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20 РОКІВ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНА – КИТАЙ» 

ЕКОНОМІКА

Співзасновник Alibaba Джек Ма:

«ІННОВАЦІЇ – це рішення 
                   для майбутнього. 
                        Я впевнений в УКРАЇНІ» 

УКРАЇНА дочекалася. Уперше її відвідав співзасновник гіганта 
інтернет-торгівлі – компанії Alibaba – Джек Ма, китайською Ма Юнь. 

Запрошення найбагатшому китайцю надіслали 
Президент України Володимир Зеленський та відомі вітчизняні бізнесмени 

Олександр Ярославський та Василь Хмельницький.

За дуже короткий візит 7–8 листопада 2019 року, бо його подорожі та лекції в різних кінцях 
світу розписані заздалегідь і завжди є щільними (адже у День холостяків у Китаї на онлайн-май-
данчиках Taobao, Tmall і AliExpress стартує грандіозний розпродаж. До речі, цьогорічні продажі на 
Tmall досягнули 268 млрд 400 млн юанів, встановивши таким чином новий рекорд), пан Ма встиг 
відвідати Харків та Київ, зустрітися з Президентом, Прем’єр-міністром, виступити на Київському 
міжнародному економічному форумі, зустрітися з молоддю в Харківському національному універси-
теті ім. В. Каразіна та відвідати інноваційний парк UNIT.City.

Володимир Зеленський закликав Джека Ма та 
міжнародних інвесторів вкладати в людей, які в 
Україні досить освічені й креативні. Це саме те, 
чого потребують іноземні інвестори. Україна має 
безліч першокласних фахівців з digital analytics 
(цифрового аналізу), тому з боку Президента 
пролунала пропозиція про відкриття спільного з 
Alibaba R&D центру в Україні для посилення робо-
ти компанії в європейському регіоні.

Електронний уряд, цифрова економіка, «Держава 
в смартфоні» та інші інноваційні методи розвитку 
мають пріоритетний характер для української вла-

ди. Усі ці теми не нові для китайського гостя, тому 
він охоче ділився своїми думками як із Президен-
том Володимиром Зеленським, так із головою укра-
їнського Кабінету Міністрів Олексієм Гончаруком.

Останній додав, що обговорив із Джеком Ма його 
досвід у сфері побудови логістики та електронної 
торгівлі. Прем’єр згодився з засновником Alibaba, 
що електронна комерція, яка змінила стиль життя 
та економіку Китаю, це майбутнє й для України. Вона 
дозволить реально розвиватися малому та серед-
ньому бізнесу – потрібно лише забезпечити якість 
та ефективність транспортних послуг, комунікацій.

«Поговорили про те, як за допомогою діджиталізації 
сприяти розвитку малого та середнього бізнесу у сфері торгівлі, 

зокрема аграрною продукцією. Маємо величезне поле 
для співпраці – розвиток в Україні цифрової інфраструктури, 

людського капіталу та логістичної системи»,
– написав на своїй сторінці у Facebook очільник Кабміну після зустрічі з Джеком Ма.

У свою чергу Джек Ма, говорячи з українськими високопосадовцями, відзначав, що Україна має географіч-
ну перевагу, міцну науково-технічну базу та висококваліфіковані кадри, багата на природні ресурси. Його 
надихало те, що українська влада загалом представлена молодими людьми, повними енергії та надзвичай-
ної креативності. Під час однієї із зустрічей китайський підприємець пообіцяв, що в майбутньому компанія 
Alibaba буде розширювати зв’язки з Україною, Центральною та Східною Європою.

Також Джек Ма планує запросити своїх бізнес-партнерів відвідати Україну з метою пошуку бізнес-можли-
востей, сприяючи безперервному розвитку китайсько-українських відносин та ділового співробітництва.

«Рухайтеся до електронного уряду. Електронний уряд позбавиться 
корупції та буде більш ефективним. Електронний уряд, підприємці, 

електронна освіта та інфраструктура – чотири дуже важливі фактори 
для будь-якої країни. Якщо ви хочете, аби ваші люди були багатими, 
якщо ви хочете, аби ваша країна рухалась у правильному напрямку, 

це чотири ключові фактори»,
– дав свої поради Джек Ма урядовцям. 

Підприємець прибув в Україну після дуже важливого для себе рішення. 
10 вересня цього року, у день свого 55-річчя, він залишив посаду ви-
конавчого керівника (CEO) Alibaba Group. Це сталося за кілька днів до 
20-х роковин із дня заснування інтернет-гіганта. 16 вересня в Ханчжоу 
відбулося грандіозне святкування ювілею компанії. На стадіоні, який 
вміщував 80 тисяч гостей, Джек Ма заспівав свою прощальну пісню 
до тисяч і тисяч колег, друзів та співробітників. Заспівав як справ-
жня рок-зірка з гітарою в руках. «Після сьогоднішнього вечора я почну 
нове життя», – сказав він тоді усім. 

О. КОВАЛЬ, О. СТРИЖАК
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Вірю, що країни повинні 
сфокусуватися також на освіті 

в школах і дитячих садочках»,
– констатував пан Ма. 

Він хотів, щоб саме таким, незвичним та яскравим, 
запам’ятали його всі ті люди, для яких він змінив 
звичайне життя. «Щастя для мене – бачити щасли-
вими людей, які працюють у мене в компанії, а та-
кож наших клієнтів. Не гроші й не репутація роблять 
вас щасливими. Те, що люди, які вам подобаються, 
– щасливі, саме це й робить вас щасливими», – під-
креслив Джек Ма під час одного з виступів в Україні.

Зараз Alibaba обслуговує електронний торговий 
майданчик для понад 700 мільйонів клієнтів у Китаї 
та по всьому світу. Щодня через цю систему здійс-
нюється 500 мільйонів цифрових транзакцій. Сама 
платформа та сервіси, які її обслуговують, за дани-
ми на 2018 рік, сприяли створенню 40 мільйонів ро-
бочих місць у Китаї. Для невеликих бізнесів у 5000 
сіл та містечок Піднебесної торгівля за допомогою 
Alibaba стала фактором їхнього існування та поліп-
шення добробуту людей. 

У 40-і роковини від початку реформ у Китаї, що від-
значалися в минулому році, діяльність Alibaba була 
визнана «величезним рушієм для стимулювання 
внутрішнього споживчого попиту..., що забезпечив 
комерційну інфраструктуру для малих та середніх 
підприємств». Сам Джек Ма був названий одним із 
40 визначних особистостей Китаю в добу реформ.

Змінивши життя людей, їхній стиль споживання, 
спосіб купівлі товару та продажу, запровадивши 

нові технології платежів, Джек Ма залишив компа-
нію, яку створив, у певною мірою вирішальний мо-
мент для неї. Alibaba перебуває в доброму стані і, 
можна сказати, на піку успіху, проте її майбутнє ви-
глядає дещо сумнівно. У Китаї вже з’явилися потужні 
суперники для Alibaba, і вже скоро вона буде втягну-
та в жорстоку конкурентну боротьбу на китайському 
ринку цифрових технологій. Зарубіжна експансія 
для китайської компанії також пов’язана з числен-
ними викликами. Джек Ма колись говорив, що хотів 
би, щоб Alibaba половину своїх доходів мала з між-
народних ринків. Наразі, за даними на цей рік, цей 
показник становить лише 7% і зростання оборотів 
компанії за кордоном іде набагато повільніше, ніж 
на китайському ринку. 

Джек Ма пішов, залишивши без рішень чимало 
нагальних питань, на які Alibaba мусить знайти 
відповіді для того, щоб служити й прийдешнім 
поколінням. Колись Джек Ма сказав, що хотів 
би, щоб Alibaba проіснувала принаймні 102 роки, 
щоб стати в пригоді людям, які живуть у трьох 
різних століттях. 

Тепер він присвячує свій час філантропії та бла-
годійництву, вирішив подорожувати світом із лек-
ціями, в яких розказуватиме про секрети своїх здо-
бутків та закликатиме до вивчення своїх помилок. 
Отже, Україна стала однією з перших країн, яку від-
відав Джек Ма вже в новій якості.

– Я вже не CEO Alibaba, а просто СЕО, – 
жартівливо представлявся Джек Ма українським співрозмовникам, 

розшифровуючи цю абревіатуру як «Chief Education Officer» – 
«головний спеціаліст з освіти (директор з освіти – 

так написано в книзі про Alibaba)», або просто вчитель. 

Адже на початку кар’єри він справді був звичайним учителем англійської. А до того, як разом із друзями 
заснувати Alibaba, спробував понад 30 різних професій. Намагався влаштуватися співробітником KFC і на-
віть поліцейським, але часто його резюме просто відкидалися роботодавцями.

 «Ніхто не візьме мене на роботу, поки я сам не візьму себе на роботу»,
– так сказав собі Джек Ма. 

Саме ця думка спонукала вперше замислитися про власну справу і заснувати компанію зі створення 
вебсайтів з інформацією про Китай ще у 1995 році. Але навіть і у 55 років Джек Ма не може сказати, що 
він цілковито успішна людина: 

«Ви ніколи не знатимете, чи досягнете ви успіху, поки не помрете, 
тоді ви перевіряєте остаточний баланс. Я надто молодий, 

щоб сказати, що я абсолютно успішний, я лише пробую, 
постійно намагаюся робити щось нове».

Програму перебування китайського гостя в Україні влаштували так, що першими слухачами Джека 
Ма стали студенти Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Аудиторія була вщент 
забита, і студенти ставили пану Ма найрізноманітніші питання. 

Джек Ма почав із зауваження, що сучасна 
університетська освіта мусить бути змінена.

«Сьогодні багато університетів 
наголошують на теорії. 

А мені б хотілося, щоб ми готували 
людей більше схожих на людей – 

креативних, інноваційних 
та конструктивних. … 

Безліч людей хвилюється щодо 
розвитку технологій і роботів. 

Я не хвилююся. Упевнений, 
що людство буде більш розсудливим 
та зможе працювати набагато кра-

ще, якщо буде розвивати себе ж. 
Саме тому, я вважаю, освіта 

повинна змінюватися. 

Він пізніше пояснив, що саме в вищу освіту сьогодні 
вкладається багато фінансів, а слід було б біль-
ше вкладати в підлітків до 12 років. Це вік, коли в 
людину закладаються основи вільного мислення, 
креативність, творчість, конструктивність, іннова-
тивність. Усе те, що в подальшому дозволить їй не 
боятися нових технологій. 

«Довіряйте молоді, довіряйте май-
бутньому, адже вони знайдуть 

ті рішення, на які ми не здатні!»
– саме цим тепер переймається філантроп Джек 

Ма, саме в цьому мусить бути інтерес бізнесу 
щодо процесів освіти та навчання молоді.

«Ви – чудові, дуже освічені. Єдина річ – залиште академічне поле, 
залиште школу, пробуйте та помиляйтеся. Чим більше помилок ви зробите, 

тим більше досвіду ви матимете»,
– запрошений гість вів далі цей діалог із молоддю вже згодом у Києві, 

зазначивши, що його особистим «університетом» було практичне навчання: 
спостереження за суспільством, за бізнес-партнерами, 

співробітниками, клієнтами та конкурентами.

«Саме так ви станете інновативними»,
 – сказав Джек Ма.  

– Легко керувати дурними людьми. Важко керувати розумними. 
Я хочу зробити Alibaba «зоопарком», а не «фермою». 

Ви не хочете ферму курчат, свиней або чогось подібного. 
Вам потрібні різні види «тварин» у компанії.

У столиці Джек Ма виступив в UNIT.City – першому інноваційному парку 
в Україні. Він продовжив свою тему підприємництва і власного досвіду 
в управлінні компанією.

Крім того, він зауважив, що лише розвиток власної 
компанії та бізнесу дозволить зробити його інно-
ваційним, таким що буде відрізнятися від інших. 

– Мені подобається Кремнієва 
долина з погляду інновацій, 

але мені дуже не подобається те, 
що вони створюють компанію 

з метою продати її. Я сподіваюся, 
в Україні розуміють, що краще 

за все будувати для того, 
аби вести бізнес і компанію. 

Коли ви почнете будувати бізнес 
для того, щоб його вести, 

ви побачите, як сильно 
він відрізняється від інших.

Джек Ма сказав, що найстрашніше для будь-якого 
підприємця – це стояти на місці й не змінюватися.

Наймасовішим заходом за участі Джека Ма став 
діалог із представниками ділових кіл та бізнесме-
нами на спеціальній панелі Київського міжнародно-
го економічного форуму 8 листопада, який тривав 
понад годину.  
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Не маючи змоги процитувати тут всі цікаві висло-
ви китайського гостя, все ж зазначимо, що Джек Ма 
довідався про роботу Української асоціації китає- 
знавців. Членкині асоціації Вікторії Голод вдалося 
поставити питання про його бачення майбутнього 
українсько-китайських відносин, про те, як збільши-
ти інвестиційну співпрацю, і про те, що він міг би 
порадити українським керівникам, аби вони приді-
ляли більше уваги розширенню співробітництва з 
Китаєм. Відповіді читайте далі.

– Я думаю, що у вас прекрасний 
Президент. Він молодий, сповнений 

ентузіазму. І у вас молодий уряд. 
Він став Президентом лише кілька 

місяців тому. Дайте йому шанс 
та трохи часу. Мені дуже сподобалося, 

що він зараз сказав – інвестуйте 
в людей, інвестуйте в майбутнє, 

у малий бізнес. Це є дуже важливим 
і для китайсько-українських відносин. 

– Я вже довгий час захоплююсь 
Україною. Це моя перша подорож 

до України. Вам настільки пощасти-
ло – у вас прекрасна земля, розумні 
люди, молоді люди та чарівні жінки. 

Де ще в світі є така комбінація? 
Ви, українці, маєте таку різноманітну 

історію. Мені здається, що Китай 
та Україна обов’язково працювати-

муть ще більше. Я розмірковую 
над тим, аби запросити багатьох 

моїх бізнес-друзів до України. 
Тутешні можливості, ваша система 

та молодий уряд, ваші люди 
та земля – усе це має величезний 

потенціал. Я говорю не як політик, 
а як бізнесмен.  

Саме як бізнесмен він звернувся і до молодих 
українських урядовців, що були в залі, щоб вони 
створювали більш сприятливі умови для бізнесу 
заради підвищення його креативності. Бути креа-
тивним для чиновника – це одне, а створити умо-
ви, щоб креативним ставав бізнес у державі – це 
зовсім інше. І Джек Ма завжди і в Китаї, і деінде у 
світі виступав із такою позицією.

«Коли я був маленький, я думав, 
що ось моя компанія має бути 

великою, тоді я зможу палити сигари 
й ходити в кіно. Тепер моя компа-

нія надто велика, я став ще більше 
завантажений, і проблем стало ще 

більше. Тож насолоджуйтеся, 
поки ви ще малі»,

– поділився пан Ма, викликавши сміх у залі.

Він навіть пожартував, що колись хотів зупинити 
розростання Alibaba, але ухвалив таке рішення над-
то пізно і вже не зміг протидіяти цьому. 

Він також озвучив цікаве бачення людини в ХХІ 
столітті, сказавши, що минуле сторіччя – це час 
розумних, освічених людей, яких у добу розвит-
ку промисловості необхідно було дуже багато. 
Вони були потрібні, щоб вивчати зовнішній світ. 
«У цьому столітті треба створити багато муд- 
рих людей, – вважає Джек Ма, – адже цим людям 

доведеться зануритися в дослідження внутріш-
нього світу людини й нарешті розкрити «таєм-
ницю людську». На його думку, із цим завданням 
машини не дуже здатні допомогти людині, навіть 
у вік існування квантових комп’ютерів.  

Він сказав, що в майбутньому роботи та штуч-
ний інтелект справді можуть замінити якісь 
функції людини й навіть людського мозку,

проте машини ніколи не замінять 
вашу душу. «Її не можна відтворити»,

– наголосив Джек Ма, вказуючи собі на серце.  

До того ж він розказав, що практикує тайцзіцюань. 
Це для нього є одночасно і філософією, і бойовим 
мистецтвом.

«Завдяки цим заняттям я зрозумів 
момент балансу, ви будете знати, 

коли вам треба натиснути, 
а коли відступити»,

– пояснив оратор.

Він також сказав, що компанії майбутнього будуть маленькими, адже чим компанія більша, тим біль-
ше проблем вона має і зростає кількість помилок, яких припускаються управлінці.

Перебуваючи в Києві, він висловив переконання, що Україна не може собі дозволити копіювати успіх 
інших, але мусить вчитися на прорахунках та помилках інших, щоб не повторювати їх, оскільки 

«помилка – це найкраще добриво для завтрашнього успіху». 
А наостанок китайський бізнесмен побажав людям вчитися бути оптимістами. 

«Це урок, який я найкраще засвоїв у своєму житті», – фіналізував Джек Ма.
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УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКЕ    
  економічне
            співробітництво: 
  підсумки 2010-2018 рр.

Показники КНР Україна

Номінальний ВВП, млрд дол. 13 620 131

ВВП на душу населення за ПКС, дол. 18 210 9 233

Приріст реального ВВП, % 6,6 3,3

Індекс споживчих цін, % до попереднього року 2,2 10,9

Чистий притік ПІІ, млрд дол. 203,5 2,5

Експорт товарів та послуг, млрд дол. 2 754 59

Імпорт товарів та послуг, млрд дол. 2 661 63

Безробіття, % 4,0 9,1

Джерело: World Bank, IMF, National Bureau of Statistics of China, Національний банк України, 
Державна служба статистики України 

Таблиця 1. Економічний профіль КНР та України у 2018 році

Джерело: Державна служба статистики України

Рис. 1.  Динаміка українсько-китайської двосторонньої торгівлі 2010-2018 рр., млрд дол.

У межах Ініціативи розвивається грандіозний транспортно-логістичний проєкт ХХІ ст., 
який з’єднує Китай і країни Західної Європи. Україна не залишилась осторонь, підписав-
ши План дій по реалізації ініціативи спільного будівництва «Економічного поясу Великого 
шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху XXI століття». Однак нині участь України 
в проєкті «Один пояс, один шлях» є тільки декларативною і це уповільнює прогреси еко-
номічного співробітництва України і КНР, що відображається в торгових, інвестиційних 
відносинах і науково-технологічному обміні.

КИТАЙ – глобальний гравець на геополітичній і 
геоекономічній картах світу. З метою посилен-
ня своїх позицій у світовій політиці та економі-
ці уряд КНР ініціює низку масштабних проєктів і 
програм, що мають глобальний ефект і поглиблю-
ють міждержавне співробітництво. Серед таких 

ДВОСТОРОННЯ ТОРГІВЛЯ. За підсумками 2018 року товарообіг між Україною та КНР становив $9,8 
млрд, зокрема експорт – $2,2 млрд, імпорт – $7,6 млрд. Китай посідає 2 місце в географічній структурі 
зовнішньої торгівлі з часткою 9% товарообігу (експорт – 5%, імпорт – 13%). Обсяг торгівлі збільшився на 
27,3% порівняно з попереднім роком (рис. 1).

ініціатив «Один пояс, один шлях» – відродження стародавнього Великого 
Шовкового шляху, який покликаний створити новий глобальний порядок 
і перейти до глобалізації 2.0. 

Українсько-китайська співпраця розпочалася з підписання Угоди між Урядом України та Урядом 
КНР про торговельно-економічне співробітництво в 1992 році. Ця угода встановила режим найбіль-
шого сприяння щодо експортних і імпортних мит товарів двох країн, податків та внутрішніх зборів. 

