариса Антонюк), про досвід 
у вивченні історії та сучасної суспільно-економічної 
сфери України та значення науково-освітньої співп-

раці для поглиблення двостороннього співробітни-
цтва України з КНР (директор Інституту Росії, Східної 
Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук 
КНР Сунь Чжуанчжі), про освітні напрями, міжнарод-
ні досягнення у науково-освітній діяльності, соці-
альну активність студентів та  міжнародні рейтинги 
КНЕУ (доцент кафедри міжнародної економіки КНЕУ 
Олена Чернявська), про наукову роботу в КНЕУ та 
про перспективні напрями наукової співпраці з ки-
тайськими науково-освітніми установами (директор 
НДІ з економічного розвитку КНЕУ Ірина Каленюк).

Ще в 2014 році професор Антонюк  разом зі студент-
ською командою Енактус Київського національного 
економічного університету представляла Україну 
на Світовому кубку Enactus, який відбувався у Пе-
кіні, в результаті чого з’явилася можливість відві-
дати провідні університети Китаю та представити 
свої соціально-підприємницькі проекти. Саме цей 
візит започаткував співпрацю між Київським наці-
ональним економічним університетом та Інститутом 
сходознавства НАН України, дозволив долучитися 
до проведення щорічних українсько-китайських на-
укових конференцій «Китайська цивілізація: тради-
ції та сучасність» та відкрити курси китайської мови 
в нашому університеті. 

У своєму виступі професор кафедри міжнародного 
менеджменту КНЕУ Любов Гальперіна відзначила 
конкретні напрями науково-освітньої співпраці в 
рамках підписаних угод та меморандумів між КНЕУ 
та китайськими закладами, а також подальші пер-
спективи. Директор Інституту Росії, Східної Європи 
та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР 
Сунь Чжуанчжі відзначив великий потенціал такого 
двостороннього співробітництва.

Підтримавши пана Сунь Чжуанчжі, директор НДІ з 
економічного розвитку Ірина Каленюк підкреслила 
значний науковий доробок КНЕУ, його потужні на-
укові школи та запропонувала китайським колегам 
долучитися до спільних науково-дослідних проектів.

Заступник директора  Інституту народної дипло-
матії ШОС Шанхайського університету, провідний 
науковий співробітник Чжао Хенлун розповів про 
Шанхайський університет та запросив науково-пе-
дагогічний персонал відвідати Китай, а студентів 
КНЕУ зацікавив можливістю навчання у ВНЗ Китаю, 
зокрема у Шанхайському університеті, що виклика-
ло жвавий інтерес та обговорення з боку студентів 
факультету міжнародної економіки та менеджменту.

Завідувач відділу України Інституту Росії, Східної Єв-
ропи та Центральної Азії Академії суспільних наук 
КНР Чжао Хуейжун розповіла про роботу відділу  
України та відзначила конкретні результати, зокре-
ма видання «Українсько-китайського словника» як 
засобу кращого розуміння китайськими дослідни-
ками українських наукових публікацій.  Вона зазна-
чила, що можливості пізнання культури та  історії 
сприяють порозумінню між нашими народами. 

Професор кафедри соціології КНЕУ Олександр Ра-
хманов відзначив соціокультурні та загально-ци-
вілізаційні чинники українсько-китайського науко-
во-освітнього співробітництва. У виступі наукового 
співробітника Інституту соціології Академії суспіль-
них наук КНР. Були визначені напрями досліджень 
українсько-китайських відносин та  можливості 
співпраці між КНЕУ та Інститутом соціології Академії 
суспільних наук КНР.

До речі, китайську мову в КНЕУ вивчали у перші роки заснування університету, студенти якого ще на почат-
ку ХХ століття відвідували Китай за рахунок ВНЗ. Наразі в КНЕУ успішно функціонують курси вивчення ки-
тайської мови при Інституті вищої освіти та у Науково-освітньому центрі інтенсивного навчання іноземних 
та української мов «ІНТЕНСИВ». Завідувачка кафедри бізнес-лігнвістики к. філол. н., доцент КНЕУ Лариса 
Козловська відмітила великий досвід та потенціал КНЕУ у навчанні китайських студентів української мови.

Науковці та викладачі з Китаю відвідали Музей КНЕУ, виставку українських художників «Арт-вернісаж», 
що експонується в університеті.

Згадаймо ефективний досвід співробітництва, прагнучи до нових звершень! На сьогод-
ні актуальним є задум відкрити в КНЕУ українсько-китайську магістерську програму, 
розпочати узгодження освітніх програм на бакалаврському рівні, розвивати китаєзна-
вчі дослідження у КНЕУ та українознавчі – в Китаї, здійснювати спільні наукові проек-
ти та підготовку наукових праць, активізувати обмін студентами та викладачами.

Проректор з наукової роботи КНЕУ Лариса Антонюк та директор Інституту Росії, Східної Європи
та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР Сунь Чжуанчжі, «Арт-вернісаж у КНЕУ», 25 травня 2018 р.

Лариса Гуторова, провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою ЦСЗ 

На засіданні круглого столу особливу увагу було приділено співпраці з науково-освітні-
ми установами Китаю. Саме в стінах нашого вищого навчального закладу беруть поча-
ток наукові традиції китаєзнавства України, пов'язані з ім'ям видатного вченого, одного 
з основоположників концепції торговельно-економічних відносин з Китаєм періоду до 
ХІХ століття, професора Бориса Григоровича Курца. Особливу увагу на круглому столі 
було приділено питанням українсько-китайської співпраці у сфері науки та освіти. Зо-
крема, наголошувалося на перспективах співпраці між Київським національним еконо-
мічним університетом та китайськими колегами. У своєму виступі проректор з наукової 
роботи – Лариса Леонтіївна Антонюк зазначила, що у рамках участі в Українсько-китай-
ській підкомісії з питань освіти, яка працювала на Форумі ректорів університетів Китаю 
та України у 2017 році, КНЕУ встановив прямі контакти з провідними китайськими універ-
ситетами і підписав меморандуми про співпрацю за присутності Міністрів освіти Китаю 
та України – Баошен Ченя та Лілії Гриневич.

СПІВПРАЦЯ КНЕУ З НАУКОВО-ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ КИТАЮ

КИТАЙСЬКА МОВА У КНЕУ
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ХУДОЖНЯ ОСВІТА В КИТАЇ:
      ТОП-9 навчальних     
   закладів

За офіційними даними Міністерства освіти КНР (教育部) станом на 2017 р. у Ки-
таї діяло 2914 університетів та коледжів, які готують фахівців різних спеці-
альностей для держави. Серед них приблизно 15 вишів спеціалізуються на об-
разотворчому мистецтві, у їхніх стінах сягнули світового рівня такі відомі 
майстри як Сюй Бейхун (徐悲鸿), Лінь Фенмянь (林风眠), У Цзожень (吴作人), Чжу Де-
цюнь (朱德群), У Гуаньчжун (吴冠中), Ло Чжунлі（罗中立）, Ян Сяоян (杨晓阳) та ін.

1. КИТАЙСЬКА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (中国美术学院)

Будівля Китайської Академії
образотворчого мистецтва

Через постійний розвиток та видозміну традиційного китайського живо-
пису, створення нових стилів та напрямів1 у світі зростає зацікавлення ки-
тайським образотворчим мистецтвом. З огляду на це наведу стислу харак-
теристику ТОП-9 найвідоміших художніх навчальних закладів Піднебесної. 

Чи Шаотін 

Чи Шаотін (齐少婷),
художник, каліграф,

викладач образотворчого 
мистецтва, член

Громадського клубу
культури Китаю (м. Вейфан). 

Зараз мешкає у Києві,
викладає китайський живопис 
у Музеї української діаспори

Китай – величезна країна, і її масштаби простежу-
ються практично у всьому: у висоті хмарочосів і гір, у 
кількості людей і визначних пам'яток, у бажанні пере-
вершити всіх і в усьому. Фахівці відзначають, що поряд 
із цим, особливого успіху за останні роки китайці до-
сягли в системі освіти, яка є пріоритетом для керів-
ництва КНР. Здійснена впродовж кількох десятиліть 
наполеглива праця має результат: у різних регіонах 
Піднебесної розташовані відомі на цілий світ акаде-
мії та університети, які пишаються своєю історією, 
якістю навчання та кваліфікованими викладачами, ві-
домими фахівцями в різних сферах знань.

ЧИ ШАОТІН

1 Докладно див.: Чи Шаотін. Сучасний китайський живопис // Україна-Китай. –  2018. – № 11.

Академію створено 1928 року в історично-культурному місті Ханчжоу (про-
вінція Чжецзян) Міністерством освіти, Міністерством культури та депар-
таментом освіти провінції. Цей престижний загальноосвітній заклад став 
першою Академією мистецтв в країні і сьогодні його вважають одним з 
найкращих університетів Китаю, які пропонують вищу освіту у царині об-
разотворчих мистецтв. Фахівці називають її найсильнішою освітньою мо-
деллю в царині китайського живопису і каліграфії. Будівлю навчального 
закладу розташовано поблизу Західного озера Сіху (西湖), що створює чу-
дові умови для натхнення художників-студентів. Всього в Академії 12 ви-
щих шкіл, інститутів, в яких навчаються понад 7300 студентів за такими 
спеціалізаціями, як образотворчі мистецтва, дизайн, архітектура, мульти-
медіа та кінематографія. Серед відомих випускників академії такі майстри 
як Чжу Децюнь (朱德群), Ван Гуан’ї (王广义), Цюань Шаньши (全山石). 

Чжу Децюнь (1920 – 2014 рр.). «Відродження природи», 1981 р.
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Ван Гуан’ї (нар. 1952 р.).
«Кока-кола», 2006 р.

Цюань Шаньши (нар. 1930 р.).
«Марш добровольців», 2009 р.

2. ЦЕНТРАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (中央美术学院)

Будівля Центральної академії образотворчого мистецтва

Заснована в 1918 році в м. Пекін. 2018 року посіла 19 місце в рейтингу найкра-
щих університетів світу. Особливість цього навчального закладу в тому, що 
це єдина художня школа світового рівня, яка перебуває безпосередньо під 
управлінням Міністерства освіти КНР. Вважається однією з найкращих у сфе-
рі мистецтва Китаю. Нині у Центральній академії працює 20 магістерських 
програм (китайський живопис, каліграфія, олійний живопис, скульптура, 
експериментальне мистецтво, дизайн візуальних комунікацій, промисловий 
дизайн, дизайн виробів, мистецтво цифрового мультимедіа та ін.). Серед ві-
домих випускників – Сюй Бейхун (徐悲鸿), У Цзожень (吴作人), Гу Юань (古元), 
Чень Даньцін (陈丹青), Ван Ідун (王沂东), Лю Сяодун (刘小东), Юй Хун (喻红). 

У Цзожень (1908 – 1997),
ректор Центральної академії образотворчого мистецтва.
«Панда і бамбук», 1963 р.

Чень Даньцін (1953 р., Шанхай),
китайський сучасний
художник, письменник,
літературний критик і вчений. 
«Тибет», 1980 р.