УКРАЇНА цікава китайцям через виробничий, науковий, ресурсний, людський потенціали, 
а також вигідне географічне положення. Окрім цього, Україна має великий споживчий ринок – 38 млн осіб. 

У 2018 році частка п’яти найбільших товарних позицій українського експорту в КНР 
становила 81%, зокрема:

Починаючи з 2004 року, зберігається тенденція зростання від’ємного сальдо торгівлі товарами. 

Це обумовлено:

Український експорт у КНР переважно сировинний (руди, зерно та олія), а імпорт має технологічний 
характер (напівпровідники, телефони, автоматичні обчислювальні машини). Так, 94,1% експорту 
в КНР припадає на сировинні товари, а 5,6% – готову продукцію. 

залізна руда й концентрати – 30%;                    кукурудза – 22%;                     олія та насіння соняшнику – 15%;

                                                турбореактивні двигуни – 8%;             макуха – 6%. 

по-перше, сировинною структурою українського експорту, 
на вартість якого впливає кон’юнктура світових сировинних ринків; 

по-друге, наявністю вхідних бар’єрів на китайський ринок 
(висока конкуренція на внутрішньому ринку, 

кількісні та якісні обмеження); 

по-третє, низькою активністю українських підприємств на міжнародних 
виставках та ярмарках із метою просування їхньої продукції.
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Експорт у КНР
Частка* товару в

Імпорт із КНР 
Частка* товару в

експорті 
України імпорті КНР експорті КНР імпорті 

України

Залізна руда та 
концентрати 23% 0,9% Напівпровідники 2,1% 94%

Кукурудза  14% 62% Смартфони 0,2% 59%

Олія та насіння соняшнику 8% 58% Комп’ютери 0,3% 68%

Турбореактивні двигуни 57% 2,5% Прокат плоский сталевий 
або з нелегованої сталі 1,5% 46%

Макуха в гранулах 15% 22% Пестициди 3,1% 17%

Таблиця 2. Ключові товарні позиції українсько-китайської торгівлі у 2018 р. 

*частка експорту / імпорту товару в КНР / з КНР в загальному експорті / імпорті цього товару
Джерело: International Trade Center / Trade Map 

Джерело: розрахунок на основі даних International Trade Center

Рис. 2.  Динаміка індексу комплементарності торгівлі Україна–Китай у період 2010–2018 рр. 

Джерело: Державна служба статистики України

Рис. 3.  Динаміка прямих іноземних інвестицій КНР в українську економіку на початок року, млн дол.

У період із 2014 по 2018 рр. вартісний обсяг експорту залізної руди та концентратів знижувався в серед-
ньому на 17% щорічно, а кукурудзи – зростав на 17%. Варто зазначити, що у 2018 році 62% китайського 
сукупного імпорту кукурудзи та 58% соняшникової олії покривають українські експортери (табл. 2). 

На основі статистичних даних International Trade Center розрахований індекс комплементарності торгівлі 
за методикою ЮНКТАД та представлений у динаміці з 2010 по 2018 рр. (рис. 2).

За період із 2015 по 2018 рр. щорічно в середньому майже вдвічі зростав імпорт напівпровідників 
(діоди, транзистори, світлочутливі напівпровідники). У 2018 році 94% українського імпорту напів- 
провідників покривали китайські експортери, що становило 2,1% китайського сукупного експорту 
цієї товарної позиції (табл. 2).

У 2018 році в товарній структурі імпорту найбільша частка припадала на:
напівпровідники та смартфони – по 8%;   комп’ютери – 5%;   плоский сталевий прокат – 3%;   пестициди – 2%. 

Згідно з розрахунками, індекс комплементарності торгівлі перевищує 50%, що свідчить 
про середній рівень відповідності українського експорту китайському імпорту. 

Таким чином, двостороння торгівля між Україною й Китаєм демонструє висхідний тренд після падіння 
у 2014–2015 рр. Однак зберігається тенденція зростання негативного сальдо. За підсумками останніх 
років Китай є одним із ключових торговельних партнерів України.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. Підписання українською стороною Плану дій у межах Ініціативи 
«Один пояс, один шлях» призвело до зростання економічного та інвестиційного інтересів до енергетич-
них, інфраструктурних, фінансових об’єктів в Україні. Проте частка китайських інвестицій є незначною. 
За даними Державної служби статистики України, на початок 2019 року сукупний обсяг прямих китай-
ських інвестицій в акціонерний капітал України становив $33,6 млн (0,1% обсягу накопичених прямих 
іноземних інвестицій в Україну). Інвестиції в акціонерний капітал з України в китайську економіку ста-
новили $0,6 млн (0,09% обсягу прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал). Понад 40% сконцен-
тровано переважно в переробній промисловості. 

У розрізі галузевої структури китайських прямих 
інвестицій в акціонерний капітал найбільшу частку 
займає промисловість – 33,1%, зокрема перероб-
на – 30,6%, видобувна – 1,8%; професійна та нау-
ково-технічна діяльність – 24,3%, а також сільське 
господарство – 19,9% (рис. 4).

На початок 2018 року найбільша частка китай-
ських інвестицій припадала на сільське господар-
ство – 37,6%, промисловість – 27% та оптово-роз-

дрібну торгівлю – 10%. У зв’язку зі зростанням 
кількості китайських проєктів в Україні, зросла й 
частка інвестицій у професійну та науково-тех-
нічну діяльність. 

Згідно з даними Державної служби статистики 
України, станом на початок 2019 року налічується 
1162 підприємства з китайськими інвестиціями. Це 
становить понад 1% від загальної кількості підпри-
ємств в Україні (рис. 5).

Окрім ПІІ, свою присутність в Україні Китай здійснює через контракти на будівництво. Згідно з дани-
ми The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation, з 2008 по 2018 роки Китай уклав контр-
актів на будівництво на суму $8,2 млрд, зокрема в енергетиці на $5 млрд, транспортній галузі – на 
$2 млрд (табл. 3). У межах ініціативи «Один пояс, один шлях» підписано контрактів на суму 1,5 млрд.
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Рис. 4.  Галузева структура китайських прямих інвестицій 
в акціонерний капітал України на 01.01.2019, млн дол.

Рис. 5.  Динаміка кількості підприємств із китайськими інвестиціями, 2010–2018 рр.

Джерело: Державна служба статистики України

Джерело: Державна служба статистики України

Рік Китайська компанія Сектор
У межах ініціативи 
«Один пояс, один 

шлях»

Вартість, 
млн дол.

2008 Sinoma Нерухомість Ні 210 

2011 Sinomach Транспорт Ні 2 370 

2011 Sinomach Сільське господарство Ні 250 

2011 Sinomach Енергетика Ні 1 160 

2011 Sinomach Енергетика Ні 1 500 

2011 Sinohydro Енергетика Ні 1 440 

2013 Minmetals Металургія Ні 250 

2017 Xinjiang Communications Construction Транспорт Так 100 

2018 Sinomach Енергетика Так 210 

2018 Xinjiang Beiken Energy Engineering Енергетика Так 120 

2018 China Energy Engineering Енергетика Так 250 

2018 Power Construction Corp Енергетика Так 340 

Усього 8 200  

Таблиця 3. Китайські контракти на будівництво в Україні

Джерело: The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation

Таблиця 4. Угоди злиття та поглинання 2015–2019 рр.

Рік Об’єкт Частка Покупець Продавець Сектор Вартість Стан угоди

2015 Сонячні станції 100 CNBM 
International Active Solar Енергетика $185 млн Закрита 

2016 Consolidated 
Minerals 100 China Tian Yuan 

Manganese
Геннадій 

Боголюбов Металургія N/A Закрита

2017 Фондова біржа 
ПФТС >25 Bohai Commodity 

Exchange Co., Ltd Dragon Capital Фінанси N/A У процесі

2017

Український 
банк 

реконструкції 
та розвитку

99,99 Bohai Commodity 
Exchange Co., Ltd 

Фонд 
Держмайна Банки $3 млн Закрита

придбання сонячних станцій «Схід Солар», «Нептун Солар» (обидві в Миколаївській обл.), 
«Дунайська СЕС-1», «Дунайська СЕС-2», «Франко Солар», «Франко Піві», «Приозерна-1», 

«Приозерна-2», «Лиманська Енержі 1», «Лиманська Енержі 2» (усі в Одеській обл.);

покупка гірничорудної компанії Consolidated Minerals з активами в Австралії і Гані;

покупка 99,99% акцій Українського банку реконструкції та розвитку.
Ще дві угоди перебувають у процесі узгодження з Антимонопольним комітетом України: 

> 50% телекомунікаційної компанії UNTC і > 50% – Мотор Січ.

У період 2015–2019 рр. на українському ринку M&A між китайськими та українськими компаніями 
було укладено ТРИ УГОДИ в енергетичному, металургійному й банківському секторах:
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Галузь Проєкт Контрагенти Вартість Стан

Успішно реалізовані або реалізуються

Енергетика

спорудження Нікопольської 
сонячної електростанції 
встановленою потужністю 
200 МВт

China Machinery Engineering 
Company (CMEC) 
ДТЕК

€230 млн 
($250 млн) Завершено

спорудження вітряної 
електростанції потужністю 
0,5 ГВт у Миколаївській обл.

Tebian Electric Apparatus $500 млн У процесі

Інфраструктура

проєкт із днопоглиблення в 
порту Чорноморськ

China Harbour Engineering 
Company (CHEC) $14,6 млн Завершено

реконструкції дороги Одеса – 
Миколаїв – Херсон (200 км)

China Road and Bridge Corpo-
ration (CRBC) $200 млн У процесі

Сільське 
господарство

переробка плодів, будівництво 
фруктових сховищ, виробничо-
логістичних комплексів

China Haisum Engineering 
Укрсадпром $515 млн

У процесі 
(меморандум 
підписаний)

Нереалізовані

Таблиця 5. Українсько-китайські проєкти: реалізовані, нереалізовані та планові

Рік Об’єкт Частка Покупець Продавець Сектор Вартість Стан угоди

2018
ТОВ «Українські 

новітні 
комунікації»

>50 Просат (Xinwei) Concorde Capital Телекомунікації N/A У процесі

2019 Мотор Січ >50 Skyrizon и Xinwei 
Group

В’ячеслав 
Богуслаєв Машинобудування N/A У процесі

Джерело: M&A Ukraine 

Таблиця 4.

Статистичні дані підкреслюють, що інвестиційний потенціал не використовується на повну по-
тужність. Це обумовлено певними чинниками низької інвестиційної активності. Найбільший не-
гативний вплив здійснюють: корупція, податкове навантаження, нестабільне та надмірне регу-
лювання, нечітка правова система, мінливість політичного та економічного середовищ. Однак 
до факторів, що позитивно впливають на інвестиційну привабливість України, належать: геопо-
літичне положення, кваліфікована та дешева робоча сила, низькі витрати на ресурси.

У липні 2019 року відбулася зустріч Президента УКРАЇНИ з китайськими інвесторами, 
на якій анонсували бажання китайців інвестувати $10 млрд у інфраструктурні проєкти, 

фінанси, зелену енергетику та сільське господарство.
Як демонструє практика, не всі проєкти, про які домовлялися з китайською стороною, були реалізо-
вані. Головною причиною є недовіра до української сторони, що сформувалася через нецільове викорис- 
тання коштів та невиконання зобов’язань за відповідними угодами (табл. 5). 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.

Інфраструктура

«Air Express»: будівництво 
8-кілометрової пасажирської 
залізниці, яка мала з’єднати 
Київ із міжнародним 
аеропортом «Бориспіль»

China National Complete Engi-
neering Corporation (CNCEC) $372,3 млн Нереалізовано

мегапорт у Криму: 
днопоглиблення до 25 м

Beijing Interoceanic Canal 
Investment Management

$3 млрд Нереалізовано

Авіабудування

серійне виробництво літаків 
«Мрія»

Aerospace Industry Corporation 
of China (AVIC) N/A Нереалізовано

літакобудівний завод у Китаї Beijing Skyrizon Aviation Indus-
try Investment (BSAII) $250 млн Нереалізовано

Планові

Інфраструктура 

четверта лінія метро в Києві

China Pacific Construction 
Group (CPCG)
КМДА 
(15% КМДА, решта – кредит 
Китайського банку)

$2 млрд ТЕО

міст через Дніпро в 
м. Кременчук 

China Road and Bridge Cor-
poration (CRBC) – розробка 
проєкту 

$340 млн План

Джерело: складено автором на основі відкритих джерел

Таблиця 5.

Пріоритетами стратегічної співпраці УКРАЇНА–КИТАЙ можуть бути інвестиційні проєкти 
в енергетичній, інфраструктурній, сільськогосподарській та туристичній галузях. 

ЕНЕРГЕТИКА. Важливим у розвитку обох держав є забезпечення економічної безпеки, складовою якої 
є енергетична незалежність. Китай стрімко розвиває альтернативну енергетику. Він посідає перше міс-
це у світі за обсягом інвестицій у «чисту» енергетику ($100,1 млрд). У межах «Один пояс, один шлях» КНР 
активно інвестує в енергетику країн-учасників (понад $50 млрд). 

За оцінками Українського інституту майбутнього, китайських інвесторів в УКРАЇНІ 
можуть зацікавити такі енергетичні проєкти:

◊ ВІТРОВА: будівництво  
Запорізької ВЕС – 600 МВт,  
Миколаївської ВЕС – 450 МВт;

◊ СОНЯЧНА: будівництво 
Херсонської СЕС – 350 МВт,  
Закарпатської СЕС – 320 МВт;

◊ АТОМНА: будівництво блоків 
Південно-Української АЕС – 4 ГВт (Миколаївська обл.), 

Запорізької АЕС – 4 ГВт,  
Хмельницької АЕС – 4 ГВт, 
Рівненської АЕС – 2,6 ГВт;

◊ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: будівництво Біо-ТЕЦ 
Миколаївська обл. – 270 МВт, 

Одеська обл. – 220 МВт;

◊ НАФТО- І ГАЗОВИДОБУВАННЯ: модернізація 
Кременчуцького НПЗ.
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Загалом за 27 років українсько-китайських дипломатичних відносин сфери стратегічної співпраці 
наших держав постійно розширюються. Сьогодні між країнами здійснюється плідне співробітництво 
в сільському господарстві, енергетиці, розвитку транспортної інфраструктури, фінансовій та 
банківській сферах. Україна і Китай тісно взаємодіють у галузях освіти, науки й технологій, культурі, 
спорті та туризмі. Однак обсяги торгівлі та інвестицій свідчать про нереалізований потенціал 
співпраці, утілення якого можливо в Ініціативі «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».
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Українська інфраструктура перебуває в критичному стані та потребує модернізації й реконструкції. 
Тому потенційно зацікавити китайських інвесторів можуть такі інфраструктурні проєкти, як: 

ІНФРАСТРУКТУРА. Окрім енергетичної галузі, для Китаю важливим є розвиток інфраструктури. КНР 
інвестує $163,2 млрд в розвиток внутрішньої інфраструктури з метою подолати економічний спад та на-
слідки торговельної війни. У межах «Один пояс, один шлях» Китай інвестував у розбудову інфраструк-
тури держав-учасниць ініціативи понад 90 млрд. 

◊ ЗАЛІЗНИЦЯ: 

- будівництво високошвидкісних залізничних шляхів 
(Київ – Європа (через Львів), Київ – Одеса, Київ – Харків, Київ – Дніпро),

- електрифікація залізниці,

- модернізація локомотивного складу Укрзалізниці;

◊ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ:

- транснаціональний транспортний коридор, який з’єднує українські чорноморські порти 
з Гданськом на Балтійському морі (Go Highway),

- будівництво транспортно-логістичних комплексів (біля портів) у Херсонській і Миколаївській областях,

- будівництво мосту через Дніпро в м. Кременчук, 

- будівництво естакади в морському порту в Чорноморську,

- будівництво високошвидкісних автомобільних магістралей: Маріуполь – Одеса, Одеса – Львів;

◊ МОРСЬКІ ПОРТИ:

- створення Одеського портового кластера (Південний, Чорноморський, Одеський),

- Миколаївський кластер (Ольвія, Миколаїв, Херсон, приватизація Скадовського порту),

- Ізмаїльський кластер (Усть-Дунайський порт – приватизація, Ізмаїльський, Ренійський порти);

◊ АВІА: 

- реконструкція 15 аеропортів.

НАГАЛЬНІ КРОКИ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.

Сприяти реалізації проєктів у межах «Один пояс, один шлях» 
реально за повної участі України в Ініціативі. Для цього українському уряду необхідно:

ухвалити стратегію розвитку держави до 2030 року та окремий документ – стратегію 
співпраці України і КНР у межах ініціативи «Один пояс, один шлях»;

організувати та провести зустріч лідерів України та КНР 
з метою поглибленняспівробітництва;

вступити в Азіатський банк інфраструктурних інвестицій;

створити в державних структурах окремі координаційні підрозділи для реалізації 
спільних проєктів (у МЗС, Міністерстві інфраструктури, Міністерстві економічного 

розвитку, торгівлі та сільського господарства);

заснувати українсько-китайський проєктний офіс для надання оперативної, 
актуальної та релевантної інформації про Україну й встановлення міцних контактів 

між експертно-журналістським середовищем у Києві та Пекіні;

створити в обох державах українсько-китайські культурні центри, 
які не будуть структурними підрозділами дипломатичних установ;

посилити наявну систему підготовки фахівців із питань Азіатського регіону 
зі спеціальним фокусом на Китай.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Багаторазово китайський Посол в Україні наголошував на розвитку стра-
тегічного партнерства в галузі сільського господарства та на тому, що цей напрям є найуспішнішим у ре-
алізації. У 2018 році Україна забезпечила 62% китайського імпорту кукурудзи та 58% – соняшникової олії. 

Поглиблення співпраці між країнами можливо за такими напрямами:

вирощування та виробництво екологічно чистої продукції для китайського ринку;

залучення китайських компаній до розробки та впровадження агрітек;

збільшення експорту товарів унаслідок зростання середнього класу й купівельної спроможності: 
рослинна олія, м’ясо, овочі, фрукти, шоколадні вироби, готова продукція з пшениці.

ТУРИЗМ. За підсумками першого півріччя 2019 року китайці витратили $128 млрд на закордонний 
туризм, зокрема в країнах-учасницях «Один пояс, один шлях» – $15 млрд. 

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ Є КОЛОСАЛЬНИМ: сприятливий клімат, різноманітні 
ландшафти, моря та ріки, лікувальні води, грязі тощо. Однак туристична галузь потребує ін-
вестицій на розвиток інфраструктури. Тому для китайських інвесторів може бути привабливою 
розбудова курортних і готельних комплексів на Півдні й Заході України.
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Удовенка при МЗС України

Економічна оцінка участі 
УКРАЇНИ в глобальній 
        китайській ініціативі 
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

1 Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors. World Bank Group, June 2019. 2  Liu Q., Ke L. One-Belt-One-Road policy implication on logistics route competition: Case study of China-Germany trade, Hamburg, 2018.
3  Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors. World Bank Group, June 2019.

Ініціатива «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» (ПіШ), 
висунута Китаєм у 2013 році й спрямована на 
стимулювання торгівлі, поліпшення інфраструк-
тури й економічний розвиток країн-учасниць, на-
буває дійсно глобального характеру. Вона охоп-
лює вже 67 країн в Азії, Європі та Африці, сприяє 
не тільки транспортному сполученню між регіо-
нами, а й поглибленню економічного, політичного 
й культурного співробітництва між країнами.