Сюй Бейхун (1895 – 1953),
один із засновників
школи сучасного
китайського живопису.
«Галопуючий кінь», 1941 р.
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Будівля академії образотворчого мистецтва Університету Цінхуа

3. АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ ЦІНХУА (清华美术学院)

Академія утворилася з Національної академії мистецтв і ремесел (1956 р.), пізніше її було приєднано 
до Університету Цінхуа і перейменовано в Академію образотворчого мистецтва Університету Цінхуа 
(1999 р.). За версією Bloomberg Businessweek, Академія входить до 60 найкращих інститутів у світі з 
найкращим дизайнерським факультетом. За даними 2017 року, в Академії 11 навчальних підрозділів, 25 
спеціальностей, 198 вчителів, 1108 студентів (серед них 113 іноземних студентів), 849 аспірантів (числі 
серед них 170 докторантів та 25 іноземних студентів). Серед відомих випускників – Янь Чженьдо (阎振
铎), Ван Хуайцін (王怀庆), У Гуаньчжун (吴冠中). 

Академію засновано в 1940 р. та розташовано у мальовничому гірському місті Чунцін (провінція Сичуань), 
на березі річки Янцзи. Це єдина художня школа високого рівня на південному заході Китаю. Вона добре 
відома на Батьківщині і за кордоном завдяки своїй унікальній і досконалій системі художньої освіти, 
активним академічним роздумам і знана видатними художніми досягненнями, які відображають індиві-
дуальність того часу. Серед відомих випускників – Ло Чжунлі (罗中立), Хе Долінь (何多苓), Чен Цунлінь (程
丛林), Чжан Сяоган (张晓刚), Чжоу Чунья (周春芽).

У Гуаньчжун
(1919 – 2010 рр.,
м. Пекін), відомий 
китайський
художник-новатор.
«Дві ластівки», 1981 р.

4. СИЧУАНЬСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ (四川美术学院)

Сичуаньська академія мистецтв

Ло Чжунлі
(нар. 1948 р., м. Чунцін), 

ректор Сичуанської 
академії мистецтв.

«Батько», 1980 р.

Хе Долінь (нар. 1948 р., м. Ченду).
«Молодість», 1984 р.

           Чжоу Чунья (нар. 1955 р., м. Чунцін).
            «Серія з зеленими собаками», 2007 р.

Янь Чженьдо (нар. 1940 р., м. Тяньцзінь), 
відомий художник Китаю, працює

в олійній техніці. «Теплий вітер», 1982 р.

Ван Хуайцін (нар. 1944 р., м. Пекін),
графік-живописець. «Стільці та стільці», 1999 р.
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Центральний вхід до Сіаньської академії мистецтв

Академія заснована 1948 року, розташована в південному передмісті 
м. Сіань, біля Пагоди Диких Гусей (小雁塔). Це єдиний професійний художній 
університет високого рівня в північно-західному регіоні країни. Сіань – 
це місто, яке найкраще представляє традиційну китайську культуру. Місто 
з часу свого заснування стало столицею царства Чжоу і було столицею 
для 13 династій китайських імператорів упродовж двох тисячоліть. У цей 
час воно було одним з найбільших міст світу. Силу Сіаньської академії 
мистецтв у поєднанні з багатими традиціями народного мистецтва та лі-
тературою не можна недооцінювати. Тут навчається понад 7000 студентів, 
понад 800 викладачів, викладають 240 професорів і доцентів. Серед відо-
мих випускників – Ян Сяоян (杨晓阳), Цзян Веньчжань (江文湛), Ван Ючжен 
(王有政), Го Бейпін (郭北平), Хе Гоцян (贺国强).
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Ян Сяоян (нар. 1958 р., провінція Шаньсі), президент Китайської національної академії живопису.
«Повторюєш старе, дізнаєшся нове», 2006 р.

Ван Ючжен 
(нар. 1941р., 
провінція 
Шаньсі). 
«Шепіт», 
1979 р.

Цзян
Веньчжань

(нар. 1940 р., 
провінція
Шаньдун),

віце-президент
Сіаньської

академії
мистецтв.

«Літній лотос», 
2006 р.

5. СІАНЬСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ (西安美术学院)



Цзя Діфей (нар. 1957 р., м. Цзилінь), 
сучасний художник-абстракціоніст. 

«Кукурудзяне поле», 2004 р.

6. ТЯНЬЦЗІНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ (天津美术学院)

Будівля Тяньцзінської академії мистецтв

Тяньцзінську академію мистецтв було засновано 1906 року відомим китайським педагогом Фу Цзенся-
ном. Навчальний заклад завжди підтримував «простий, строгий, реалістичний і підприємливий» стиль 
навчання, він відзначається багатим досвідом в управлінні школами і сильним викладацьким складом. 
Академія пропонує 17 різних напрямів навчання. У школі навчається близько 4500 студентів, серед них 
близько 200 іноземців. Серед відомих випускників – Хе Цзяін (何家英), Лі Сяосюань (李孝萱).

Академія організована на початку 1938 р. в м. Яньань. Цю школу особисто 
підтримували Мао Цзедун, Чжоу Еньлай та інші старі пролетарські револю-
ціонери. Мао Цзедун особисто написав назву і девіз школи: «Напруженість, 
серйозність, жорсткість і скромність». Це історичне джерело та духовна мо-
тивація для майбутніх художників. Через її географічне розташування ака-
демія перебувала під впливом російських шкіл, зокрема стосовно класич-
ного малюнку та олійного живопису. Візитівкою навчального закладу стала 
скульптура. Академія складається з семи навчальних закладів, де навчають 
14 бакалаврських спеціальностей понад 800 вчителів та 8000 студентів. Се-
ред відомих випускників – Вей Ершень (韦尔申) та Цзя Діфей (贾涤非).

Лі Сяосюань (нар. 1959 р., м. Тяньцзін). 
«Великий пасажирський автобус», 2013 р.

Хе Цзяін (нар. 1957 р., м. Тяньцзін), 
китайський художник, портретист. 
«Осінні думи», 1991 р.

7. АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМ. ЛУ СІНЯ (鲁迅美术学院)

Академія мистецтв ім. Лу Сіня
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Вей Ешень (нар. 1956 р., м Харбін),
ректор, професор Академії мистецтв ім. Лу Сіня. 
«Благополучна Монголія», 1988 р.
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Шан Ян (нар. 1942 р., м. Чунцін), проректор Хубейської академії мистецтв. «Великий пейзаж», 1995 р. 

8. ХУБЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ (湖北美术学院)

9. ГУАНЧЖОУСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ (广州美术学院)

Хубейська академія мистецтв

Гуанчжоуська академія мистецтв

Це вища художня школа в Центральному Китаї, створена в 1920 р., яка розташована в місті Ухань (про-
вінція Хубей) на річці Янцзи. В академії навчають таких дисциплін як акварельний живопис, китай-
ський живопис, олійний живопис, розпис, малювання у змішаній техніці, скульптура тощо. Педаго-
гічний склад – понад 500 викладачів – забезпечують навчання понад 7000 студентів. Серед відомих 
випускників – Шан Ян (尚扬), Ши Чун (石冲), Цзен Фаньчжі (曾梵志). 

Академію створено в 1958 році, вона є єдиною вищою художньою школою в Південному Китаї. Розташо-
вана у провінції Гуандун, місті Гуанчжоу.

Загальна площа академії складає близько 37 га. Заклад має величезну бібліотеку, яка може похвалитися 
своєю збіркою з понад 400 тис. книг, 157 тис. електронних книг та 15 баз даних. Крім цього, тут зберігаєть-
ся понад 10 тис. рідкісних творів мистецтва династії Тан, а також деякі сучасні твори. Відомі випускники 
– Си Тумянь (司徒绵), Ту Чживей (涂志伟), Лю Хуейхань (刘惠汉), У Чжаомін (吴兆铭), Лінь Юн (林墉).

Цзен Фаньчжі (нар. 1964 р., м. Ухань). 
«Таємна вечеря», 2001 р.

Ши Чун (нар. 1963 р., м. Хуанші, 
провінція Хубей), сучасний майстер.
«Історії – вода, повітря, тіло», 2006 р.
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2 Ян Гуйфей – одна з «Чотирьох красунь давнини», яка отримала титул імператорської дружини 1-го рангу, буквально «дорогоцінна дружина».

Си Тумянь (нар. 1953 р., провінція
Гуандун), американський художник 
китайського походження,
член Асоціації художників США.
Серія про старий Китай
«Надія і подорож», 1995 р.

Ту Чживей
(нар. 1951, провінція Гуандун).

1992 року внесений до
«Великого словника знаменитих 

сучасних китайських художників».
«Наложниця Ян Гуйфей2 після вина», 

1998-2000 рр. 
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Варто зазначити, що згадані навчальні заклади є най-
престижнішими в Піднебесній і конкурс до них просто 
шалений – в деяких університетах він сягає 200-300 
осіб на місце. Природно, що абітурієнти повинні мати 
блискучу шкільну освіту, щоб потрапити сюди. Водно-
час умови для навчання враховують усе необхідне: уні-
верситети побудовані як величезні комплекси-містечка, 
які для якісного навчання мають практично усе. Очевид-
но, що для китайського керівництва якісна освіта – це 
фундаментальний ресурс, потенціал суспільства і дер-
жави в цілому. І мистецтво відіграє в цьому особливу 
роль, воно несе естетичні цінності, розвиває культуру 
та моральність держави. Мистецтво є ланкою, яка єд-
нає не лише серця і душі, а й суспільства та нації.

Лінь Юн (нар. 1942 р., провінція Гуандун) заступник Асоціації художників.
«Свята діва обсипає квітами», 1984 р. 
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Погляд українця на сучасний ТИБЕТ
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Фотограф ПАВЛО БАГМУТ



167   УКРАЇНА-КИТАЙ           №13        2018166 УКРАЇНА-КИТАЙ         №13        2018 ХРОНІКАЄ. О. СУШКО

 «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»: 
виклики дійсності 

та міжнародно-правові аспекти.
Виступ на III Міжнародній 
конференції з економіки,
фінансів та менеджменту

(ICEFMS 2018)

На конференцію були запрошені три основні доповідачі: д-р Кевін Х. Чжан, професор 
кафедри економіки, Університет штату Іллінойс, США; д-р Сяокуань Цзян, доцент ка-
федри фінансів, Коледж бізнесу, Міжнародний Університет Флориди, США; та к.ю.н. 
Єлизавета Сушко, член Української асоціації китаєзнавців, засновниця Elsushko Ltd. 
та Elsushkolawyers. У конференції також взяли участь фахівці-науковці та практики 
з Китаю, Великої Британії, Малайзії, Таїланду та ін. країн. Під час своєї промови 
Є. О. Сушко презентувала Українську асоціацію китаєзнавців, ознайомила представ-
ників міжнародного наукового та бізнес-середовища з основами діяльності Асоціа-
ції, а також представила експертну думку доктора філософських наук, президента 
Української асоціації китаєзнавців В. О. Кіктенка щодо проблемних аспектів у реалі-
зації стратегії Китаю «Один пояс, один шлях».

27-29 травня 2018 р. у м. Ханчжоу (Китай) відбу-
лася III Міжнародна конференція з економіки, фінансів 
та менеджменту (ICEFMS 2018). Згідно з Регламентом 
цієї конференції, доповідь кожного ключового учасника 
становила 40 хвилин англійською мовою. 

Д-р Цзян Сяокуань читає вступне слово перед доповіддю Є. О. Сушко

Є. О. Сушко 
 к.ю.н., засновниця Elsushko 
Ltd. та  Elsushkolawyers, член 
Української асоціації китаєз-
навців, член Асоціації прав-
ників України, член Євро-

пейсько-Китайської асоціації 
правових досліджень, член 

Китайської асоціації 
судового аналізу

Зацікавлення різних країн співпрацею з Китаєм зростає, особливо завдяки ініціативі «Один пояс, 
один шлях» (Новий Шовковий шлях), яку оголосив у 2013 р. Голова КНР Сі Цзіньпін.  Це багатосто-
ронній і масштабний інфраструктурний проект зі з'єднання Азії та Європи автомобільним, заліз-
ничним та морським транспортом. 