Ініціатива базується на зростаючій могутності Китаю в Азії і по всьому світу. Її транс- 
кордонний характер сприятиме виграшу як самої КНР, так і менш розвинених кра-
їн, розширюючи їх торговельні та інвестиційні потоки, забезпечуючи інтеграцію їх 
економік у глобальні ланцюжки вартості. За підсумками І півріччя 2019 року Китай 
перетворився на провідного торговельного партнера України, проте інвестиційна та 
гуманітарна складові розвинені слабко. При цьому між країнами діє декларація про 
стратегічне партнерство, підписаний договір про дружбу і співробітництво, на постій-
ній основі працюють комісії й підкомісії з розвитку співробітництва. Україна приєдна-
лася до глобальної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях», узгоджені план дій і план 
заходів щодо спільної реалізації  ініціативи.

Перелік очікувань від ПіШ української сторо-
ни, викладений у планах, більш ніж скромний: 
розширити доступ для української сільськогоспо-
дарської продукції на ринки Китаю, сприяти ін-
вестиційним проєктам із розвитку транспортної 
інфраструктури, зацікавити китайську сторону 
енергетичним і фінансовим секторами, інтер-
нет-торгівлею, туризмом, наростити транспорту-
вання товарів щодо Транскаспійського коридору 
через Грузію й Азербайджан до Європи. Україна за-
прошує Китай взяти участь у будівництві моста че-

рез Дніпро в Кременчуці, кільцевої дороги навколо 
Києва, четвертої гілки столичного метро, кількох 
сміттєпереробних заводів, енергоблоків на елект- 
ростанціях, а також LNG-терміналів в українських 
портах. Створюється відчуття, що, пропонуючи 
чергові проєкти, які не знаходять належного фі-
нансування всередині країни, українська сторона, 
романтично й безсистемних підходить до ПіШ, не 
має кількісної оцінки власних інтересів, не готова 
використовувати можливості, що відкриваються в її 
рамках для стимулювання економічного зростання.

Здійснити економічну оцінку потенційних вигод для України від ініціативи 
та обґрунтувати рівень участі в ній надзвичайно важливо. 

Хоча самі китайці заявляють, що реалізація іні-
ціативи потягне на 1,5 трлн дол., Всесвітній банк 
у червневій доповіді оцінив вартість ініційова-
них інфраструктурних проєктів для некитайських 
учасників ПіШ у 575 млрд дол1. «Пояс і шлях» має 
великий діапазон для розвитку: обсяг поточної 
торгівлі та інвестування між Китаєм і учасниками 
ПіШ залишається нижче потенційного рівня на 30 і 
70% відповідно. Реалізація проєктів щодо посилен-
ня інфраструктурної зв’язності країн Євразії може 
сприяти розширенню торгівлі на 3–10%, а інозем-
них інвестицій на 7,5%.

Місце і роль України у створюваних сьогодні кори-
дорах ПіШ проглядаються нечітко. Кожен із трьох 
основних сухопутних маршрутів – північний («Ки-
тай–Монголія–Росія»), центральний («Новий євра-
зійський сухопутний міст» через Казахстан–РФ–
Білорусь–Польщу) і південний («Новий шовковий 
шлях» через Казахстан–Узбекистан–Туркменістан–
Іран–Туреччину) – пролягає в обхід нашої території. 
Україна може брати в них участь, але не як основна 
ланка, а як добровільний інвестор, без якого можна й 
обійтися. Гіпотетично інфраструктура України може 

бути вертикальним коннектором між центральним і 
південним коридорами, проте стабільне курсування 
товарних потоків по ньому не є гарантованим.

Рентабельність транспортування вантажів заліз-
ницями з Китаю до України і далі до Європи – ін-
ший фактор, що викликає застереження. Вартість 
доставки залізницею стандартного 40-футового 
контейнера з перевантажувальних хабів на кор-
доні Китаю і Казахстану в східну Україну по найко-
ротшому центральному коридору (через Казахстан 
і Росію) становить понад 2 тис. дол. У той же час 
доставка морським шляхом контейнера зі східних 
портів Китаю на південь України обходиться в 1 тис. 
дол. Хоча транспортування по залізниці відбуваєть-
ся вдвічі швидше (14–16 днів проти 30 днів морем), 
воно може бути навмисно ускладнене недружньою 
політикою транзитних країн. Залізничні перевезен-
ня поки залишаються невигідними. Проте сукупні 
витрати на підтримання залізничного варіанту ПіШ 
для КНР цілком підйомні – вони оцінюються в 0,7–1 
млрд дол. на рік, – але вже розробляються плани, 
аби з 2022 року припинити субсидування2.

Як відомо, українська влада впевнено асоціює нашу країну з однією з гілок «НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯ-
ХУ» – Транскаспійським маршрутом (з Казахстану до Азербайджану, Грузії й далі в Україну). Але необ-
хідне в такому випадку транспортування контейнерів Каспійським і Чорним морями зробить вар-
тість доставки вантажів із Китаю ще менш рентабельною, а час у дорозі – довшим.

Звідси випливає, що логістичне значення для Украї- 
ни має тільки центральний коридор ПіШ, «Новий 
євразійський сухопутний міст», вигоди від участі 
в якому вельми неоднозначні. Показовим тут буде 
приклад Білорусі, яка є транзитною альтернативою 
нашій країні в межах «мосту». За 2018 рік Білорусь-
ка залізниця перевезла в межах проєкту ПіШ 331,5 
тис. контейнерів (у той час як Укрзалізниця – тіль-
ки 12 тис.), її виручка становила 140–170 млн дол. 
Під інфраструктурні проєкти Білорусь уже змогла 
залучити з Китаю майже 800 млн дол. Загалом під 
проєкти в межах ПіШ (включаючи промисловість, 
енергетику, підтримку малого й середнього бізне-
су тощо) країні надані дві кредитні лінії в юанях на 
еквівалент 7 млрд дол. 

Який обсяг витрат на  участь  у   китайському   ПіШ   
для України в такому випадку вважати виправданим 
і які економічні вигоди країна могла б отримати? 
Оцінки Світового Банку для країн Європи помірні3: 
зростання на 3% в сільському господарстві (для Украї-
ни це означає виробництво продукції додатково на  
0,4 млрд дол. щорічно), на 0,68% в промисловості 
(+0,1 млрд дол. щорічно) і на 1,43% у сфері послуг 
(+0,5 млрд дол. щорічно). Отже, від участі в інфра-
структурних проєктах ПіШ український ВВП може 
додатково збільшитися на 1 млрд дол. щорічно, або 
на 0,76% від рівня 2018 року. До 2030 року сумарний 
додатковий приріст ВВП України становитиме до 17 
млрд дол. За рахунок інтенсифікації торгівлі можна 
розраховувати і на зростання експорту з України – 

У згаданій доповіді Світового банку також зазначається, що «пляшковим горлечком» усіх трьох ко-
ридорів виступає необхідність зміни залізничної колії з вузької в Китаї на широку на пострадянському 
просторі й потім знову на вузьку в Східній Європі. Між країнами також істотно різняться рівні допус- 
тимого навантаження на осі вагонів і безперервність електрифікації полотна. Ще одним проблемним 
місцем як північних, так і південних коридорів є недостатня пропускна здатність європейських заліз-
ниць, включаючи перевантажувальні потужності, особливо в Польщі. Усі південні маршрути стика-
ються з труднощами в східній Туреччині через пересічену місцевість навколо міста Карса і на заході 
через необхідність поромних переправ, зокрема в напрямку українських портів. З цієї причини регуляр-
не залізничне сполучення не спостерігається на південних маршрутах аж до Європи.
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сам LPI митниці інфраструктура  міжнародні 
перевозки

якість і 
компетентність 

логістики
відстежування своєчасність

ранг бали ранг бали ранг бали ранг бали ранг бали ранг бали ранг бали

Китай 26 3,61 31 3,29 20 3,75 18 3,54 27 3,59 27 3,65 27 3,84

Польща 28 3,54 33 3,25 35 3,21 12 3,68 29 3,58 31 3,51 23 3,95

Туреччина 47 3,15 58 2,71 33 3,21 53 3,06 51 3,05 42 3,23 44 3,63

Румунія 48 3,12 80 2,58 51 2,91 48 3,18 47 3,07 41 3,26 39 3,68

Іран 64 2,85 71 2,63 63 2,77 79 2,76 62 2,84 85 2,77 60 3,36

Україна 66 2,83 89 2,49 119 2,22 68 2,83 61 2,84 52 3,11 56 3,42

Казахстан 71 2,81 65 2,66 81 2,55 84 2,73 90 2,58 83 2,78 50 3,53

Росія 75 2,76 97 2,42 61 2,78 96 2,64 71 2,75 97 2,65 66 3,31

Узбекистан 99 2,58 140 2,1 77 2,57 120 2,42 88 2,59 90 2,71 91 3,09

Білорусь 103 2,57 112 2,35 92 2,44 134 2,31 85 2,64 109 2,54 78 3,18

Грузія 119 2,44 95 2,42 102 2,38 124 2,38 132 2,26 139 2,26 105 2,95

Азербайджан 123 2,45 81 2,53 66 2,69 109 2,56 153 2,14 153 2,18 146 2,62

Туркменістан 126 2,41 111 2,35 117 2,23 136 2,29 120 2,31 107 2,56 130 2,72

Монголія 130 2,37 127 2,22 134 2,1 117 2,49 140 2,21 152 2,1 93 3,06

Джерело: Logistic Performance Index 2018

Таблиця 1. Якість інфраструктури відповідно до рейтингу LPI в деяких країнах ПіШ

4 За іншими оцінками західних учених приріст ВВП України від участі в ПіШ буде ще нижче. Bandiera and Tsiropoulos кажуть про 0,43% ВВП на рік до-
датково; de Soyres et al. повідомляє про 0,3245 % ВВП. Див.: Bandiera Luca, Tsiropoulos Vasileos. A framework to assess debt sustainability and fiscal risks 
under the Belt and Road Initiative. World Bank Group, June 2019, а також de Soyres F., Mulabdic A., Ruta M. Common Transport Infrastructure A Quantitative 
Model and Estimates from the Belt and Road Initiative. World Bank Group, April 2019.
5  Група  вчених Baniya S., Rocha N., Ruta M. дають більш оптимістичну оцінку приросту експорту: 0,83 – 1,37 % додатково. Дивіться Baniya S., Rocha N., 
Ruta M. Trade effects of the New Silk Road. A gravity analysis. World Bank Group, January 2019.

Однак для отримання вигод від інтенсивної участі в ПіШ Україні необхідно здійснити витрати, на-
правляючи їх на модернізацію й оновлення інфраструктури (табл. 1). Обсяг коштів, зосереджених 
на пов’язаних з ініціативою проєктах, має становити 0,6–0,7% ВВП перші два роки і 0,5–0,6% ВВП 
наступні три роки (оцінки Світового банку). Хоча такі капіталовкладення можуть фінансуватися 
за рахунок китайських банків, але вони навряд чи зможуть справити дестабілізаційний ефект на 
зовнішній борг. Очікувані вигоди від них майже дорівнюють витратам, не кажучи вже про необхід-
ність залучати китайських підрядників для їхнього освоєння.

Ініціатива ПіШ, будучи спрямована на посилення 
коннективності між країнами й регіонами, зможе 
повною мірою реалізувати свій потенціал тільки 
тоді, коли економічно обґрунтовані інвестиції в 
інфраструктуру поєднуються з інвестиціями в ре-
форми зі спрощення процедур торгівлі. Останні 
повинні сприяти зниженню операційних витрат і 
підвищенню прозорості та надійності руху грошо-

вих потоків. Сконструйовані економічними агента-
ми торгові ланцюги поставок демонструватимуть 
ефективність на тому рівні, на якому працюють 
їхні найслабші ланки. Вигоди від інфраструктур-
них капіталовкладень реалізовуватимуться лише 
частково, якщо не будуть забезпечені додатко-
ві інвестиції для подолання обмежень і вузьких 
місць у русі товарних потоків.

У всьому світі, незважаючи на значні зусилля багатьох країн, спрямовані на посилення зв’язності, проце-
дури митного оформлення залишаються одними з найбільш проблемних ланок у глобальних ланцюгах 
торгових поставок. Застарілі, ускладнені й надмірно забюрократизовані процедури, які використову-
ються митними органами та іншими органами прикордонного контролю, нині оцінюються дослідниками 
як більш серйозна перешкода для торгівлі, ніж брак інфраструктури або високі тарифи. 

до 360 млн дол. додатково (0,75% на рік від обсягу експорту 2018 року). Для країни, річні обсяги експор-
ту якої доходили до 50 млрд дол., це, звичайно, не істотно. У більш тривалому періоді (до 2030 року) за 
рахунок участі в ініціативі Україна оціночно зможе наростити експорт на 1,4–1,7 млрд дол. понад очі-
куваний рівень. У той же час додатковий приріст імпорту становитиме 4,2–4,7 млрд дол., що сприятиме 
збільшенню дефіциту торгового балансу.
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Найбільш захищеними секторами учасників ініці-
ативи є сільське господарство, кондитерська, тю-
тюнова, текстильна галузі, де Україна якраз має 
конкурентні переваги (рис. 2). Очевидний спосіб ре-
алізації цих переваг – підписання торгових угод, які 
допоможуть інтенсифікувати український експорт 
на 2,6% і імпорт на 5,4% понад прогнозований рівень 
до 2030 року. Проблема з угодою про вільну торгів-
лю з Китаєм двояка. По-перше, вона посилюватиме 
дефіцит торговельного балансу України і буде під-
ривати економічну стабільність. По-друге, вона не 
зможе сприяти реіндустріалізації нашої економіки, 
про що свідчить кейс із «Мотор Січчю»: Китай під-

тримує технологічне виробництво з високою дода-
ною вартістю тільки всередині своїх кордонів.

Проте повністю відмовлятися від перегово-
рів про ЗВТ з КНР також не варто, оскільки вона 
практикує підписання не всеосяжних, а поверх-
невих угод такого типу. Погоджуючись на ЗВТ з 
великим списком винятків, Китай здійснює реє-
страцію факту політичного співробітництва, а 
не конкретних торгових зобов’язань. Тому пере-
говори на цю тему варто синхронізувати з на-
ціональною стратегією промислового розвитку, 
впровадження якої так потребує Україна.

Рис. 1.  Середні тарифні ставки в деяких країнах сухопутних коридорів ПіШ, %

Джерело: WTO

Рис. 2.  Рівень тарифного захисту виробництва в окремих секторах економіки Китаю та України в 2018 р.

Джерело: WTO

6 Maliszewska M., van der Mensbrugghe D. The Belt an Road Initiative: economic, poverty and environmental impacts. World Bank Group, April 2019.

Зазначена проблема визнається й китайськими 
органами влади, що підтримують проєкти в межах 
ініціативи. У спеціальному документі уряду «Бачен-
ня і дії», опублікованому у 2015 році, вказується на 
важливість спрощення процедур торгівлі для по-
ліпшення коннективності уздовж коридорів «Поясу 
і шляху». У ньому наголошується, що «країни, роз-
ташовані вздовж ПіШ, повинні розширювати митне 
співробітництво, а саме: обмін інформацією, взаєм-
не визнання норм і взаємодопомогу в правоохо-
ронній діяльності; покращувати двостороннє і ба-
гатостороннє співробітництво в галузях інспекції і 
карантину, сертифікації та акредитації, стандартних 
вимірювань і статистичної інформації; і працювати 
над тим, щоб Угода СОТ про спрощення процедур 
торгівлі набрала чинності й виконувалася. Ми по-
винні поліпшити можливості митного оформлення 
прикордонних портів, встановити «єдине вікно» в 
прикордонних портах і скоротити витрати на митне 
оформлення. Ми повинні розширювати співпрацю 
у сфері безпеки й зручності ланцюгів поставок, по-
кращувати координацію процедур транскордонно-
го нагляду, сприяти онлайн-перевірці інспекційних 

і карантинних сертифікатів та взаємному визнанню 
уповноважених економічних операторів. Ми повин-
ні знизити нетарифні бар’єри, спільно поліпшити 
прозорість технічних торгових заходів і посилити 
лібералізацію і спрощення процедур торгівлі».

За оцінкою вчених, при удосконаленні й синхроні-
зації митного та сервісно-технічного обслугову-
вання з учасниками ПіШ витрати пострадянських 
країн можуть досягати 2% ВВП щорічно до 2030 
року, що для України становить 2–2,6 млрд дол. У 
разі істотного зниження бар’єрів від неякісного 
транспортного обслуговування Україна може на-
ростити обсяги торгівлі й більш відчутно сти-
мулювати зростання. Збільшення ВВП від участі 
в ПіШ в такому випадку оцінюється в 3–3,5 млрд 
дол. понад прогнозований приріст із перспекти-
вою його розширення до 4,5–5 млрд дол. до 2030 
року. Перспектива зростання експорту оцінена в 
2%, а імпорту – в 5%6.

Ще більший потенційний ефект – від 5,5 до 8 млрд 
дол. ВВП на рік – містить перегляд торгових обмежень 
між Україною, Китаєм і рештою учасників ініціативи.

Процес їх спрощення між країнами коридорів пе-
редбачає щонайменше два аспекти. Перший сто-
сується широти охоплення сфер спрощення умов 
торгівлі. Як показав аналіз, проведений фахівцями 
Світового банку, в угодах щодо торгівлі, що діють 
між країнами сухопутних коридорів ПіШ, технічні 
бар’єри в торгівлі, санітарні й фітосанітарні захо-
ди та державні закупівлі є важливими винятками. 
Вони зазвичай не містяться в торгових угодах між 
економіками коридорів, виключаючи такі важливі 
аспекти, як регулювання руху капіталу та обме-
ження прямих іноземних інвестицій. Другий аспект 
стосується фрагментації правил. 98 чинних торго-
вих угод між країнами коридору сприяють створен-
ню широкої палітри двосторонніх торгових правил. 
Їхня фрагментація може перешкоджати появі регіо- 
нальних ланцюгів поставок унаслідок збільшення 
витрат на транскордонне виробництво, як-от: ви-
трати на дотримання різних стандартів. Середній 
рівень тарифних обмежень і захисту коридорами 
ПіШ наближається до 9%, при чому в КНР – 11%, тоді 
як в Україні – лише 4,5% (рис. 1). 

Громіздкі системи й процедури підвищують вартість торгових транзакцій і призводять до затримок 
і невизначеності при оформленні імпортних, експортних і транзитних товарів. Ці затримки й ство-
рені ними втрати підривають національну конкурентоспроможність й обмежують можливість країн 
отримувати вигоду з економічного зростання, що генерується торгівлею.

У підсумку Україна буде отримувати віддачу від участі в ініціативі, якщо разом із розширенням 
українсько-китайського співробітництва відбудеться поглиблення відносин України з країнами 
всередині коридорів ПіШ. З огляду на недружню позицію РФ домогтися цього буде важко. Під-
ходячи до ініціативи з позиції економічної вигоди, Україна повинна орієнтуватися на посилення 
операційної сумісності транспортних потоків у межах коридорів. Забезпечити її можливо шля-
хом гармонізації законів, норм, стандартів, практики та інституційних рамок, прив’язуючи їх до 
чинних міжнародних узгодженим стандартам. Китайський інтерес в Україні необхідно націлю-
вати не тільки на просторово-економічне, а й на гуманітарне й інтелектуальне співробітництво. 
Підтримувані ПіШ інвестиції в інформаційно-комунікаційні технології та інфраструктуру, яких 
сьогодні дуже не вистачає Україні, будуть не лише покращувати роботу й управління коридора-
ми ініціативи, а й сприяти експансії вітчизняного ІТ-сектора на міжнародні ринки.
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Сучасний економічний та соціальний ландшафт форму-
ється під впливом таких мегатрендів, як глобалізація, дід-
житалізація та зростання ролі нових поколінь (Millennials 
та покоління Z). Це спричинило формування максимально 
мультикультурного глобального бізнес-середовища, де 
крос-культурні контакти стали звичним явищем. Низка 
факторів, серед яких, зокрема, географічна переорієнта-

У ситуаціях крос-культурної взаємодії менеджери стикаються не тільки зі швидкими змінами, 
пов’язаними з бізнес-процесами, але й міжкультурними непорозуміннями (House et al., 2004). З-поміж 
найпоширеніших перешкод ефективній взаємодії з представниками інших культур – мовні бар’єри, 
стереотипне мислення (стереотипне уявлення про інші культури), розбіжності в цінностях і стан-
дартах поведінки, а також можлива нестача довіри (Lifintsev & Canavilhas, 2017).

Запобігання проблемам складності міжкультурної взаємодії лежить у площині формування в мене-
джерів і спеціалістів компаній «культурного інтелекту» (CQ), що дозволяє їм ефективно діяти в сучас-
ному мультикультурному середовищі (Velez-Calle et al., 2018; Ott & Michailova, 2018).

У цій статті ми прагнемо дослідити специфіку крос-культурної комунікації між українськими та ки-
тайськими партнерами, враховуючи особливості культур, і надати низку рекомендацій щодо підви-
щення ефективності згаданого процесу.
З 4 січня 1992 року, моменту укладання дипло-
матичних відносин між Україною та Китаєм, 
країни налагодили двосторонню торгівлю та 
співробітництво в багатьох сферах. Протягом 
десятиліть ця взаємодія розвивалася та по-
кращувалася (Wang et al., 2018). За даними НБУ, 
у першому кварталі 2019 року обсяги торгівлі 
між Україною та КНР зросли до 2,55 мільярда до-
ларів, і, таким чином, Китай став найбільшим 
торговельним партнером нашої держави серед 
всіх країн світу (НБУ, 2019).

Стрімкий розвиток економічного співробітництва між 
Україною та Китаєм зумовлений обопільною зацікав-
леністю держав. Найбільша за чисельністю населен-
ня країна світу активно імпортує якісну продукцію 
української аграрної промисловості (зернові куль-
тури, соняшникова олія тощо). У той же час в Украї-
ні динамічно зростає частка китайського імпорту. На 
жаль, сальдо зовнішньої торгівлі з Китаєм в України 
є від’ємним (табл. 1). Водночас, на наш погляд, цю си-
туацію варто розглядати крізь призму потенційних 
можливостей для українських компаній активніше 
виходити на китайський ринок.

Крос-культурній взаємодії з китайськими партне-
рами має передувати ретельна підготовка. Бага-
тогранна китайська культура потребує уважного 
вивчення та розуміння. Базовий рівень підготовки 
має включати загальне розуміння фундаменталь-
них цінностей, традицій та норм поведінки, при-
йнятих у Китаї з урахуванням специфіки регіону, 
який представляє ваш бізнес-партнер.

У процесі підготовки до ділової співпраці важли-
вим є аналіз даних, що надає дослідницький центр 
Г. Хофстеде (Hofstede centre, 2019). Фундаменталь-
не вивчення ціннісних орієнтацій національних 
культур було розпочато групою науковців на чолі 
з нідерландським ученим Г. Хофстеде у 80-х роках 
ХХ століття. Робота триває й дотепер, а інформа-
ція щодо актуальних показників регулярно онов-
люється на офіційному сайті організації. Модель 
національної культури, сформована за концепцією 
Г. Хофстеде, є найбільш популярною в крос-культур-
ному менеджменті. Вона слугує орієнтиром як для 
дослідників, так і для бізнесменів, які готуються до 
крос-культурної взаємодії. Ця модель містить шість 
основних вимірів: дистанція влади (характеризує 

ступінь сприйняття найменш впливовими члена-
ми суспільства нерівномірності розподілу влади), 
індивідуалізм/колективізм (відображає ступінь 
пріоритетності особистих цілей та досягнень над 
командними в тому чи іншому суспільстві), «муж-
ність»/«жіночність» (свідчить про домінування в 
суспільстві «традиційних чоловічих» чи «тради-
ційних жіночих» цінностей), уникнення невизна-
ченості (ілюструє ставлення в суспільстві до нео-
днозначних ситуацій), довгостроковість орієнтацій 
(відображає ставлення представників суспільства 
до довгострокового планування), поблажливість/
стриманість (характеризує значення правил та 
певних обмежень для представників суспільства) 
(Hofstede et al., 2010; Hofstede centre, 2019).

Порівнюючи ключові індикатори культурних вимі-
рів в українській та китайській культурах, можна 
знайти певні аспекти, де наші культури є близьки-
ми (рис. 1). Попри абсолютну несхожість багатьох 
традицій та культурних особливостей української 
та китайської культур, у бізнес-середовищі при-
сутні аспекти, які є типовими як для українських, 
так і для китайських менеджерів та спеціалістів.

Обидві культури (і китайська, і українська) 
є колективістськими, що свідчить про по-
ширення практики командної, групової ро-
боти. Персональна відповідальність спри- 
ймається більшістю як дещо некомфортне 
та пов’язане із зайвими ризиками й клопо-
тами. Часто працівники можуть діяти ефек-
тивніше саме в командах, ніж поодинці. Це є 
протилежністю, наприклад, американській, 
канадській чи британській культурам.

Схожі українці та китайці й ставленням до загально-
прийнятих правил та обмежень. Обидві культури ха-
рактеризує схильність жити «за правилами», пово-
дитися так, як це заведено в їхньому регіоні (країні). 
Прояви подібної поведінки можна побачити в різ-
них аспектах життєдіяльності: у виборі стилю одягу, 
зачіски чи проведенні святкувань, а також у виборі 
ділової кар’єри чи ухваленні управлінських рішень.

Як українська, так і китайська культури характери- 
зуються «довгостроковістю орієнтацій». Під час 
переговорів із китайськими партнерами слід вра-
ховувати не тільки короткострокову перспекти-
ву співпраці, але й довгострокові наслідки. Варто 
чітко окреслити плани взаємодії на роки вперед, 
адже китайські компанії особливо цінують надій-
них партнерів із бездоганною репутацією.

Потенціал китайського ринку, що зростає, запрошення України до ініціативи «Один пояс, один шлях», 
розвиток вітчизняних екпортоорієнтованих компаній сформували передумови для подальшого по-
жвавлення українсько-китайської бізнес-співпраці. Для виходу на китайський ринок українським ком-
паніям, окрім підготовки конкурентної бізнес-пропозиції, необхідно ґрунтовно підготуватися до ко-
мунікації з представниками дуже комплексної, унікальної культури.

ція та диверсифікація торгівлі українських компаній, спонукає вітчизняних менедже-
рів посилювати навички крос-культурної комунікації та взаємодії. 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
  територій у Донецькій та Луганській областях.

Експорт Імпорт
Сальдо

тис. USD у % до 2017 тис. USD у % до 2017

КНР 2 200 147,4 107,9 7 608 356,0 134,7 –5 408 208,6

Таблиця 1. Зовнішня торгівля товарами України з Китаєм, 20181

Джерело: Державна служба статистики України, 2019
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Китайська культура – це культура високого кон-
тексту. Успішні переговори з китайськими парт-
нерами вимагають ретельної підготовки та готов-
ності інвестувати час і зусилля для налагодження 
гарних стосунків. Знання традицій і церемоній 
може допомогти укладанню бажаного контракту, 
а їхнє ігнорування може спричинити розірвання 
відносин або втрату преференцій. Особливу увагу 
варто приділити правильно підібраним висловлю-
ванням, адже китайці дуже обережно ставляться 
до сказаних та почутих слів (Bai, 2016).

Високий контекст, притаманний китайській культу-
рі, знайшов своє відображення у феномені guanxi 
– китайський термін, що, за своєю сутністю, озна-
чає «зв’язки», якими володіє та чи інша людина. На-
явність гарного guanxi (міжособистісних зв’язків) є 
надзвичайно важливим фактором ведення бізне-
су в Китаї. Самі китайці намагаються сформувати 
guanxi шляхом встановлення дружніх стосунків, 
побудованих на серії обопільних послуг і поступок. 
Традиційно цей процес не спрямований на отри-
мання швидкої користі, а орієнтований на довго-
строкову перспективу (тут ми бачимо чітку кореля-
цію з китайською «довгостроковістю орієнтацій» із 
моделі Г. Хофстеде) (Houjeir et al., 2017).

Ключовими чинниками, пов’язаними з формуван-
ням гарної мережі міжособистісних зв’язків, є пер-
сональна репутація людини («обличчя») та зароб- 
лена довіра. Особиста честь та гідність прямо 
пов’язується китайськими бізнесменами з розвит-
ком guanxi. Взаємні висловлювання поваги, обмін 

послугами, подарунками є важливими складовими 
китайської бізнес-культури. Репутація формується 
за рахунок багатьох факторів: розум, статки, навич- 
ки, посада, контакти тощо. Людина з гарною репу-
тацією має більше можливостей у ділових колах, 
водночас, далеко не всі готові вести справи із осо-
бою з поганим реноме. Питання довіри особливо 
важливе у взаємодії з іноземними партнерами. Ки-
тайці дуже обережно ставляться до незнайомців, а 
тим більше – іноземців. Варто витратити час на про-
цес знайомства з вашими китайськими партнерами, 
завоювати їхню довіру. Спільні вечері, розмови, іно-
ді навіть знайомство на рівні родин часто переду-
ють початку ділових стосунків (Houjeir et al., 2017).

Порівнюючи китайське guanxi з українською прак-
тикою ведення бізнесу, можна побачити схожість: 
неформальні зв’язки та комунікації традиційно 
відіграють значну роль і в Україні. Безперечно, 
принциповим є поширення саме позитивного про-
яву цього феномена, коли добра репутація спри-
яє формуванню гарного «соціального капіталу», 
формує в наявних і потенційних контрагентів праг-
нення співпрацювати з вами. Натомість негатив-
ні асоціації з корупційними схемами, які нерідко 
небезпідставно пов’язують із поняттям наявності 
«зв’язків», мають бути викоренені.

Таким чином, у процесі ведення бізнесу з китай-
ськими партнерами для українців важливим є фор-
мування власної репутації, завоювання довіри з 
їхнього боку й уникнення ситуацій, які могли б по-
гіршити реноме партнерів із КНР.

Підготовка до крос-культурної комунікації та вза-
ємодії з китайськими партнерами обов’язково має 
включати дослідження значення контексту в китай-
ській культурі та в бізнес-культурі. Термін контекст 
у крос-культурних комунікаціях популяризував 
американський дослідник Е. Холл (Hall, 1976). Висо-
коконтекстні культури характеризуються значною 
увагою до різних аспектів, що оточують предмет 
комунікації: традиції, церемонії, невербальні ко-
мунікації тощо. У низькоконтекстних культурах ко-
мунікація є прямою, відвертою; речі сприймаються 
буквально, без прихованого підтексту. Статус спів-

розмовника відіграє велику роль у суспільствах 
високого контексту. Водночас у культурах низького 
контексту ключова роль відводиться професійним 
якостям учасника переговорів, а не його посаді. 
Комунікація з представниками культур високого 
контексту потребує більше часу, адже важливим є 
налагодження безпосереднього контакту, сприй-
няття вас як особи, якій можна довіряти, партнера, 
який викликає симпатію. У низькоконтекстних куль-
турах переговори тривають швидше, підходи до ух-
валення рішень тут більш прагматичні, а поведінка 
більш раціональна.

До країн із культурою високого контексту належать Японія, Південна Корея, арабські країни, країни 
Африки. Класичними прикладами культур низького контексту є країни з німецькою мовою спілкування: 

Німеччина, Австрія, Швейцарія; а також Скандинавські країни.

Підсумовуючи наше дослідження, зауважимо, що разом із глобальними мегатрендами в Україні сьогодні 
діє ціла низка локальних чинників, які сформували передумови збільшення кількості ділових крос-куль-
турних контактів із представниками інших культур. До основних із них належать: переорієнтація 
української економіки на глобальні ринки, зона вільної торгівлі з ЄС (EU-Ukraine DCFTA), активізація 
торгівлі з Китаєм, збільшення кількості українських фрілансерів (зокрема, у сфері ІТ), експатів (інозем-
них спеціалістів, які живуть та працюють в Україні) тощо. Навички ефективної крос-культурної кому-
нікації в бізнесі надають нові можливості спеціалістам українських компаній для роботи на глобаль-
них ринках. Розглядаючи КНР як одного з найбільших торговельних партнерів України, вітчизняним 
компаніям доцільно максимізувати ефективність взаємодії з китайськими партнерами, використову-
ючи сучасні техніки крос-культурної комунікації, які є особливо дієвими та важливими для взаємодії з 
такими комплексними, висококонтекстними культурами, як китайська.

У двох інших вимірах культури українці та китайці виявляють суттєво відмінні особливості. Так, 
ставлення до ситуацій невизначеності, ризику, змін в українців дуже обережне. В Україні поши-
реним є намагання уникнути незвичайних, ризикованих ситуацій. Водночас у Китаї люди виявля-
ються більш схильними до ризику та невизначеності, вбачаючи в них нові можливості. На проти-
вагу консервативнішим західноєвропейським культурам (Німеччина, Австрія, Швейцарія), китайці 
з великою ймовірністю погодяться на пропозиції, пов’язані з інноваціями, нестандартними ме-
тодами ведення бізнесу.

Процес переговорів із китайськими партнерами 
також є окремим мистецтвом. Китайська культура 
належить до «реактивних» (за моделлю Р. Льюіса), 
тому її представники – прекрасні слухачі, які самі 
нечасто ініціюють дискусію. Вони спершу вислу-
ховують позицію протилежної сторони, а вже по-
тім реагують на неї та формують власну думку. Як 
правило, китайські партнери уважно та спокійно 
слухають іншу сторону, висловлюючи повагу, а їхня 
реакція переважно стримана й виважена (Lewis). 
Варто розуміти, що китайці здебільшого орієнтова-
ні на процес переговорів, а не на результат, тому 
не слід намагатися прискорювати хід подій. У цьому 
випадку доречніше спробувати встановити дружні 
стосунки з китайськими партнерами (Zeng, 2018).
Прикладом традиційно китайського підходу до 
комунікацій є уникнення різких прямолінійних 
формулювань, типових для культур низького кон-
тексту (Німеччина, Скандинавські країни). Зокре-
ма, китайські бізнесмени уникають слова «ні», що 
безпосередньо пов’язане з важливістю поняття 
«збереження обличчя» у китайській культурі. Пря-
ма відмова людині може бути образливою для неї і 
негативно вплине на її репутацію та гідність. Тому 
«ні» замінюють на «можливо», «ми подумаємо над 
цим» чи навіть «це – цікава ідея» (Zeng, 2018). Укра-
їнським партнерам слід чітко усвідомити таку спе-
цифіку китайської культури комунікацій, щоб не ви-
никало неприємних непорозумінь.

Попри суттєвий вплив глобалізації на ділову куль-
туру, під час переговорів із китайськими партнера-
ми все ж варто дотримуватися базових принципів 
етикету, прийнятих у КНР. Стримана усмішка при 
зустрічі завжди доречна. Рукостискання не занад-
то довге, але й не швидкоплинне. Статус та ієрархія 
відіграють велику роль, тому люди, які обіймають 
вищі посади, вітаються першими, приділяючи ува-
гу титулам та званням. Також важливим елементом 
ділового етикету є обмін візитними картками. При-
ймати картку слід двома руками, одразу ж уважно 
прочитавши її зміст. Таким чином ви висловлюєте 
повагу до партнера. У сучасній китайській діловій 
культурі, як і в багатьох західних, початку ділової 
частини переговорів передує small talk (коротка 
розмова на загальні теми). Доцільним є обгово-
рення загальноприйнятних питань, оминаючи по-
тенційно дискусійні. Обмін подарунками – ще одна 
важлива складова ділового етикету в Китаї. І це 
також окреме мистецтво: подарунки не мають бути 
ані занадто коштовними, ані занадто дешевими; 
приймати їх слід із великою повагою, тримаючи 
одразу обома руками. Не варто відкривати пода-
рунок негайно. Це теж пов’язано з надзвичайним 
значенням поняття репутації та «збереження об-
личчя» у китайській культурі. Якщо ваш подарунок 
буде набагато кращим чи дорожчим за подарунок 
вашого китайського партнера, це може спричини-
ти йому репутаційний дискомфорт (Zeng, 2018).
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– Добрий день, пане Лю Цзюнь! Спасибі, що по-
годилися поговорити в нас у гостях, і я спо-
діваюся, що нам удасться поспілкуватися не 
тільки про українсько-китайські відносини в 
цілому, але і про той досвід, який є у Вас, про 
Ваші погляди на проблеми, перспективи, кот-
рі існують, і подальший розвиток відносин 
між нашими країнами. Питання, які я сьогодні 
поставлю, готувалися провідними вченими, 
що входять до Української асоціації китає- 
знавців. У нас є кілька тем, які закономірно 
стосуються економіки, але почати б хотів із 
більш простого, проте не менш цікавого пи-
тання: чи думали Ви колись, що будете пра-
цювати в Україні, чи для Вас це була абсолют-
на несподіванка?

– Передусім, я б хотів висловити подяку за за-
прошення на сьогоднішнє інтерв’ю. Воно мені 
дуже цікаве, оскільки цього місяця виповню-
ється рівно п’ять років моєї роботи в Україні.

– Ювілей?

– Ювілей!

– Будемо вважати, що це інтерв’ю присвячене 
Вашому ювілею.

– Так, дякую (сміється). Я думаю, що мені пощас-
тило працювати протягом п’яти років у дуже 
важливий для вашої країни період. Це важли-
во і для мого досвіду роботи закордоном. Що 
ж стосується Вашого першого запитання, то 
я ніколи не припускав, що буду працювати в 
Україні. Усі ці роки мені було дуже комфортно 
й цікаво працювати у вашій країні, і я докладав 
усі свої сили на благо розвитку торгово-еконо-
мічних відносин між Китаєм і Україною.

– У якомусь сенсі я був свідком Вашого приїзду 
в Україну. Ми зустрілися, якщо я не помиля-
юся, через місяць після Вашого прибуття до 
Києва...

– Так, у грудні.

– Для мене велика честь бути знайомим із 
Вами, і ми дуже вдячні за Вашу участь у за-
ходах, які проводить Українська асоціація 
китаєзнавців. Ваші ідеї надзвичайно важливі 
для того, щоб відносини між нашими країна-
ми ставали все більш і більш ефективними. 
Невипадково значний інтерес викликають 
економічні питання і невипадково, що вони 
пов’язуються з інвестиціями. Чому? Тому що 
це важливо для ефективного, швидкого роз-
витку, для так званої наздоганяючої модер-
нізації. Україна нині також надзвичайно по-
требує іноземних інвестицій. На Ваш погляд, 
чому Україна може бути цікавою для китай-
ського інвестора сьогодні, завтра та в най-
ближчій перспективі?