Дискусія між Професором Кевіном Х. Чжаном та Є. О. Сушко щодо реалізації Стратегії «Один пояс, один шлях»

«Один пояс, один шлях» об’єднує проекти «Економічного поясу Шовко-
вого шляху» (фокусується за напрямком прадавнього шляху через Цен-
тральну Азію) і «Морського Шовкового шляху XXI століття» (пов’язує 
південне узбережжя КНР із Східною Африкою та Середземним морем).

У 2017 р. у Пекіні під час Форуму міжнарод-
ного співробітництва «Один пояс, один 
шлях» Голова КНР у своїй промові особли-
во наголосив на таких принципах співпраці 
між державами в рамках реалізації страте-
гії «Один пояс, один шлях» як мирна співпра-
ця, відкритість та інклюзивність, обопіль-
не навчання, обопільний виграш.

У Декларації «Про принципи міжнародного права, 
що стосуються дружніх відносин та співробітництва 
між державами згідно зі Статутом ООН», прийнятій 
Резолюцією ГА ООН № A/RES/2625(XXV) від 24.10.1970 
р., закріплено обов’язок держав співпрацювати 
згідно зі Статутом ООН, здійснювати свої міжнарод-
ні відносини в економічній, соціальній, культурній, 
технічній і торговій галузях відповідно до принци-
пів суверенної рівності та невтручання.

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»: ЗМІСТ

СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
ТА ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Якщо звернутися до ст. 1 Статуту Орга-
нізації Об’єднаних Націй, то ми побачи-
мо, що основною метою та принципами 
діяльності ООН є саме підтримка міжна-
родного миру та безпеки, і з цією метою – 
вживання ефективних колективних захо-
дів для запобігання та уникнення загроз 
миру, розвиток  дружніх відносини між 
націями на основі дотримання принципу 
рівноправності та самовизначення на-
родів, здійснення міжнародного співро-
бітництва у сфері розв’язання міжнарод-
них проблем економічного, соціального, 
культурного та гуманітарного характеру й 
у заохоченні та розвитку поваги до прав 
людини й основних свобод для всіх, без 
розрізнення раси, статі, мови та релігії. 
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Принципи реалізації Стратегії 
«Один пояс, один шлях»,
оголошені  Головою КНР

 Сі Цзіньпіном під час Форуму 
міжнародного співробітництва
 «Один пояс, один шлях» (2017 р.)

ПРИНЦИПИ
МІЖНАРОДНОГО

ПРАВА

Мирна співпраця Статут ООН, п.1. ст. 1
Підтримка міжнародного миру та безпеки

Відкритість та інклюзивність

Статут ООН, п.2. ст.1
Розвиток дружніх відносин між націями

на основі дотримання принципу рівноправності
та самовизначення народів

Обопільне навчання

Декларації «Про принципи міжнародного права,
що стосуються дружніх відносин та співробітництва

між державами згідно зі Статутом ООН»,
прийнятій Резолюцією ГА ООН № A/RES/2625(XXV) від 24.10.1970 р. 

Держави повинні здійснювати свої міжнародні відносини
в економічній, соціальній, культурній, технічній

і торговій галузях відповідно до принципів
суверенної рівності і невтручання

Обопільна вигода

Статут ООН, п.3. ст. 1
Здійснення міжнародного співробітництва
в сфері розв’язання міжнародних проблем

економічного, соціального, культурного
та гуманітарного характеру й у заохоченні

та розвитку поваги до прав людини
й основних свобод для всіх, без розрізнення

раси, статі, мови та релігії

Принципи Стратегії «Один пояс, один шлях», на яких наголосив Голова КНР Сі Цзіньпін під час 
Форуму міжнародного співробітництва у 2017 р., є основою її реалізації та вказують, на що насам-
перед має бути спрямовано увагу керівників держав при плануванні та співробітництві; також ці 
принципи побудовані відповідно із принципами міжнародного права.

Коли мова йде про реалізацію стратегічного проекту «Один пояс, один шлях»,
то слід розуміти його масштаб, який вражає. 

«Один пояс, один шлях» об’єднує країни, на які припадає понад 60% світового ВВП,
понад половина населення всієї планети та дві третини розвіданих енергоресурсів.

«Один пояс, один шлях» об’єднує різні цивілізації, сприяє розвиткові обміну і контактів
та мирному розвиткові на планеті, створює основу для економічного співробітництва КНР

із зацікавленими країнами.

У зв’язку з цим неможливо уникнути проблем, які з’являються під час ре-
алізації стратегічного проекту «Один пояс, один шлях», адже КНР та краї-
ни-партнери мають різні мови, культури, правові системи тощо. Серед таких 
проблем можна виділити: 

1) фінансові та правові ризики;

2) недостатню кількість кваліфікованих фахівців із знанням китайської мови;

3) недостатню кількість фахівців у сфері управління та аналізу міжнародних  
    проектів під час співробітництва з Китаєм.

Як зауважує партнер, китайський юрист «Longan 
Law Firm» Чен Вей: «Якщо китайські компанії інвес-
тують величезний капітал у країни “Одного поясу, 
одного шляху”, то ризик поки що невідомий. Ми 
повинні враховувати, чи є країни “Одного поясу, 
одного шляху” учасниками тих самих міжнародних 
конвенцій, що й Китай. Наскільки я бачу, деякі між-
народні арбітражні агентства відкривають офіси 

у Китаї, готуючись до можливих правових спорів. 
В результаті політики валютного контролю ми ба-
чимо дуже мало прикладів M&A між китайськими 
компаніями та іншими компаніями “Одного поясу, 
одного шляху”. Деякі державні компанії ведуть бу-
дівництво в декількох країнах “Одного поясу, од-
ного шляху”. Але ми не бачимо, чи є правові спори 
між ними та їхніми партнерами».