– Гарне питання. На мій погляд, насамперед 
Україна може залучати потенційних інвесто-
рів людськими ресурсами. Українці – розумні, 
веселі, щирі люди. Це дуже важливо для ство-
рення нової, більш відкритої України. На жаль, 
у світі в цілому і в Китаї зокрема, як і раніше, 
мало знають про Україну. Так, китайці в основ-
ному знають, що Україна – це красива країна, 
гостинні люди, але мало знають про потенцій-
ні можливості українського ринку. При цьому 
китайські бізнесмени, які відвідують Україну, 
дуже скоро закохуються в неї, але не тільки за 
красу, а й за великі перспективи розвитку. Тому 
не лише я, але й мої колеги з великою симпа-
тією ставимося до України і віримо в успішне 
здійснення економічних реформ у вашій країні. 
Загалом можу сказати, що український ринок 
для китайських інвесторів цікавий як такий, що 
розвивається, потужний, потенційний.

– Потенційно, дійсно, є інтерес Китаю до 
України, але зараз інвестиції Китаю в укра-
їнську економіку мінімальні й становлять 
менше 1%. У зв’язку з цим наступне питан-
ня: на Ваш погляд, які фактори стримують 
інвестиційну співпрацю з української та ки-

ІНТЕРВ'Ю
Лю Цзюнь, радник із торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні:

«Я буду ще більш активно займатися встановленням
комунікацій між діловими колами наших країн» 
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тайської сторін, і як би Ви могли це проко-
ментувати?

– По-перше, це можна пояснити ще не завер-
шеними соціально-економічними реформа-
ми в Україні, що, утім, вказує на можливість 
здійснення інвестицій в українську економіку. 
По-друге, крім прямих інвестицій Китаю в еко-
номіку вашої країни, необхідно враховувати 
успішну роботу тут таких великих китайських 
компаній, як: COFCO, CNBM, Huawei, ZTE, що 
створюють виробничі бази в Київській, Харків-
ській, Чернігівській та Одеській областях. Ок-
ремо необхідно звернути увагу на регулярні 
китайські інвестиції в розвиток альтернатив-
ної енергетики в Україні. По-третє, важливо 
оцінювати тенденцію зростання китайських 
інвестицій в українську економіку і нам по-
трібно більше робити в цьому напрямку задля 
двосторонньої співпраці.

– Тобто, надзвичайно важливі внутрішні со-
ціально-економічні, політичні передумови в 
Україні для того, щоб китайський бізнес ак-
тивніше сюди входив. Проте, на Вашу думку, 
які проєкти вже сьогодні можуть бути най-
більш цікавими китайським компаніям, при-
чому бажано розділити приватний і держав-
ний сектори.

– Я вважаю, що всі галузі української економі-
ки можуть викликати інтерес у китайських ін-
весторів, але найперспективнішими є сільське 
господарство, енергетика (зокрема альтер-
нативна енергія), переробна промисловість, 
інформаційні технології й логістика. Щодо 
приватного та державного секторів, то, на мій 
погляд, тут немає ніякої різниці – різні китай-
ські компанії можуть бути зацікавлені в здійс-
ненні інвестицій в Україну. Обидва варіанти 
можливі. Головне – це привернути увагу інвес-
тора, приватного або державного. Приклади 
таких проєктів уже є в Україні.

– Тобто, все-таки це Україна повинна завзя-
тіше пропонувати для реалізації китайсько-
му бізнесу конкретні проєкти.

– Так.
– А я ось зараз згадую про те, що ще в 1999-му 
в Україні відкрили свої офіси китайські ком-
панії ZTE і Huawei, які тоді не були настіль-
ки відомі, як нині. У першому номері журналу 
«Україна–Китай» того ж року ми розмістили 
їхню рекламу. Сьогодні ZTE і Huawei – це все- 

світньо відомі бренди, які успішно працюють 
і в Україні. Давайте поговоримо про здобут-
ки китайського бізнесу в Україні. Про що тут 
варто сказати?

– По-перше, китайські компанії створюють ро-
бочі місця, працюють легально й платять по-
датки, що вказує на взаємовигідні інвестиції. 
По-друге, інвестиції обов’язково стимулюють 
розвиток економіки, особливо під час криз, і це 
є важливим для її відновлення. По-третє, ки-
тайські компанії шляхом здійснення інвестицій 
за кордон не тільки розширюють ринки збу-
ту своїх товарів, але й допомагають розвитку 
взаємовигідного двостороннього співробітни-
цтва. До згаданих Вами китайських компаній я 
хочу додати компанію COFCO, яка вельми успіш-
но працює в Україні – будівництво терміналів, 
бази переробки олії, елеватори, експорт зерна 
й продуктів харчування з України в Китай. Мені 
дуже подобається, як працює ця компанія. Що 
ж стосується Huawei і ZTE, то вони, наприклад, 
в останні роки подолали чимало труднощів, 
але в результаті вдало здійснюють розгортан-
ня мереж 4G в Україні. До того ж Huawei і ZTE 
надали торговий кредит для українських опе-
раторів. Ще необхідно згадати COSCO Marine, 
про яку менше говорять, але яка блискуче пра-
цює в Україні понад 20 років. Вони відкрили 
дочірню компанію в Одесі й зараз здійснюють 
регулярні морські рейси Україною й Китаєм. Це 
дуже перспективний логістичний напрям, що 
особливо важливо для здійснення ініціативи 
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». Адже Україна роз-
ташована на перетині торгових шляхів між Єв-
ропою й Азією. Є й інші випадки/зразки успіш-
ного інвестиційного співробітництва Китаю та 
України, хоча про це мало говорять.

– Одна з важливих форм торгово-економіч-
ного співробітництва – це створення зон 
вільної торгівлі. У останні роки Китай успіш-
но створює такі зони з різними країнами. 
Для нас, безумовно, одним із найпоказовіших 
і найближчих прикладів є створення такої 
зони з Грузією. Як Ви вважаєте, пропозиція 
про створення подібної зони вільної торгівлі 
між нашими країнами, яку кілька років тому 
озвучував Посол КНР в Україні пан Ду Вей, як і 
раніше, зберігає свою актуальність?

– Відмінне питання. Так, ця можливість збері-
гається. Хочу додати, що ідея була висловлена 
ще в першому півріччі 2015 року та публічно 

озвучена трохи пізніше в тому ж році. Чому 
китайська сторона виступила з такою пропо-
зицією? По-перше, тому що Китай більше ніж 
40 років підтримує процес глобалізації еконо-
міки і торгівлі. По-друге, рівень українсько-ки-
тайських відносин вимагає виходу на якісно 
новий рівень.

– Сьогодні людство ввійшло не тільки в епо-
ху глобалізації, а й в епоху нової інформа-
ційно-технологічної революції. Ми спосте-
рігаємо колосальний сплеск розвитку різних 
технологій в усьому світі, і Китай нині – це не 
просто виробник технологій, а країна, яка їх 
сама створює. У зв’язку з цим, було б непогано 
дізнатися від Вас про те, які українські тех-
нології здатні зацікавити КНР і що Китай міг 
би виробляти в Україні, адже це, безумовно, 
дуже важливо для реіндустріалізації України?

– Я завжди вважав Україну інноваційною кра-
їною з багатими людськими ресурсами. І тому 
ми з колегами весь час фокусуємо увагу на 
науці й техніці, а не тільки на розвитку тор-
говельно-економічного співробітництва між 
нашими країнами. Тут є значна кількість ці-
кавих прикладів, але я не буду конкретно їх 
перераховувати. Хоча Китай не дуже багато 
імпортує нових технологій з України, але ми 
добре знаємо про технологічні можливості 
вашої країни. Я впевнений, що в найближчому 
майбутньому українсько-китайське співробіт-
ництво в галузі науки й техніки відкриє нові 
горизонти і ми будемо працювати над важли-
вими спільними проєктами.

– Чи є якась підтримка з боку китайської 
держави для іноземних високотехнологічних 
компаній, які намагаються вийти на китай-
ський ринок? Чи є якісь програми?

– По-перше, у Китаї відкритий ринок, і тому не-
має ніяких обмежень, а, по-друге, у разі тран-
сферу технологій є підтримка з боку держави.

– Зараз, безперечно, однією з головних тем у 
всьому світі є тема торгової війни між Спо-
лученими Штатами і Китаєм (ініційованої 
США). Поки ми не бачимо її закінчення, однак 
уже існують деякі результати цієї війни. Чи 
не так? Чи не могли б Ви сказати кілька слів 
про те, як торгова війна вплинула на китай-
ську економіку і до яких заходів вдається уряд 
Китаю для того, щоб подолати її наслідки?

– Торгова війна, безумовно, це погана річ. Ця 
боротьба впливає не тільки на економіку Ки-
таю, але й на економіку США, і більшість країн 
світу. Зрозуміло, що вона безпосередньо впли-
ває на торговельно-економічний розвиток Ки-
таю, проте економіка нашої країни достатньо 
стійка й гнучка, що є результатом успішного 
здійснення в останні 40 років Політики реформ 
і відкритості. Ми не боїмося ніякого впливу 
ззовні, справляємося з труднощами й продов-
жуємо підтримувати глобалізацію. За оцінками 
й прогнозами провідних міжнародних фінан-
сових інститутів, торгова війна погано впливає 
на глобальну економіку в цілому. Але Китай 
має вдосталь способів, щоб подолати наслідки 
торгової війни й продовжити здійснення По-
літики реформ і відкритості. Відкритість – це 
важливий елемент наших реформ, що має ви-
значальне значення для взаємовигідних від-
носин Китаю зі світом.

– Нині Китай – друга економіка світу. Досягти 
такого результату за 40 років, безсумнівно, 
це диво, колосальний успіх. Яких нових успіхів 
планує досягти уряд КНР? Чого нам чекати 
від економічного розвитку Піднебесної в най-
ближчій і в далекій перспективах? Які плани?

– У нас є короткострокові й довгострокові 
цілі. Якщо стисло, то ми будуємо мирну, по-
тужну, багату, гармонійну, модернізовану 
країну й підвищуємо рівень життя народу. Ми 
будуємо соціалізм із китайською специфікою 
в нову епоху.

– Китай стане першою економікою світу?

– Напевно, так, але це не важливо. У Китаю ве-
лика кількість населення, і ми розуміємо, що 
наш ВВП на душу того ж таки населення ще не 
дуже високий. Тому китайське керівництво на-
зиває Китайську Народну Республіку «країною, 
що розвивається». Нам треба ще багато пра-
цювати, реалізовуючи прагматичні цілі.

– Далі я хотів би перейти до питання, яке 
також пов’язане й з планами, і з економічним 
розвитком – це ініціатива «Один пояс, один 
шлях». Безумовно, це найважливіша глобаль-
на ініціатива Китаю, нова форма взаємодії з 
усіма країнами світу. Ви у своїх виступах нео-
дноразово говорили про те, що Україна може 
бути не просто значущою країною в цій іні-
ціативі, а вона може бути хабом. Розкажіть, 
будь ласка, докладніше про цю ідею.
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– Україна однією з перших підтримала ініціа-
тиву «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», і разом ми до-
сягли дуже великих успіхів. Передусім, я маю 
на увазі китайські інвестиції в Україну. Але в 
подальшому нам треба звернути увагу на мож-
ливості у сфері торгівлі. Я вважаю, що Украї-
на в цьому процесі може бути хабом, бо вона 
володіє декількома перевагами. По-перше, 
це логістичні можливості: сухопутні й морські 
шляхи з Азії в Європу проходять через Україну, 
роблячи її першою європейською країною на 
цьому шляху. По-друге, Україна розташована в 
зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом, 
що також має дуже важливе значення. Звичай-
но, для реалізації цих переваг украй необхідно 
модернізувати термінали на кордонах, заліз-
ничні дороги й автомагістралі. На жаль, неза-
баром Міжнародні авіалінії України припинять 
свої польоти в Пекін, але вже в наступному 
році китайські авіалінії з’єднають наші країни. 
До того ж в Україні тривають ринкові реформи, 
що також будуть сприяти розвитку транзитної, 
сполучної ролі України на континенті Євразія.

– Чи скористалася якась китайська компа-
нія виробничою базою України та експортом 
своїх товарів до країн Європейського Союзу? 
Чи є якісь конкретні приклади?

– Вдалих проєктів уже кілька. Зокрема, ком-
панія «ЕкоВтор» недалеко від Києва на своє-
му заводі займається переробкою відходів й 
абсолютну більшість своїх товарів експортує в 
Європу. На цьому підприємстві працює майже 
чотириста місцевих робітників і тільки 13 або 
11 китайців. У планах компанії побудувати ще 
один завод, але вже в іншій області України. 
Також можна навести як приклад китайський 
завод у Луцьку, який відмінно працює й поста-
чає свою продукцію в Європу. Тому й далі нам 
необхідно рухатися в цьому напрямку.

– Торік Китай відзначив 40 років здійснення 
Політики реформ і відкритості. Сьогодні в 
усьому світі є великий інтерес до вивчення 
цієї моделі реформ. Ви говорите про рефор-
ми в Україні, і, безумовно, нам теж слід знати 
та враховувати цей досвід. Відомо, що перші 
кроки цих реформ були пов’язані з тим, що 

багато молодих китайців поїхали вчитися в 
провідні західні університети й стартува-
ла реформа освіти в самому Китаї. У зв’язку 
з цим, не могли б Ви сказати кілька слів про 
сучасну систему освіти Китаю і що могло б 
бути корисним для України в досвіді підготов-
ки молодих кваліфікованих кадрів? Адже все 
починається з освіти, з підготовки фахівців.

– Я згоден з Вами: усе починається з молодого 
покоління. Ну, якщо йдеться про моделі роз-
витку, то я вважаю, що у кожної країни своя 
специфіка, і тому в кожній країні повинна бути 
своя модель. Завдяки розвитку системи освіти 
в Китаї, протягом сімдесяти років освіта досяг-
ла значних успіхів, що дуже важливо для по-
дальшого розвитку Китаю. Що ж стосується на-
шого співробітництва в галузі освіти, то тут є 
велика перспектива. Наші університети готові 
якомога більше співпрацювати з українськими 
колегами, але нам поки взаємно не вистачає 
знань один про одного. Нам треба активізува-
ти контакти не тільки між викладачами, але й 
збільшити обміни студентами, щоб молоде по-
коління обох країн могло краще пізнати один 
одного. Нам потрібно створювати спільні нау-
кові та освітні проєкти. Сьогодні є успішні при-
клади нашої співпраці в цій сфері, але нам слід 
суттєво наростити темпи в цьому напрямку.

– Нещодавно співзасновник компанії Alibaba 
пан Джек Ма відвідав Україну. Як Ви оцінюєте 
цей візит і його можливий вплив на розвиток 
українсько-китайських відносин?

– Я б прокоментував цей візит як ще один до-
каз міцної дружби між нашими країнами. Від-
відування Джеком Ма України – це відмінний 
сигнал для пожвавлення комунікацій між ді-
ловими колами Китаю й України. Я дуже вра-
жений цим візитом і сподіваюся, що завдяки 
зусиллям Джека Ма вдасться залучити більше 
китайських інвесторів в Україну. Я впевнений у 
тому, що електронна комерція та інші нові на-
прямки бізнесу, які дуже успішно розвивалися 
в Китаї, тепер будуть не менш успішно розви-
ватися й в Україні.

– І наостанок. Ви вже п’ять років в Україні, 
добре знаєте нашу країну, специфіку наших 
відносин. Тому хотілося б дізнатися Вашу 
думку про те, що повинна зробити Україна 
для поліпшення наших відносин. Які закони 
потрібно ухвалити Верховній Раді для того, 
щоб покращити законодавчі основи україн-

сько-китайських відносин? Яких заходів не-
обхідно вжити Кабінету Міністрів для того, 
щоб відносини між нашими країнами були 
ефективними?

– Гарне питання, хоч і останнє. На мій погляд, 
міжнародні відносини, передусім, завжди за-
лежать від волі народів і влади. Я не хочу оці-
нювати волю вашої влади, але я впевнений, 
що український і китайський народи хочуть 
розвивати й прискорювати співпрацю. У май-
бутньому я буду ще більш активно займатися 
встановленням комунікацій між діловими ко-
лами наших країн.

– Якщо Ви дозволите, я сформулюю так: ми 
сподіваємося, що у Верховній Раді і в Кабінеті 
Міністрів України почують думку радника з 
торгово-економічних питань при Посольстві 
КНР в Україні про те, що між нашими народа-
ми існує взаєморозуміння, дружба й прагнен-
ня до співробітництва. Отже, вони повинні 
так само ефективно працювати, як і Ви, для 
того щоб відносини між нашими країнами 
стали ще кращими.

– Відверто кажучи, я дуже на це розраховую.

– Пане Лю, щиро дякую за бесіду, яка, я пере-
конаний, не остання. Ми завжди раді зустрічі 
з Вами.

– Значить, моя місія триває?

– Звичайно, вона триває, а ми сподіваємося на 
Вашу допомогу, підтримку й таку ж ефектив-
ну роботу, як і всі ці п’ять років. Успіхів Вам в 
Україні. Спасибі.

– Спасибі й Вам.

Бесіду вів Віктор КІКТЕНКО, 
д-р філос. наук, завідувач відділу 

АТР Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського 

НАН України, президент 
Української асоціації китаєзнавців 
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ІНТЕРВ'Ю
Руслан Ленівський:

«Моя мета – залучити 
якнайбільше китайських інвестицій, 

які б дали змогу Україні поліпшити
її економічне становище, а Китаю – відчути

тут політичну стабільність»

70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИРУСЛАН ЛЕНІВСЬКИЙ / ІНТЕРВ'Ю

Цьогоріч Китай став головним торговельним партнером України. Лише в першому кварталі 2019 року  
обсяги торгівлі між країнами зросли на 35,1% (і становили 2,6 млрд доларів), а загальна частка 
Китаю в зовнішній торгівлі України на початку 2019 року сягнула 10,6%. Таким чином у рейтингу 
країн, з якими Україна має найбільші обсяги торгівлі, Китай уперше випередив Росію та посів перше місце. 

Нині КНР продовжує нарощувати інвестиційні проєкти в Україні. Зокрема, станом на початок року Китай здійснив 
загальних інвестицій в економіку України на суму понад 18 млн доларів.

Що шукає і водночас чого остерігається китайський інвестор в Україні, яким юридичним партнерам довіряє та що 
Україні варто зробити, щоб збільшити свою інвестиційну привабливість, – обговорили з заслуженим юристом Украї- 
ни, представником Посольства КНР в Україні з юридичних питань та президентом українсько-китайської групи 
компаній «Ти і право» Русланом Володимировичем Ленівським. 

– «Ти і право» Ленівський груп» працює на рин-
ку України понад 11 років і завоювала репутацію 
надійного юридичного партнера для провідних 
китайських компаній. У чому секрет успіху Вашої 
компанії? Чим вона відрізняється від інших?

– Велике значення в роботі з клієнтами має досвід 
та компетенції в практиках, які цікавлять клієнтів. 
Компанія «Ти і право» є юридичною фірмою пов-
ного спектра, «олл-інклюзів», зі спрямованістю на 
інтереси та потреби китайських інвесторів. 

Що це означає? Фактично те, що в «Ти і право» 
не надають лише юридичні послуги та правові 
консультації. Для наших клієнтів ми зробили до-
ступним вирішення питань різного роду – надає-
мо бухгалтерські, аудиторські, нотаріальні, ріел-
торські послуги, послуги оцінки тощо. У компанії 
є багато асоційованих партнерів, які працюють 
під нашим керівництвом. Тому, коли до нас при-
ходить китайський інвестор із будь-якою пробле-
матикою, він може бути впевненим, що ми йому 
точно допоможемо. 

А звертаються з абсолютно різними питаннями – 
від розлучення фізичної особи до купівлі нерухо-
мості, від відкриття компанії в Україні до комплек-
сного супроводу бізнесу в нашій державі – тобто це 
будь-які питання, що можуть виникнути у фізичної 
чи юридичної особи в повсякденному житті.

Наша специфіка й водночас ще одна перевага – 
безумовно, наш багаторічний досвід роботи саме 
з китайськими компаніями. За період діяльності в 
цьому напрямку нашими клієнтами стали десятки 
найбільших корпорацій із Піднебесної, багато ком-

паній з інноваційними технологіями, чимало пред-
ставників малого та середнього бізнесу КНР. Крім 
того, у нас в офісі працюють громадяни КНР. 

Група компаній «Ти і право» Ленівський груп» по-
стійно розвивається: веде активну діяльність з 
обміну правовим досвідом, організації й участі в 
спільних семінарах, форумах із Китаєм. У нас є по-
над 10 юридичних компаній-партнерів у Китаї – у 
різних частинах країни. А ще нами підписано Ме-
морандум про співпрацю із сервісною організацією 
Сhina Legal Exchange Center у Пекіні.

Нині 90% наших клієнтів - це громадяни та юри-
дичні особи Китаю. Ми розуміємо менталітет і 
філософію наших китайських клієнтів, вміємо пе-
редбачити всі можливі ризики під час їхньої діяль-
ності в Україні, розуміємо їхній підхід до ведення 
бізнесу. Як результат – допомагаємо зробити ве-
дення бізнесу в Україні успішним та безпечним.

– Розкажіть, будь ласка, як усе починалося. 
Як з’явилась ідея створення компанії? 

– Справжнє щастя, коли захоплення переростає 
в справу життя. Так, можна сказати, сталося і зі 
мною. Усе почалося багато років тому – з зустрічі 
з людиною, що була тісно пов’язана з Китаєм. Саме 
тоді я вперше познайомився, а пізніше щиро за-
хопився філософією та ідеологією цієї країни. Мій 
світогляд, принципи міцно переплелися з наріж-
ними каменями конфуціанського способу життя – 
його головними засадами – мудрістю, гуманністю, 
вірністю та мужністю.
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Свого часу наша компанія багато співпрацювала з 
Федерацією профспілок України, надаючи юридич-
ну допомогу її членам. Тоді я очолював Всеукраїн-
ську незалежну профспілку працівників транспор-
ту. Ми реалізували масштабний проєкт в Україні 
– безкоштовну гарячу лінію для отримання члена-
ми профспілок правової допомоги. Консультували 
телефоном та в режимі онлайн тисячі громадян. У 
нас був молодий колектив натхненних та завзятих 
юристів, однак тяжіння та інтерес до Китаю в мене 
не згасав. Ніколи.

Тому в якийсь момент я повернув діяльність ком-
панії на 180 градусів та зосередився на роботі 
з КНР. Першою була компанія Хуавей Україна. 
Якось на одному з юридичних форумів я позна-
йомився з фінансовим директором українсько-
го представництва. Пам’ятаю, спершу ми довго 
спілкувалися про перспективи, нові технології, 
впровадження 3G в Україні. Мені було дуже ціка-
во. З цього почалася наша співпраця, яка триває 
понад 9 років. 

Оскільки китайський бізнес тоді не так активно був 
представлений у нашій країні, як правило, це були 
поодинокі компанії, то спілкування з новими ки-
тайськими партнерами дало мені шанс усе більше 
й більше заглиблюватися в українсько-китайські 
можливості, вивчати та шукати напрямки для їх-
нього розвитку. 

Так у мене з’явилися дружні стосунки з диплома-
тичним корпусом Китаю, з різними китайськими 
громадськими та бізнес-організаціями. Нині кіль-
кість клієнтів Групи компаній «Ти і право» Ленів-
ський Груп» із Китайської Народної Республіки пе-
ревалила за сотню. 

– З Вашого досвіду: що шукає китайський інвес-
тор в Україні, які сектори економіки нашої країни 
найбільше потребують китайських інвестицій 
та двосторонньої співпраці? 

– Ринок Китаю порівняно з більшістю країн світу, 
включаючи провідні держави західної цивілізації, 
бездонний, а перспективи, які відкриваються в 
співпраці з Китаєм українському уряду та бізнесу, є 
насправді безмежними. 

Сьогодні Китай швидше за будь-які західні країни 
впроваджує новітні досягнення індустрії і науки, в 
першу чергу у сфері IT-технологій, енергетики та ін. 

У той же час слід визнати, що електроенергетична, 
інфраструктурна галузі, вугільна промисловість 
та те ж сільське господарство в Україні перебува-
ють у стані занепаду. Китай як країна передових 
технологій міг би допомогти Україні в напрямку 
модернізації технологій та збільшення потужнос-

тей. Чудово розуміючи це, мені хотілося змінити 
ситуацію та створити умови для взаємовигідної 
українсько-китайської співпраці. 

Тому, наприклад, обіймаючи посаду радника мі-
ністра енергетики та вугільної промисловості 
України, я тривалий період працював над залу-
ченням китайських інвестицій на ринок України 
на урядовому рівні. Зокрема, за мого сприяння 
відбулося підписання низки меморандумів про 
співробітництво між Міненергетики та такими 
великими китайськими компаніями, як Huawei 
Technologies Co. LTD, Sany Heavy Equipment Co. 
LTD, Китайським агентством з атомної енергії 
(САЕА), а також China Electric Power Equipment and 
Technology Co., Ltd. 

Один із перспективних напрямків для залучення 
китайських інвестицій сьогодні – це відновлення 
та створення виробничих потужностей. Не секрет, 
що після розпаду Радянського Союзу в Україні ли-
шилося чимало розвалених заводів, пустих примі-
щень. Приватний інвестор, який міг би відкрити на 
їхньому місці виробництво, створити робочі місця, 
працювати на зовнішній ринок й експорт, у такий 
спосіб залучаючи в країну валюту, зовнішньоеко-
номічні контракти та забезпечуючи надходження в 
бюджет, зараз має стати одним із пріоритетів для 
розвитку регіонів.

Третій напрямок для розвитку співпраці між кра-
їнами – можливість реалізації не тільки в теоре-
тичній, а й у практичній площині тих договорів та 
угод, які підписала Україна. Це, зокрема, зміни в 
роботі з митними, правоохоронними, податкови-
ми органами цих країн, обмін інформацією щодо 
інвесторів, створення сприятливих умов для обо-
роту юанів в Україні, послаблення залежності від 
американської валюти. Наприклад, лише за перше 
півріччя 2019 року було імпортовано товарів із Ки-
таю в Україну на суму понад 4 млрд доларів, що 
майже на 900 млн більше за аналогічний період 
2018-го. Експорт України до Піднебесної теж зріс 
і становив за перше півріччя 2019 року 1,6 млрд 
доларів. Лише уявіть, якщо б експорт та імпорт між 
Україною і Китаєм не був би прив’язаний до дола-
ра, а відбувався напряму гривня–юань, наскільки 
б це зменшило збитки компаній та підвищило б 
їхню прибутковість.

– Які головні правила безпеки китайського інвес-
тора в Україні? Як йому захиститися від потен-
ційних ризиків? 

– Китайський інвестор дуже чутливий до невико-
нання другою стороною своїх зобов’язань і завжди 
піклується про свої інтереси.

Одним із напрямків роботи над залученням іно-
земних інвестицій для України має стати ухвален-
ня законопроєктів з метою захисту інвесторів. Так, 
економічна війна Китаю та США цілком закономір-
но впливає на надходження інвестицій із Китаю. 
Натомість завданням України має стати створення 
такого інвестиційного клімату, за якого іноземний 
інвестор почувався б захищеним усупереч усім 
міжнародним політичним проблемам та міг би роз-
вивати економіку України.

Я співпрацюю з багатьма бізнесменами з різних 
країн, але ніде я не зустрічав такої системності, 
впорядкованості в питаннях бізнесу, залучення в 
справи фірми й корпоративної лояльності, а також 
прагнення діяти в інтересах своєї країни, на благо 
її економіки, як у китайських колег і партнерів. І це 
цінний аргумент для спільного бізнесу.

Водночас за менталітетом китайські бізнесмени 
дуже обережні, особливо в питанні фінансів. Для 
того, щоб привернути увагу та залучити такого ін-
вестора, потрібно докласти чимало зусиль.

Насправді ризики для китайського інвестора такі ж, 
як і для українського, – це, насамперед, відсутність 
політичної стабільності. Великі занепокоєння в ки-
тайського інвестора викликають також коливання 
валюти, відсутність єдиної судової позиції, вільної 
конкуренції, часті зміни до податкового та митного 
законодавства. 

Поза тим, нині спостерігається низка реформ, 
тому, якою стане Україна вже найближчим часом, 
говорити зарано. 

– Чи впливають проблеми дочірніх компаній, від-
критих в Україні, на материнські? І яким чином 
можна захистити ризики материнської компанії 
тут в Україні?

– Звернутися в компанію «Ти і право» (усміхаєть-
ся). На мою думку, репутаційні ризики все рівно 
будуть впливати на материнську компанію. Хоча 
українська компанія – це окрема незалежна юри-
дична особа, але політику компанії, персонал ком-
панії визначає саме материнська компанія, тому 
будь-які дії, вчинки чи ситуації будуть прямо впли-
вати і на останню. 

Як захистити себе? Дотримуватися закону, не бо-
ятися відстоювати свої права, говорити про грубі 
порушення зі сторони адміністративних органів, 
виходити з публічними заявами. Якщо компанії 
немає чого боятися і вона не порушувала україн-
ський закон, то відкритість перед суспільством й 
іншими дасть змогу захистити себе від тиску не-
добросовісних чиновників. 

– Які законодавчі зміни запровадила Україна ос-
таннім часом для поліпшення інвестклімату?

– Цього року нашою державою було імплементова-
но відразу декілька важливих змін для поліпшення 
ведення бізнесу в Україні. 

У першу чергу, іноземні інвестори отримали мож-
ливість виводити дивіденди за кордон. Раніше для 
бізнесу з іноземним капіталом існував ліміт 12 млн 
євро на місяць для однієї юрособи на перераху-
вання дивідендів за кордон або на рахунки нере-
зидентів в Україні. Завдяки ухваленому Нацбанком 
10 липня 2019 року валютному послабленню всі 
обмеження на репатріацію дивідендів, як це було 
передбачено дорожньою картою з валютної лібе-
ралізації, скасовано. 

Також цього року Національний банк відмінив 
вимогу щодо обов’язкового продажу валютних 
надходжень. 

Окремої уваги заслуговує ухвалений Верховною 
Радою Закон «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо стимулювання інвес-
тиційної діяльності в Україні» (проєкт №1059). Це 
комплексний документ, який передбачає усунення 
юридичних прогалин, впровадження в правову 
систему України інноваційних правових інстру-
ментів. Зокрема, законом було внесено такі зміни: 

◊ у сфері захисту прав акціонерів  – встановлено 
відповідальність осіб із заінтересованістю та поса-
дових осіб акціонерного товариства за збитки, зав-
дані правочином із заінтересованістю, укладеним 
на неринкових умовах, згода на вчинення якого 
була надана мажоритарним акціонером або при-
значеними ним особами; 

◊ у сфері правосуддя  –  впровадження стандарту 
доказування «більшої вірогідності» в господар-
ських справах;

◊ у сфері забезпечення виконання договірних зо-
бов’язань  – боржникам надано певні гарантії, які 
зменшують ризики зловживання кредиторами (до-
вірчими власниками) своїми правами; 

◊ у сфері будівництва – скасовано обов’язок інвес-
торів сплачувати пайовий внесок у розвиток інф-
раструктури населеного пункту;

◊ у сфері договорів застави земельних ділянок 
–  скасовано обов’язковість проведення експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок приватної 
власності, які передаються у заставу;

◊ у сфері діяльності товариств з обмеженою від-
повідальністю – закріплено правила створення та 
діяльності товариств з обмеженою відповідальні-
стю, що діють на підставі модельного статуту.
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Крім того, 20 жовтня 2019 року набув чинності За-
кон  «Про концесію», який забезпечує можливість 
ефективного залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій в економіку України на умовах міжна-
родної практики. Поясню, концесія – це ніби су-
перпрогресивна оренда. У концесію передається 
важливе майно (аеропорти, лікарні, портова інфра-
структура), якими держава не може сама управляти 
ефективно для того, щоб приватний інвестор його 
поліпшив і надавав на його базі послуги кращої 
якості. До слова, Мінінфраструктури вже оголосило 
про старт конкурсу на концесію 6 інфраструктур-
них проєктів в Україні, серед яких – морські порти 
Ольвія (Миколаїв), Херсон, Маріуполь, Бердянськ, 
Одеса та паромний комплекс у порту Чорноморськ.  

Як результат, завдяки впровадженим цього року 
змінам, Україна піднялася в рейтингу інвестицій-
ної привабливості Doing business-2020 на 7 пунк-
тів та посіла 64-у сходинку. У 6 показниках із 10 
індикаторів, що враховуються при складанні цього 
рейтингу, Україна цьогоріч мала позитивні зміни. А 
це гарний сигнал для іноземних інвесторів.

– Що Україні ще варто зробити, щоб збільшити 
інвестиції? 

– Мені здається, що, передусім, має відбутися офі-
ційна зустріч двох очільників держав, де головним 
посилом має стати те, що Україна є відкритою для 
китайського інвестора, Україна зацікавлена в роз-
витку наших взаємних політичних, економічних 

відносин, і те, що в Україні нині активно впрова-
джуються реформи для поліпшення інвестиційно-
го клімату та підвищення безпеки ведення госпо-
дарської діяльності інвесторів.

Для того, щоб Китай хотів інвестувати, наприклад 
у капітал українських компаній, необхідно забез-
печити просте адміністрування податків, які при 
цьому повинні бути конкурентними порівняно з 
іншими країнами. Насамперед, потрібна прозора й 
об’єктивна система захисту прав кредиторів і пра-
ва власності, ефективна система регулювання.

Простіше кажучи, необхідно створити в Україні такі 
умови, які були б конкурентоспроможними для ін-
вестицій порівняно з іншими країнами. Оскільки 
поки буде вигідніше й безпечніше вкладати в інші 
юрисдикції, китайські інвестори так і робитимуть.

– Які маєте плани на найближче майбутнє?  

– Ціль одна – залучити якнайбільше китайських ін-
вестицій в Україну, які б дали змогу Україні покра-
щити її економічне становище, а Китаю – відчути 
політичну стабільність в Україні. Для цього необхід-
но просувати українсько-китайський бізнес, долу-
чатися до різного виду проєктів, форумів. Маючи 
значний досвід роботи з Китаєм та усвідомлюючи 
особливості менталітету китайського народу, бра-
ти активну участь у налагодженні стосунків на вну-
трішньому та міждержавному рівнях спільно з ор-
ганами влади. 

“你和权利”列尼夫斯基集团律师事务所已经在乌克兰的法律市
场从业超过11年，赢得了众多中国领先企业的认可，获得了极高
的声誉，那么您的律所获得成功的秘诀是什么？和其他乌克兰
的律所相比，您有什么优势？

- 在与客户合作的时候，从实践中获取的丰富经验与过硬的法
律技能是我们的秘诀，也是我们客户所感兴趣的。“你和权利”
列尼夫斯基集团律师事务所是一家业务板块非常全面的综合律
所，“全包“式服务模式充分满足了中国投资者的利益与需求。

这意味着什么？事实上，“你和权利”列尼夫斯基集团律师事务
所不仅可以提供法律服务与法律咨询。我们可以为客户提供不
同领域的解决方案，包括：税务、审计、公证、房地产、资产评估
等等。我们律所有很多相关领域合作伙伴，他们同时受到律所
的管理。因此，一旦我们的中国客户有什么问题，那么他完全可
以放心，我们能够帮到他。

客户通常带着各种各样的问题来找我们，从离婚诉讼到房产
购置，从在乌克兰注册公司到之后综合的公司事务方面的法
律支持。也就是说问题涉及到不论是个人还是公司在乌克兰
生存的方方面面。

对于客户来说，我们的特点，同时也是我们的优势，当然是与中
国企业多年的合作经验。经过多年的针对中国市场的努力，数
十家中国的国企都成为了我们的客户，其中不乏创新型科技企
业，还有很多中小型中国企业。

“你和权利”列尼夫斯基集团律师事务所一直在发展，我们积极
推动、组织并参与一些联合举办的法律研讨会及论坛，与中国
的同行交流法律事务方面的经验。在中国有十几家律师事务所
是我们的合作伙伴，遍布中国各个区域，我们还与北京的“中国
法学学术交流中心”签订了合作备忘录。

目前我们客户的90%都是中国公民及中国企业，我们非常了解中
国客户的思维方式与处世哲学，因此能够准确预判他们在乌克
兰展开工作时可能会面临的法律风险，也非常了解他们在乌克
兰的工作方式。因此，我们可以有效并且有针对性的帮助客户，
从而保障其在乌克兰的商业活动成功且安全。

您能不能谈一下，一切都是怎么开始的，您为什么想创立
一个律所？

最幸运的事情就是当兴趣发展成为事业的时候。是的，可以说
这正是我所经历的。一切都源于很多年前，我认识了一些中国朋
友，开始和中国变得密不可分。正是那时候我接触了中国的哲学

与思想，此后我发自内心的被其所吸引。我个人的世界观与处
事原则和儒家思想的根基紧密的结合在一起——智慧、仁爱、
忠诚与勇敢。

曾经，我们的律所与乌克兰的工会也有过密切的合作，我们也
为工会的成员提供过法律支持。那时我领导过全乌克兰运输工
人独立工会。我们在乌克兰实施了一个很大的项目，一条供工
会成员随时获得法律援助的免费热线电话，我们为上千人提供
了电话在线法律咨询。我们的律师团队曾经年轻又富有热情，但
是我对于中国的兴趣从未减退，从来没有。

因此，我开始调转律所的发展方向，全心全意专注于和中国相
关的工作。我的第一个客户是华为乌克兰公司。在一次法律论坛
上我认识了华为乌克兰代表处的财务经理。我记得，一开始我
们就合作的前景、新科技以及引进3G技术到乌克兰等问题进行
了长久的交谈。我当时非常的感兴趣，也因此开始了与华为的合
作，直到现在已经合作超过9年了。