Є. О. Сушко каже про співвідношення принципів
реалізації Стратегії «Один пояс, один шлях», оголошених Головою КНР 
Сі Цзіньпіном у 2017 р. під час Форуму міжнародного співробітництва

«Один пояс, один шлях», та принципів міжнародного права

Є. О. Сушко представляє думку, висловлену партнером,
китайським юристом «Longan Law Firm» Вей Ченом 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», ОГОЛОШЕНИХ ГОЛОВОЮ 
КНР  СІ ЦЗІНЬПІНОМ У 2017 Р. ПІД ЧАС ФОРУМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН 

ШЛЯХ» ТА ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

ФІНАНСОВІ ТА ПРАВОВІ РИЗИКИ

Країни «Одного поясу, одного шляху» є учасниками різних міжнародних конвенцій/договорів та/або є чле-
нами різних міжнародних організацій. Також країни вздовж «Одного поясу, одного шляху» належать до 
різних правових систем, включаючи загальне право, континентальне право, ісламське право. Це необхідно 
враховувати під час планування та реалізації міжнародних проектів. 



171   УКРАЇНА-КИТАЙ           №13        2018170 УКРАЇНА-КИТАЙ         №13        2018 Є. О. СУШКО ХРОНІКА

Під час доповіді Є. О. Сушко представила Громадське об’єднання «Українська асоціація китаєзнав-
ців», яке було утворене  2003 року і яке на сьогодні  посідає важливе місце у розвитку синології 
в Україні. Власна школа китаєзнавства почала формуватися зі здобуттям Україною незалежності у 
1991 р. і на сьогодні має стабільні успіхи та досягнення. Асоціація має активну громадську позицію, 
поширює китайську мову та культуру, друкує наукове видання «Китаєзнавчі дослідження» та журнал 
«Україна-Китай», веде роботу зі створення синологічної бібліотеки, бере активну участь у розвитку 
ініціативи КНР «Один пояс, один шлях» в Україні.

КІЛЬКІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗНАННЯМ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ Є НЕДОСТАТНЬОЮ

Важливо враховувати:

а) які країни «Одного поясу, одного шляху» є учасниками яких 
міжнародних конвенцій/договорів та / або членами яких саме 
організацій;

б) які країни належать до яких саме правових систем. У краї-
нах «Одного поясу, одного шляху» існують значні відмінності у 
правових системах, включаючи загальне право, континенталь-
не право, ісламське право. Від правильного і точного аналізу 
та розуміння цих аспектів залежить ефективність захисту прав 
держав-учасників Ініціативи «Один пояс – один шлях».

Є. О. Сушко звернула увагу міжнародної наукової спільноти на екс-
пертну думку доктора філософських наук, завідувача відділу Азіат-
сько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського НАН України, президента Української асоціації китаєзнавців 
В. О. Кіктенка про недостатність кваліфікованих фахівців із знанням 
китайської мови:  «Зараз експертне співтовариство китаєзнавців 
нечисленне і інституційно об’єднане лише в рамках діяльності Укра-
їнської асоціації китаєзнавців... Сьогодні перед українськими вченими 
постає завдання підвищити рівень вивчення традиційного та сучас-
ного Китаю, що, крім суто науково-освітнього значення, має стати 
запорукою взаєморозуміння між народами наших країн».

Реалізація інфраструктурних
проектів може являти собою

серйозну загрозу для довкілля і,
як наслідок, для якості життя. 

Це можливість для всіх сторін, які беруть участь у спільних 
зусиллях щодо створення ефективної нормативної бази

у сфері захисту довкілля

Сприяння співробітництву країн щодо захисту середовища 
довкілля та сталого розвитку і зеленої економіки

У 2017 р. Програма ООН з довкілля і Міністерство охорони 
довкілля Китаю оголосили про створення Міжнародної 

коаліції організацій для забезпечення того, щоб Ініціатива 
«Один пояс – один шлях» принесла тривалий,

сприятливий для планети розвиток

Співпраця між малими та середніми 
підприємствами у країнах

«Одного поясу, одного шляху».

Забезпечення нових можливостей для китайських приватних 
компаній та їх зарубіжних партнерів

Ризики через складну геополітику
і різні політичні, економічні
та правові умови у країнах,
розташованих уздовж лінії

«Один пояс, один шлях»

Іноземні фахівці, в тому числі міжнародні юристи зі знанням 
китайської мови, спільно з китайськими фахівцями можуть 

сприяти розвитку взаєморозуміння і співробітництва
між Китаєм та іншими країнами

Виклики для Стратегії
«Один пояс, один шлях»

Можливості, які відкриває 
Стратегія «Один пояс, один шлях»

Трансформація китайської економіки 
(однієї з найбільших економік світу). 

Жорстока конкуренція
і розвиток ринків

Успішні заходи нададуть величезних можливостей  як Китаю,
так і країнам цілого світу

Планується розбудова інфраструктури в Азії, Африці,
Європі і на Близькому Сході

Будуть створені нові ринки збуту китайської
та зарубіжної продукції 

Партнерство у галузі технології та інформації між Китаєм
та іншими країнами забезпечить підґрунтя для подальшого 

плідного співробітництва

Існують ризики для реалізації Ініціативи «Один пояс, один шлях» через складну геополітику 
і різні політичні, економічні та правові умови у країнах, розташованих уздовж лінії «Один 
пояс, один шлях». Бракує іноземних фахівців із знанням китайської мови, в тому числі фахів-
ців у сфері міжнародного права із знанням китайської мови. Співпраця іноземних фахівців зі 
знанням китайської мови з китайськими фахівцями сприятиме розвиткові взаєморозуміння і 
співробітництва між Китаєм та іншими країнами.