由于当时中国的企业还没有引起乌克兰的广泛关注，只有少数
几个中国的企业。与新的中国伙伴的交流给了我加深中国与乌
克兰之间合作的机会，研究并寻找两国间的合作潜力。

因此我与中国的外交机构、与不同的中国公共及商业组织建立
了友谊，目前“你和权利”列尼夫斯基集团律师事务所与中国驻
乌克兰大使馆间建立联系的客户已经上百。

根据您的经验，中国的投资者在乌克兰寻找什么？乌克兰经济哪
些板块更加吸引中国的投资与两国间的合作？

中国市场与世界上的其他大多数国家相比，包括西方的一些领
先国家，都是深不可测的，展现在乌克兰政府与中国企业之间
的合作前景实际上是无限的。

现今的中国比西方任何一个国家都更快地将最新的工业及科学
成就应用于自身的发展上，尤其是在IT-技术与能源等领域。

与此同时，应该承认的是，电能、基建、煤炭工业、以及农业
在乌克兰处于下滑的状态。中国作为拥有最先进技术的国家，
可以帮助乌克兰实现技术迈向现代化，增强国力。我很好的明
白这一点，我还明白，在乌克兰与中国开展合作的25年内，跟
其他国家不同，乌克兰与中国在此期间几乎没有实现任何合
作项目。我觉得我不得不改变这种现状，为中乌两国间的互惠
合作创造条件。

因此，作为乌克兰能源与煤炭工业部部长顾问，我很长一段时
间都在致力于寻找并吸引中国政府层面的投资到乌克兰的市

ІНТЕРВ'Ю
鲁斯兰·列尼夫斯基：

《我的目标——吸引更多中国投资，改善乌克兰经济现状 

同时让中国投资者感受到乌克兰的政治稳定》

2019年，中国成为了乌克兰的主要贸易伙伴，仅在今年的第一个季度，两国间贸易量就增长了35.1%（达到26亿美元）， 
2019年初中国在乌克兰外贸中的总份额达到了10.6%。因此，在乌克兰的对外贸易排行榜上，中国首次超过俄罗斯，跃
居第一的位置。

目前中国在乌克兰的投资项目正在继续增加。特别是今年初，中国对乌克兰的总投资额已经达到了1800万美元。

中国的投资者究竟在乌克兰寻找什么？是什么让他们感到担忧而去寻求专业的法律支持？乌克兰又该怎么去提升自己的投资
吸引力？下面让我们来与乌克兰国家功勋律师、中国驻乌克兰大使馆法律顾问以及“你和权利”列尼夫斯基集团律师事务所的
董事长列尼夫斯基·鲁斯兰·弗拉基米拉维奇先生一起探讨一下这些问题。
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场。例如，在我的协助下，乌克兰能源与煤炭工业部和中国的很
多企业都签订了合作谅解备忘录，包括：华为技术有限公司、三
一重工、中国国家原子能机构、中国电力等。

恢复和创造乌克兰的生产力是吸引中国投资的方向之一。苏联
解体之后，在乌克兰留下了很多倒闭的工厂，很多厂房都荒废闲
置，这已经不是什么秘密。私人的投资者可以在这些土地上开
设工厂进行生产，创造就业岗位，发展国内贸易的同时也发展外
贸，以吸引更多的外资到乌克兰，为国家预算提供收入，这些都
是乌克兰发展的优势。

第三个国家之间合作发展的方向是：让那些已经签订的合同
与协议不仅仅停留在理论层面，而是彻底的实现它们。尤其是
在两国海关、执法机关、税务机关进行的改革工作，互相交换
投资者信息，人民币在乌克兰的流通，削弱乌克兰对美金的依
赖等等。举个例子来说，仅仅在2019年上半年，乌克兰从中国
进口的贸易总量就超过了40亿美元，与2018年相比同比增长了
9亿美元。从乌克兰向中国出口的贸易总额也增长了，仅2019
年上半年就达到了16亿美元。请想象一下，如果中乌之间不是
以美元结算，而是直接以格里夫纳对人民币结算，那将减少多
少损失，提高多少收益。

中国投资者在乌克兰的首要安全法则是什么？怎样才能规避潜
在的风险？

中国投资者对另一方不履行其义务非常敏感，而且时刻关心自
己的利益。

对于乌克兰来说，吸引外资的一个方法就是实施保护投资者的
法律法规。而中美之间的贸易战很自然的影响到了中国的对外投
资。因此乌克兰的任务就是创造良好的投资环境，即使存在国
际政治问题，外国投资者依然能感受到自己是受保护的，这样
才能发展乌克兰的经济。

我与来自不同国家的企业家都有合作，但我从未在商业活动中
碰到过像中国的合作伙伴这么系统性且有秩序、对公司事务的
参与度很高且对企业保持忠诚，同时以自己祖国利益和经济发
展为目标的生意伙伴。这些都是商业合作中最珍贵的原则。

与此同时，中国商人由于其传统思维方式是非常谨慎的，尤其是
在财务问题上，为了吸引这些投资者的关注，需要付出很多努力。

事实上，中国投资者面临的风险与乌克兰投资者的是一样的，首
先要考虑的就是政治不稳定这个因素。对于中国投资者来说，
汇率的摇摆不定、司法立场的不稳、税务与海关立法的经常性
改革，以及自由竞争的缺失都是令其担忧的因素。

除此之外，正在进行一系列改革，乌克兰未来将会变成什么
样，现在下定论还为时尚早。

在乌克兰设立的子公司如果出现问题，是否会对其母公司产生
影响？怎样才能在乌克兰保护母公司免除风险？

寻求“你和权利”列尼夫斯基集团律师事务所的帮助（微笑）。在
我看来，子公司在一国名誉受损迟早会影响到其母公司。虽然
在乌克兰设立的子公司根据公司法规定具有独立的法人资格，
但子公司的工作人员是受母公司管理的。

因此，子公司的任何行为或者状况都将直接影响其母公司。

怎么保护自己？遵守法律法规，不要害怕维护自己的合法权利，
勇于表达行政机关的严重违纪行为，公开发表正当声明。如果
一个公司遵守乌克兰的法律，敢于正当维护自己的权益，无所畏
惧，在社会公众面前保持公开透明，便能保护自己免除不法官
员的欺压。

最近一段时间乌克兰的立法中有哪些变化以改善投资环境？

今年，乌克兰通过了很多改善营商环境的法案。

首先，外国投资者可以自由将股息转移至乌克兰以外的国家了。
此前外资企业受到转移股息至国外或者向乌克兰非居民账户转
账额度的限制，一个法人实体最多不可超过1200万欧元。由于

乌克兰央行于2019年7月10日采取了货币宽松政策，货币自由化
路线图中规定的所有关于汇回股息的限制均已取消。

此外，乌克兰央行取消了强制出售外汇收入的要求。

还需要注意议会通过的“关于乌克兰为促进投资对部分法案进
行修订”的法律文件（№1059号法案）。这是一个综合性法律文
件，旨在填补法律空白，同时将创新型法律工具运用到乌克兰
法律系统中。以下是新法律中的几项改变：

在保护股东权益领域：

◊ 明确了由大股东授权或被指定负责人在非市场条件下交易所
造成的损失相关责任人应负的责任；

在司法领域：

◊ 在经济案件中实施“更大可信度”的证明标准。

在执行合同义务方面：

◊ 可以通过向债权人提供特定担保，以减少债权人（受托人）
滥用自身权利的风险。

在建筑领域：

◊ 取消了对发展居民区基础设施建设征收的投资税，即所谓“城
市基础设施发展分摊费”。

在土地质押合同方面：

◊ 允许在没有专家市场资产评审的情况下抵押私有土地。

在有限责任公司方面：

◊ 通过调整与有限责任公司的章程模板有关的问题，降低法
律风险。

除了上述法规的通过，2019年10月20日《特许经营权法》开始
生效，根据国际上的实践经验，该法律能够为有效吸引国有及
外国投资至乌克兰提供可能。我来说明一下，特许经营权是一
项超级先进的租赁模式。政府将自身无法妥善经营的项目（机
场、医院、港口基建等）转移至特许经营权项目，使得个人投资
者对其进行完善，并在此基础上提供更好的服务质量。基础设
施部已经宣布乌克兰有6项基建项目将开始竞争，其中有：“奥利
维亚”海港（尼古拉耶夫）、赫尔松港、马里乌波尔港、别尔江斯
克港、敖德萨港以及黑海港的渡轮综合项目。

由于今年实施的一系列改革政策，乌克兰在2020年营商环境报
告中吸引投资这个版块排名提高了7位，位于第64。而在10项评
价标准中乌克兰有6项指标均有了提高。这对于外国投资者来说
无疑是一个良好的信号。

乌克兰还应该做什么，以扩大投资？

在我看来，排在第一位的是两国首脑间的官方会面，最应该释
放的信号就是乌克兰对中国的投资者完全开放，乌克兰对发展
两国间政治、经济关系非常感兴趣，以及乌克兰现在积极推进
改革政策优化营商环境，提高投资者商业活动的安全性。

为了使中国有意愿向乌克兰的企业投资，则必须保障便捷的行
政税收，只有如此才能与其他国家相比时显得有竞争力。在此
之前，首先需要透明客观的借贷及产权法律保护体系，以及有效
的调节系统。

简单来说，必须在乌克兰创建与其他国家相比更加有竞争力的
引资条件。因为一旦将资金放入其他国家更有利且更安全，那
中国的投资者一定会这样做。

近期会有什么计划？

目标只有一个：吸引越来越多的中国投资到乌克兰，以使得乌
克兰改善其经济条件，而从中国的角度来看，让他们也感受到
乌克兰的政治稳定。为了达到这个目标，必须推动中乌之间的商
业合作，参加不同的项目、论坛。拥有与中国一起合作的丰富经
验，了解中国人的民族思想特质，我将与政府机关一致协作，从
内部及国际层面积极参与建立与中国的良好关系的事务中。

РУСЛАН ЛЕНІВСЬКИЙ / ІНТЕРВ'Ю
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– Якось не склалося ні з китайським ушу, ні з музикою, 
ні з живописом. Навіть моє захоплення ієрогліфікою 
(я досі намагаюся писати ручкою) не переросло в хобі 
каліграфії. Але люблю китайську класичну музику, 
традиційний живопис, кіно, літературу. Наприклад, у 
мене з собою завжди китайська книга, зазвичай ху-
дожня, яку читаю лиш випадає вільна хвилинка. 

– Тривалий час ви представляли нашу країну в Китаї, 
пройшли шлях від перекладача до радника-посланни-
ка Посольства України в КНР. Можете оцінити дина-
міку змін у цій країні, починаючи з 1991 року? Що з цих 
трансформацій вас дивує особливо?

– Оцінити це важко, збагнути – ще важче, повторити – 
неможливо. Динаміка трансформації китайського су-
спільства в новітню епоху відтворює прагнення нації 
повернути колишню велич Серединної Держави, але 
базується вона на фундаментальних індивідуальних 
цінностях: добробуті родини, захищеності, перспек-
тиві для нових поколінь. Передумовою такої динаміки 
стала темна епоха суспільно-економічного застою й 
політичного приниження, яка тривала приблизно з 
середини ХІХ століття й аж до кінця 1970-х. Мрія про 
сильну державу, заможне суспільство згуртувала 
громадян і дала такий поштовх до розвитку, аналогів 
якому важко знайти за останні 100 років, тим паче для 
такого масштабу. 

У цьому поступі мене не дивує нічого, а от щиру за-
здрість викликає здатність китайців єднатися перед 
спільними викликами і за потреби жертвувати осо-
бистим заради майбутнього, особливо опиняючись 

перед суворими викликами дійсності. Наприклад, 
коли нещодавно хтось із вищого керівництва NBA ви-
словився щодо підтримки «боротьби Гонконгу за свої 
права і свободи», нація відреагувала негайно: Китай 
геть чисто відмовився від трансляцій баскетбольних 
матчів Ліги. А компанія Tencent, яка продовжувала по-
кази, зазнала нищівної критики населення. Декілька 
років тому, у розпал територіальної суперечки з Япо-
нією за острови Дяоюй, китайці оголосили національ-
ний бойкот японським товарам, і навіть помірковані 
громадяни відмовилися від придбання «хонд», «то-
йот», «соні» і «панасоніків». Усі як один. 

Результат: кожні п’ять років країна змінювалася до 
невпізнанності. Цей процес триває й нині, але епіцен-
три змін змістилися зі східних і південних регіонів та 
великих міст на Захід і до сільської місцевості. Зага-
лом, це варто побачити. 

– Як ви вважаєте, чому китайці створили економіч-
не диво, а в нас не виходить?

– Частково я вже відповів на це запитання. Інше – муд-
ра і зважена внутрішня політика Уряду. Коли створю-
валися максимально сприятливі умови для малого 
й середнього бізнесу, держава потужно інвестувала 
в інфраструктуру, заохочувала населення зберігати 
кошти в банках, стабілізувала валютний курс, ефек-
тивно реформувала системи соціального захисту, фі-
нансування бюджетників, системи освіти, медицини, 
фундаментальної науки тощо. До того ж у Китаї завж-
ди працював принцип «батога і пряника» – серйозні 
стимули поряд із суворими покараннями. 

ІНТЕРВ'Ю
Василь Гамянін, член правління Української асоціації китаєзнавців, 

дипломат, перекладач, кандидат історичних наук:

«Китай – це наївне, гамірне,
енергійне дитя й сивочолий мудрий дідо в одній особі»

Тим, хто вельми шанобливо ставиться до китайської літератури, ім’я Василя Гамяніна добре відоме завдяки майс-
терним і витонченим перекладам на українську, передусім, класичної поезії – взірців високого письменства. Утім, 
він знаний і завдяки перекладу історичних праць таких, як, скажімо, «Історичні записки» Сима Цяня. Серед робіт 
китаєзнавця Гамяніна, що вийшли з друку, є статті, присвячені складним питанням перекладу й усвідомленню ав-
тентичних текстів на прикладі конфуціанського трактату «Чжун Юн».

Дипломат, котрий представляв нашу країну в Піднебесній, нині достеменно знається не лише на перебігу історич-
них подій, а й на сучасності.

Про вітчизняну синологію, перспективи українсько-китайських відносин на державному рівні й про те, чому куль-
турне партнерство в нашій країні – справа хіба що ентузіастів, ми поговорили з Василем Гамяніним.

Спілкування «ПЕНЗЛЕМ І ТУШШЮ»

– Пане Василю, з чого почалося ваше знайомство з 
Китаєм, з його культурою і мовою?

– У шкільні роки про Китай випадково дізнавався з 
нечисленних телевізійних передач та періодики. 
Пам’ятаю, як мене щиро вразила публікація уривків 
із мемуарів видатного синолога Миколи Федоренка, 
де той описував досвід перекладу зустрічей і бесід 
Сталіна з Мао Цзедуном. Ще й подумав тоді: і як оті 
«єрогліфи» взагалі можна вивчити?! А справжнє зна-
йомство почалося зі вступом у 1990 р. на факультет 
іноземної філології Київського університету ім. Тара-
са Шевченка. Мабуть, це нетипово, але Китай я нама-
гався пізнавати саме через мову, а не навпаки. Тому 
колеги нерідко дивувалися, як це я міг не читати тво-
ри китайських класиків (звісно, у перекладі) та не зна-
ти повного переліку всіх народних свят Піднебесної?! 
Так трапилося, що довелося стрибнути в невідомий 
темний човен, а він став долею й досі несе мене мо-
рем життя. 

– Як вам давалося опанування «китайської гра-
моти»?

– Цю мову неможливо «опанувати», її можна лише 
постійно вивчати, дивуючись і відкриваючи нове. 
Складність і незвичність «китайської грамоти» – у 
специфічному письмі, але саме в ньому – краса, міць 
і дихання сивої давнини. Інша «проблема» – фонети-
ка: складова тональна мова важко сприймається на 
слух, особливо коли спілкування ведеться на діалек-
тах, яких у Китаї сила-силенна. Ця адаптація минає 
важко, часто доводиться вдаватися до спілкування 
«пензлем і тушшю», коли виникає потреба написати 
ієрогліф, аби зрозуміти, про що йдеться взагалі. До-
дайте до цього неймовірно розгалужену лексику, кар-
коломну ідіоматику та багаті лексико-стилістичні на-

шарування століть – і зрозумієте, чи варто вирушати 
в цю путь. Це, мабуть, як здиратися на Джомолунгму: 
страшно, виснажливо, але надзвичайно цікаво й на-
тхненно. 

– Ваше життя й професійна діяльність багато ро-
ків тісно переплетені з Китаєм. Розкажіть про свою 
першу поїздку до Піднебесної. Чим були вражені, а, 
може й, розчаровані, потрапивши туди?

– Перша й друга поїздки відбулися в період із груд-
ня 1991-го по липень 1992-го, причому другий раз 
– це виявилося піврічне стажування до Народного 
університету м.  Пекін. Якщо описувати всю повноту 
вражень і набутого досвіду – стане на добрячу книгу 
мемуарів. Лиш те, що ми з товаришем, потрапивши до 
прикордонного містечка Суйфеньхе в лютому – якраз 
на Свято Весни (!) – без грошей і знайомих, дісталися 
до Пекіна майже за два тижні, містить силу пригод і 
досвіду. Що вразило одразу? ВСЕ! Це був інший світ, 
з іншими законами фізики, незбагненним менталіте-
том і великою широкою душею… Але по-справжньому 
здивували (і продовжують дивувати досі) дві речі: не-
втомний упертий необорний дух руху вперед і глиби-
на колективної життєвої мудрості, подібну якій іноді 
довелося зустрічати в невеликих українських селах у 
людей дуже поважного віку. Ще – парадокс прогресу: 
гармонійне поєднання стрімкого розвитку й неспіш-
ної виваженості в довгостроковому – ні, дуже довго-
строковому – плануванні. Китай – це наївне, гамірне 
енергійне дитя й сивочолий мудрий дідо в одній особі. 

– Ви людина з чутливою душею, внутрішньою музи-
кою, недарма займаєтеся танцями, танцюєте тан-
го. А чи стало що-небудь із китайських практик «для 
тіла й душі» частиною вашого способу життя?

Порівняйте це з нашими реаліями: у бюджетників платня мізерна, корупція квітне, покарань – нуль, заохо-
чень – нуль. Держава підтримує лише олігархічний бізнес, а малих і середніх підприємців душить, наука й 
освіта в занепаді, кредитування населення – самі розумієте… Приклад: якщо поліціянт має зарплатню на 
рівні умовних 2000–3000 євро й усвідомлює тяжкі наслідки за посадове правопорушення, чи братиме він 
ваші 200 та навіть 5000 грн хабара? 
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– Яку з ефективних китайських урядових ініціа-
тив ви б перейняли для нашої країни?
– Тут не варто вдаватися до мавпування успіху: у 
кожної нації – свій шлях до щастя й добробуту. Єди-
не, за що я би боровся, – за перетворення нашого 
суспільства на «україноцентричне», не проєвро-
пейське, проросійське, а винятково проукраїнське. 

Маємо знайти й обрати свій унікальний шлях роз-
витку, але почати слід не з гучних заяв і порожніх 
політичних побрехеньок, а з базових економічних 
принципів, які загальновідомі й загальноприйнят-
ні. Загалом, держава, якщо вже неспроможна до-
помогти, то точно не повинна заважати бізнесу й 
суспільству розвиватися!

Культурні «локомотиви»

Китайські міфи та українські реалії

– Корупція в нас незнищенна, тому багато хто 
змирився з тим, що викорінити її неможливо. Од-
нак Китаю це вдалося завдяки радикальним захо-
дам. Чи дійсно Китай раз і назавжди вирішив це 
питання або це просто міф?
– Це міф. Корупція в Китаї, як у кожній країні світу, 
існує, питання лиш у тому, чи бореться з цим хтось 
на державному рівні та наскільки ефективною є 
така боротьба. Антикорупційна кампанія у КНР, як 
на мене, досить успішна: гучні арешти, повернен-
ня мільярдів доларів до бюджету, публічні судові 
процеси, суворі вироки – усе це є. Але, насмілю-
ся стверджувати, як у Китаї, так і в Україні на усе 
це потрібно одне – політична воля вищого керів-
ництва. Усе. Якщо красти припинить «вищий еше-
лон», а відповідні контролюючі органи сумлінно 
працюватимуть – ситуація стрімко нормалізується 
й зміни в нашій країні будуть відчутні вже за рік. 
Гарантовано. 