Основні принципи реалізації Стратегії Китаю «Один пояс, один шлях» побудовані відповідно до прин-
ципів міжнародного права. Всім державам необхідно підтримувати міжнародний мир і безпеку у світі. 
Дружні відносини між країнами повинні розвиватися на принципах інклюзивності та відкритості. 
Країни повинні будувати свої міжнародні відносини в економічній, соціальній, культурній, технічній 
і торговій галузях відповідно до принципів суверенної рівності і невтручання, співпрацювати для 
обопільної вигоди у розв’язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гума-
нітарного характеру та заохочення і розвитку поваги до прав людини і основних свобод.

Реалізація Ініціативи «Один пояс, один шлях» є складним завданням, однак цю Ініціативу можна 
розглядати як платформу для Китаю і зарубіжних країн-партнерів з розвитку та заохочення взаємної 
довіри та обопільної вигоди.

ВИСНОВКИ:

ІНШІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СТРАТЕГІЇ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ШЛЯХ» ТА МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ ВОНА ВІДКРИВАЄ

Д-р Кевін Х. Чжан, Є.О. Сушко, д-р 
Джеффрі Вест, д-р Цзян Сяокуань та 

інші учасники конференції

Партнер Elsushko Ltd, партнер Elsushkolawyers, професійний інже-
нер, фахівець у сфері критичного мислення, директор з проведення 
корпоративних тренінгів, фахівець у сфері управління міжнарод-
ними проектами, аналізу та віднайдення практичних рішень в Ки-
таї, член багатьох профільних міжнародних асоціацій та організацій 
д-р Джеффрі Вест вважає, що «Один пояс, один шлях» надає більше 
можливостей для подальшого розвитку Західного і Центрального Ки-
таю, що є дуже важливим. Але проекти «Одного поясу, одного шляху» 
потребують геополітичних стратегів та експертів, які мають глибокі 
знання в галузі фахового управління проектами та їхнього аналізу.

КІЛЬКІСТЬ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ
МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ПІД ЧАС СПІВРОБІТНИЦТВА

З КИТАЄМ Є НЕДОСТАТНЬОЮ

Є.О. Сушко представляє екс-
пертний висновок д. філос. н., 

президента Української асоціації 
китаєзнавців В.О. Кіктенко 

Є.О. Сушко розкриває позицію д-ра 
Джеффрі Веста
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на Міжнародному
                 молодіжному фестивалі

Фестиваль засновано Національним цирком України та Київською 
Академією естрадного та циркового мистецтва за підтримки Єв-
ропейської циркової асоціації. Мета фестивалю – продемонстру-
вати міжнародний та вітчизняний колорит, підтримати тала-
новиту молодь та загальний розвиток циркового мистецтва, 
розширити професійні знання. 

циркового мистецтва «Золотий Каштан»

КИТАЙСЬКІ   
       АРТИСТИ

З 30 травня по 2 червня 2018 року у м. Києві  у Національному 
цирку України за підтримки Президента фестивалю, Генерального 
директора Національного цирку України, Народної артистки Украї-
ни та СРСР Людмили Шевченко проходив Міжнародний молодіжний 
фестиваль циркового мистецтва «Золотий Каштан».

За ініціативи та активної підтримки ГО «Центр 
культури та мистецтв Китаю» на чолі з дирек-
торами ПЕН ЛЮ (PENG LUI) та МАРКОМ ОРЛОВ-
СЬКИМ (MARK ORLOVSKYІ) у фестивалі «Золотий 
Каштан»-2018 вперше взяв участь колектив Асоці-
ації акробатики Китаю, а керівник делегації, Гене-
ральний директор Хунанського театру акробатич-
ного мистецтва, Ltd ЧЖАО ШУАНГУ (ZHAO SHUANG 
WU) була запрошена у Міжнародну суддівську ко-
легію, яку очолював відомий цирковий режисер 
і продюсер, Президент «FIRE-BIRD PRODUCTIONS, 
Inc» Петро Дубінський (США). 

До складу міжнародного журі увійшло 15 видатних 
циркових діячів з 12 країн світу (України, США, Ки-
таю, Італії, Іспанії, Угорщини, Білорусі, Чеської Рес-
публіки, Латвії, Литви, Швейцарії, Ізраїлю). Таке 
широке географічне представництво в журі було 
зареєстровано як рекорд і увійшло до Національ-
ного реєстру рекордів України. Сертифікат про ре-
корд Президентові фестивалю Людмилі Шевченко 
вручили експерти Національного реєстру рекордів 
України Віталій Зорін та Марк Орловський. Також на 
гала-шоу всім членам журі фестивалю подарували 
книги Національного реєстру рекордів України 2018.

Серед поважних гостей фестивалю були присутні співро-
бітники Посольства Китаю в Україні, члени Асоціації кита-
єзнавців України, відомі діячі циркового мистецтва.

Задля достойного висту-
пу перед поважним журі 
і глядачами артисти з 
Китаю вели активне тре-
нування. Для їх виступу з 
Китаю доставили спеці-
альний подіум діаметром 
4 метри, заввишки 85 см 
та вагою 350 кг.

Звичайно, перед висту-
пом у юних акробатів з 
Китаю були і хвилювання, 
і навіть сльози. І ось ви-
ступ... І високі бали між-
народного журі, і бурхли-
ві оплески присутніх.

Гран-Прі Міжнародного фестивалю мистецтв «Золотий 
Каштан»-2018 присуджено акробатичному колективу з 
Китаю, а керівнику китайської делегації ЧЖАО ШУАН’У, 
за поданням Центру культури та мистецтв Китаю, вру-
чено Знак народної пошани, орден 

«За плідну співпрацю».

Подякою Оргкомітету Міжнародного фестивалю «Золотий 
Каштан»-2018 було відзначено ГО «Центр культури та мис-
тецтв Китаю» та особисто директорів Центру Пен Лю та 
Марка Орловського. 
У свою чергу спеціальним призом ГО «Центру культури та мис-
тецтв Китаю» відзначено юну учасницю «За яскравий виступ».

Пані ЧЖАО ШУАНГУ передала Президенту фестива-
лю Людмилі Шевченко нагороду від Театру акро-
батичного мистецтва провінції Хунань із присво-
єнням звання «Почесний рпадник», а директорам 
ГО «Центру культури та мистецтв Китаю» від Кор-
порації виконавчого мистецтва провінції Хунань: 
Пен Лю – звання «Посол з пропаганди виконавчого 
мистецтва провінції Хунань», а Марку Орловському 
– звання «Посол дружби».

Крім фестивальної програми, учасникам провели 
оглядові екскурсії містом, а делегація з Китаю також 
побувала на Андріївському узвозі та залишилася у 
захваті від творів українських народних майстрів.
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Керівник творчої делегації Китаю ЧЖАО ШУАНГУ висло-
вила велику подяку керівництву ГО «Центр культури та 
мистецтв Китаю» в Україні за запрошення на фестиваль, 
за розвиток творчих контактів між Китаєм та Украї-
ною, а також розповіла про подальші плани, спрямовані 
на ознайомлення народу України з мистецтвом Китаю, 
та запросила директора ГО «Центр культури та мис-
тецтв Китаю» Марка Орловського відвідати Китай.

ХРОНІКАКИТАЙСЬКІ АРТИСТИ НА МІЖНАРОДНОМУ МОЛОДІЖНОМУ ФЕСТИВАЛЮ ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА 

В цей же час точилися перемовини між керів-
ництвом Національного цирку України, ГО «Центр 
культури та мистецтв Китаю» та Генеральним се-
кретарем Хунанської акробатичної асоціації, які 
закінчилися підписанням трьохстороннього ме-
морандуму про творчу співпрацю.

Під час фестивалю, на репетиціях 
і у вільний час, артисти з Китаю 
емоційно спілкувалися з учасни-
ками з різних країн світу. Цирко-
ве знаряддя, на якому виступали 
артисти з Китаю, було передано 
в одну з циркових студій України.

На завершення, 2 червня 2018 р. 
відбувся прийом переможців 
фестивалю у ГО «Центр культу-
ри та мистецтв Китаю». Директор 
Центру Пен Лю привітав артистів 
з Китаю з перемогою, а директор 
Центру, Заслужений діяч мис-
тецтв України Марк Орловський 
відзначив, наскільки важлива 
для укріплення творчих зв’яз-
ків між Китаєм та Україною, була 
участь Асоціації акробатики Ки-
таю у Міжнародному фестивалі 
«Золотий Каштан»-2018.

Також під час зустрічі було підписано стратегічну 
угоду про культурне співробітництво між Україною 
та Китаєм. З китайської сторони угоду підписано 
Корпорацією виконавчого мистецтва провінції Ху-
нань, з української сторони – ГО «Центр культури 
та мистецтв Китаю».

Всім учасникам прийому було вручено пам’ятні 
подарунки та сувеніри, а від Української асоціації 
китаєзнавців – випуск журналу «Україна – Китай».

Фото: Олександр Авраменко
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ДЕНЬ КНР В УКРАЇНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ «ВМЕСТЕ» ХРОНІКА

Сніданок, обід та вечеря в ресторанах табору 
«Вместе» надали можливість дітям ознайомитися 
з традиційними стравами китайської кухні. Смачні 
та вишукані страви були підготовлені командою 
кухарів під вмілим керівництвом шеф-кухаря.

Цього дня всю роботу в гуртках було спрямова-
но на вивчення, як писати китайські ієрогліфи. 
З цікавістю діти сприйняли конкурс малюнків 
«Піднебесна очима дітей України». Найкращі 
роботи були передані Марку Орловському для 
експонування у виставковому залі ГО «Центр 
культури та мистецтв Китаю».

День КНР у таборі «Вместе» закінчився о 20.00 
на центральній сцені. Було показано цікаву та 
пізнавальну програму про Китай, яку заверши-
ла вікторина «Чи знаєш ти Китай?». Діти від-
повідали на питання про культуру, традиції та 
історію Китаю. Переможці вікторини отримали 
пам’ятні подарунки.

Засновники Першого Українського телеві-
зійного творчого табору «Вместе» Олек-
сандр Лишанський та Ольга Єрмократ’єва 
запевнили, що відтепер у програмі кожної 
фестивальної зміни табору обов’язково 
проводитимуть «День КНР».

9 серпня 2018 року, Болгарія, 
Кітен. Цей день надовго залишиться 
в пам’яті дітей з усіх регіонів Укра-
їни, які приїхали на Міжнародний 
фестиваль творчості та мистецтв 
«Euroрean KITEN AWARDS». Це був 
День Китайської Народної Республі-
ки в Українському дитячому телеві-
зійному творчому таборі «Вместе». 
І розпочався він зранку о 7.15 із це-
ремонії підняття прапору Китаю 
на центральній площі під Гімн КНР. 
Почесне право підняття Прапору 
Піднебесної було надане директору 
громадської організації «Центр куль-
тури та мистецтв Китаю», Послу 
в галузі культури провінції Хунань 
(Китай), заслуженому діячу мистецтв 
України Марку Орловському.

День Китайської
    Народної Республіки

в Українському дитячому телевізійному  
                             творчому таборі «Вместе»

З великим захопленням діти взяли участь у тема-
тичній пляжній анімації-конкурсі «пісочних дра-
конів» з 10.30 до 11.30 на березі Чорного моря.
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