– Спостерігаючи за потужним розвитком Китаю, 
аналізуючи його авторитет на політичній аре-
ні, мимовільно постає питання, а що ж все-таки 
вони побудували й продовжують вдосконалюва-
ти: соціалізм чи капіталізм?
– КНР будує «соціалізм із китайською специфікою», 
і це – додатковий приклад послідовного руху влас-
ним шляхом. То є дуже своєрідна й унікальна си-
стема, яку доцільно уважно вивчати, але ніяк не 
варто сліпо калькувати. Зрештою, для мене не має 
значення, який «…ізм» ми будуватимемо на бать-
ківщині, головне, щоби він був «з українською спе-
цифікою». 

– Про те, що Україна може стати повноправним 
партнером глобального проєкту «Один пояс, 
один шлях», говорять охоче. У якій галузі в нас, 
дійсно, конкретні перспективи, а не великі надії? 
– Скажу стисло: скрізь. Аграрний сектор, транспорт 
і логістика, машинобудування (літако-, судно-, ра-

кетобудування включно), високотехнологічні галу-
зі, ІТ… Усе, що ми вміємо або маємо потенціал для 
розвитку, є перспективним. Необхідно лиш знайти 
точку застосування. А головне – змінити гучні по-
рожні декларації на мовчазні ефективні дії. 

– Чи існують невирішені проблеми й питання у 
відносинах України та Китаю, і що необхідно зро-
бити в першу чергу на рівні урядів обох країн?

– На мою думку, таких проблем немає. А в першу 
чергу слід докласти зусиль до відновлення полі-
тичного діалогу найвищого й високого рівнів після 
п’ятирічної стагнації, запустити наново механізми 
Міжурядової комісії зі співпраці, зрештою, зробити 
очевидні кроки в напрямку відновлення довіри й 
поваги до нас із боку китайських політичних кіл та 
інвесторів. 

– Кількість туристів, що приїжджають в Україну 
з Китаю, неухильно зростає, так стверджують 
туроператори. Це важлива складова культурних 
контактів. Для китайських мандрівників запро-
ваджено низку спрощень для в’їзду. А як вирішує 
це питання китайська сторона?

– Скажімо, у багатьох китайських аеропортах діє 
система безвізового в’їзду до КНР для транзитних 
мандрівників на кілька діб. Для організованих ту-
ристичних груп працює система оформлення віз по 
прильоту і таке інше. Китайці вміють цінувати іно-
земних гостей і туристів, створюючи різноманітні 
привабливі цікавинки. 

Але все ж для України вкрай важливим є формуван-
ня стабільного пасажиропотоку з Китаю, проте ро-
биться для цього недостатньо. Зокрема, не зайвим 
було би відкрити прямі авіарейси з китайським 
оператором, адже після призупинення нашим мо-
нополістом МАУ рейсів до Пекіна ситуація значно 
ускладнилася: за такого стану потік гарантовано й 
швидко впаде, а от відновити його буде нелегко. 

Працює також принцип «країна – для нащадків». Китайці, як і ми, прагнуть, щоб їхні діти жили в добро-
буті, стабільності й мирі, але для цього вони, на відміну від нас, не намагаються назавжди спровадити 
дітей за кордон на навчання й «пмж», не їдуть масово на «заробітки», де більше платять, а будують цей 
новий світ прямо тут, у себе. 

– Інтерес до культури, мистецтва, традицій Під-
небесної підтверджується історією контактів 
України та Китаю. Які найбільш яскраві спільні 
проєкти останніх років у сфері культури, науки, 
освіти ви могли б відзначити? Чи існують обста-

вини, що перешкоджають цим взаємозв’язкам на 
культурній ниві?

– Якихось особливо яскравих проєктів, мабуть, не 
згадаю. Були спроби з обох боків робити щось ва-

гоме, але від Китаю ініціатором виступав зазви-
чай Уряд, а від України – окремі приватні особи, 
ентузіасти. Спорадично проводилися взаємні дні 
культури, тижні кіно, виставки, покази, відкриття 
пам’ятників тощо. Але дійсно масштабних подій не 
пригадую. Головна перешкода – брак справжньої 
зацікавленості української сторони на офіційному 
рівні, відсутність фінансування, інертність укра-
їнської бюрократії. Для України актуальність як 
Китаю взагалі, так і двосторонніх стосунків зали-
шається невисокою. На жаль. Окремі інституції, на-
приклад деякі виші, мистецькі організації, намага-
ються щось робити, але на локальному рівні.
Масштабним по суті проєктом державного рівня 
міг би стати спільний технопарк, спільний універ-
ситет, спільний успішний фільм. Але для цього 
потрібен «локомотив», а в нас його немає. Споді-
ваюся, поки що. 
– Яким чином Україна пропагує свою культуру в 
Китаї? Що наша країна робить для просування 
своїх гуманітарних інтересів?
– Як держава – ніяк і нічого. Діють лише епізодичні 
комерційні проєкти, які мають іншу мету, загалом. 
– Китай активно відкриває Інститути Конфуція 
по всьому світу, фактично створюючи лобістів 
своєї культури на майбутнє. Що заважає Україні 
робити те ж саме? Чи тільки відсутність коштів?
– Брак фінансування – важлива причина, але не 
єдина. Чомусь вважається, якщо ми рухаємося 
шляхом євроатлантичної інтеграції, то можемо доз-
волити собі кинути геть усі сили на цей напрямок 
за рахунок нехтування іншими політичними й куль-
турними векторами, а це – Азія, Африка, Латинська 
Америка, десятки древніх і сучасних цивілізацій, 
справжній культурний калейдоскоп. Повторюся: 
передусім, потрібна політична воля, надійні «локо-
мотиви» є – хоча б Українська асоціація китаєзнав-
ців, а кошти – бодай якісь – можна було б знайти.
– Китай досить часто звучить у медіапросторі 
України. Про його культуру, науку, туристичні 
пам’ятки ми маємо деяке уявлення. Журнал «Укра-
їна–Китай» є зразком того, що країна цікава ши-
рокому колу читачів. А як китайське суспільство 
отримує інформацію про нас? Є, наприклад, у Під-
небесній українські корпункти або ресурси, зареє-
стровані в доменній зоні китайського інтернету?
– Приведу факт: у КНР з 2014-го чи з 2015 року немає 
жодного українського корпункту чи бодай журна-
ліста, уже не кажучи про аналоги Інституту Конфу-
ція, Британської Ради чи Гете-Інституту. 
А більшість інформації про Україну китайці, зо-
крема офіційні установи, одержують із російських 
джерел, переважно пропагандистського штибу. 
Уявляєте, яка картина постає перед їхніми очима? 
Взаємодія між українськими й китайськими ЗМІ 
відбувається мляво й непредметно, а якраз було 
би дуже доцільно й влучно запускати хоча би що-
тижня центральними, регіональними й спеціаль-
ними телеканалами передачі про Україну, інтерв’ю 
політиків, урядовців, митців, спортсменів, новини 

абощо. Інакше ми так і залишимося для більшості 
китайців частиною СРСР або, що гірше, російською 
провінцією… Переконаний: чим більше буде в Китаї 
України, тим менше там буде Росії. 
Щодо електронних медіа: у Китаї немає вільного 
доступу до багатьох інтернет-ресурсів, до того ж 
вони віддають безперечну перевагу китаємовним 
сайтам, які в нас відсутні. Тому одним із першочер-
гових ідеологічних завдань України в зовнішньому 
світі мало би стати створення, фінансування, під-
тримка й активне наповнення такого ресурсу в са-
мій КНР. Це – непросте амбітне завдання, що потре-
бує фаховості й ресурсів, але ж Китай – постійний 
член РБ ООН, наш найбільший торговельно-еконо-
мічний партнер, а китаємовна аудиторія пошире-
на по всьому світові, і вона може стати нашим по-
тужним лобі. Адже добре, коли в тебе в друзях 1500 
мільйонів людей, чи не так? 
– Ми торкнулися теми «Один пояс, один шлях» у 
економічному контексті, проте у вас є своя, осо-
биста ініціатива, подібна до цієї. Ви захоплює-
теся перекладами китайської класики україн-
ською мовою. Чи правда, що в перекладі поезія 
позбавляється тієї глибини, за яку її цінували 
знавці, і навіть коментарі не рятують справу?
– Переклад – завжди виклик для драгомана, адже 
в результаті тлумачення чужого тексту рідною мо-
вою виникає фактично новий текст, усвідомлений, 
спожитий та інтерпретований живою людиною з 
власним баченням світу. Іноді жартую, що можна 
перекладати, а можна тлумачити або інтерпрету-
вати – у підсумку виходять геть різні витвори. Якщо 
не розтікатися думкою, то переклад має бути близ-
нюком оригіналу, але зі своїм характером, зрозумі-
лим уже іншомовному читачеві. На існування ма-
ють право й дуже близькі до оригіналу переклади, 
які дають нагоду досвідченому читачеві самому 
довершити творчий процес, і переклади «вільні», 
де від структури й власне тексту лишається не так 
багато, зате повною мірою передається дух, мело-
дика, драматургія. 
Щодо коментарів: завжди чудово мати хороші фа-
хові примітки й пояснення, особливо щодо складних 
філософських та історичних текстів або ж поетики. 
– Кого з національних авторів – сучасних чи мину-
лих років – ви б порекомендували українському чи-
тачеві для першого та подальшого знайомства з 
китайською літературою?
– То був би надто довгий перелік творів! Звісно, 
варто почитати художню класику: мудреців дав-
нини, поезію Танської та Сунської доби, романи 
«Річкові заплави», «Три царства», прозу Лао Ше, Ба 
Цзіня, Мао Дуня тощо, але необхідно знайомитися і 
з сучасними творами, чимало яких уже перекладе-
но українською: наприклад, «Вовчий тотем», «Три 
тіла», твори Мо Яня. Власне, читати можна все, го-
ловне – настрій і поставлена мета. Особисто мене 
глибоко вразили два романи: «Рівнина Білого Оле-
ня»（白鹿原）Чень Чжунши й «Звичайний світ»（平凡
的世界）Лу Яо. Рекомендую!

Бесіду вела Людмила ДЕНИСЕНКО, журналіст
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Максим Пучин 

адвокат 
АО «Ленівський-Пучин» 
Ти і Право» Партнерс»

       КИТАЙСЬКІ 
інвестиції в УКРАЇНУ: 
    будуємо 
            юридичний МІСТ

Як показує практика, китайські підприємці вкрай 
зацікавлені інвестувати в Україну, активно пра-
цюють у цьому напряму та бачать перспективи. 
Утім, стримуючим фактором, крім широко обгово-
рюваної політичної нестабільності, стає також ди-
намічність законодавчого регулювання, подекуди 
занадто «зарегульовані» та не завжди зрозумілі 
процедури і процеси, а також приховані ризики, 
не останній із яких прямо пов’язаний із рівнем ко-
рупції в судовій та правоохоронній системі. Наразі 
українська влада і словом і ділом демонструє свою 
зацікавленість у залученні іноземних інвестицій та 
створенні сприятливих умов для роботи інвесто-
рів. Не меншу роль у цьому процесі відіграє також 

український бізнес, готовий як приймати інвести-
ції від китайських партнерів, так і надавати їм не-
обхідну фахову допомогу.

Рішення масштабувати бізнес на територію іно-
земної держави, тим паче далекої та мало зрозумі-
лої як у культурному, так і в правовому, а подеку-
ди й в економічному аспектах, не завжди дається 
легко, проте це лише верхівка айсберга. На своєму 
шляху потенційний інвестор стикається з безліч-
чю питань, які, на перший погляд, здаються не та-
кими вже й важливими. Однак, з огляду на обсяги 
інвестування, навіть маленька помилка іноді може 
стати причиною великих утрат.

Статистика останніх років демонструє надзви-
чайний темп розвитку торговельно-економіч-
ного співробітництва між Україною та Китаєм. 
Уже сьогодні Китай є беззаперечним лідером се-
ред найбільших торговельних партнерів України 
(що підтверджується даними НБУ), обсяги тор-
гівлі товарами й послугами невпинно зростають.

Товариство з обмеженою відповідальністю Постійне представництво 
китайської компанії в Україні

Юридичний статус, статутний капітал

Є юридичною особою.
Має статутний капітал, який формується протягом 6 місяців 
з дня реєстрації за рахунок внесків у формі: грошей, цінних 
паперів, нерухомості, інших видів власності, майнових прав.
Відсутні вимоги відносно мінімального розміру статутного 
капіталу та необхідності підтвердження джерела походження 
коштів.

Не є юридичною особою та не здійснює самостійно 
господарську діяльність.
У будь-яких випадках діє від імені та за дорученням 
безпосередньо китайської компанії, зазначеної в 
Свідоцтві про реєстрацію.
Статутний капітал відсутній.

Засновник/власник, відповідальність засновників

Засновником є безпосередньо китайська компанія, 
відповідальність якої обмежена розміром внеску в статутний 
капітал товариства.
Перевага: можливість у будь-який момент продати або іншим 
чином відчужити українську компанію (її корпоративні права) 
повністю або частково.

Материнська компанія (китайська) є засновником  
та несе відповідальність.
Немає можливості продати корпоративні права чи 
передати представництво іншій юридичній особі.

Керівні органи

Вищий орган управління – загальні збори учасників 
товариства.
Виконавчий орган – директор (одноособовий) чи дирекція  
на чолі з генеральним директором (колегіальний).
Можливе створення наглядової ради.

Найвищий орган – безпосередньо вищий керівний 
орган китайської компанії.
Материнська компанія призначає керівника 
представництва, який діє на підставі довіреності.

Власність в Україні

Може оформлюватися як на українську юридичну особу,  
так і на іноземну компанію.
Важливо: оформлення власності безпосередньо на 
товариство позбавляє материнську компанію прямого 
контролю над нею.

Оформлюється на іноземну компанію, що є 
доцільним із міркувань захисту права власності.

Ліцензована діяльність

Має право отримувати дозвільні документи, ліцензії. Дозволи і ліцензії отримує материнська компанія.

Межі відповідальності

Відповідальність обмежується власністю самого товариства 
та його статутним капіталом, що істотно мінімізує ризики 
материнської компанії.

Відповідальність покладається на материнську 
компанію (представництво виступає в 
господарських правовідносинах від її імені).

Працевлаштування іноземців (нерезидентів)

Необхідно отримувати дозвіл на працевлаштування кожного 
іноземця.

Отримання дозволу не вимагається, 
співробітникам-іноземцям видаються службові 
картки.
За запрошенням постійного представництва може 
оформлюватися довгострокова віза. 

Найперше питання, що треба вирішити інвестору, – це вибір організаційно-правової форми 
присутності на території іноземної держави. Тут у пригоді стане кваліфікований корпора-
тивний юрист, який не просто здійснить необхідні юридичні дії, але зможе виявити потреби, 
проаналізувати перспективи й ризики та, виходячи з цього, допомогти обрати максимально 
доцільний варіант. В Україні найбільш прийнятним для китайського бізнесу є: або створення 
іноземного представництва китайської компанії, або створення української юридичної особи 
– товариства з обмеженою відповідальністю. Далі – трохи про їхню різницю та особливості.

Вочевидь, український ринок збуту надзвичайно приваблює китайський бізнес, 
проте не лише він. Географічний центр Європи апріорі має всі шанси стати лока-
цією «number one» для виходу на її 700-мільйонний платоспроможний та споживчо 
активний ринок. А з урахуванням розвиненої транспортно-логістичної інфраструк-
тури та вельми демократичним для роботодавця рівнем оплати праці сумніватися 
в інвестиційній привабливості України не доводиться.
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Розкриття інформації

Зобов’язане розкривати інформацію про кінцевих 
бенефіціарів (власників компанії).

Відсутні вимоги щодо розкриття будь-якої 
інформації.

Регіональна структура

Може створювати філії та представництва,  
бути засновником нових компаній.

Не може заснувати філію, представництво чи 
юридичну особу від свого імені.

Вартість реєстрації

Державний збір не сплачується. 
Окремо сплачуються нотаріальні послуги та послуги з 
перекладу документів.

Реєстраційний збір 2102 грн 
(із 01.12.2019).

Строк реєстрації

2 робочих дні 20 робочих днів

Можливість здійснення господарської діяльності

Обмеження відсутні, за винятком видів діяльності, що 
вимагають попереднього отримання дозволу, та діяльності, 
забороненої законодавством України.

Некомерційне представництво не має права 
здійснювати господарську діяльність.
Постійне представництво здійснює господарську 
діяльність від імені материнської компанії.

Оподаткування в Україні

Загальна система оподаткування: 18 % податок на прибуток,  
20 % податок на додану вартість.
Спрощена система оподаткування: єдиний податок для 
платників третьої групи – 5 % від суми доходу (обороту) або 3 % 
у разі реєстрації платником податку на додану вартість (20 %).

Виключно загальна система оподаткування:  
18 % податок на прибуток,  
20 % податок на додану вартість.
Перехід на спрощену систему оподаткування 
неможливий.

Виведення прибутку та дивідендів з України

Для виведення прибутку необхідно виплачувати дивіденди 
та сплачувати з цієї суми податок на репатріацію: 5 % від 
загальної суми дивідендів у випадку, якщо китайській 
компанії належить не менше 25 % статутного капіталу 
товариства, або 10 % – у всіх інших випадках.
(діє Угода про уникнення подвійного оподаткування між 
Україною та КНР).

Може перераховувати отриманий прибуток 
іноземній компанії шляхом здійснення  
банківського переказу.

Як мінімум, такі наслідки можна спрогнозувати та 
бути готовими до них, а в ідеалі – запобігти їх ви-
никненню ще на етапі планування інвестицій. Ор-
ганізаційно-правова форма присутності іноземної 
компанії на українському ринку – це такий собі 
«юридичний міст», що здатний забезпечити ста-
більність і налагодженість бізнес-процесів задля 

оптимально комфортного руху капіталу. Цей міст 
має бути спроєктований та побудований професіо-
налами, що бездоганно орієнтуються в законодав-
чому просторі та підготовлені до будь-яких неспо-
діванок. Чим міцнішим є ваш юридичний міст, тим 
на вищий рівень захищеності інвестованого капі-
талу ви можете розраховувати.

Перше – наскільки довгострокові його інвестиційні інтереси?
Друге – чи планує він масштабувати бізнес в Україні?
Третє – якою мірою іноземний бізнес готовий нести відповідальність 
за результат діяльності його українського осередку?
Четверте – якою мірою він бажає залишити за іноземною компанією 
управлінську та контрольну функції?
П’яте – чи готовий він розкривати інформацію щодо кінцевих вигодонабувачів 
(власників бізнесу)?
І шосте, яке дуже часто стає найголовнішим, – звісно ж, про податки. 
Адже рівень податкового навантаження в Україні не занадто комфортний, 
хоча спостерігаються стабільні тенденції його поступового зниження.

Україна готова приймати інвестиції. Рівень інвестиційної привабливості нашої держави, хоч і не 
дуже швидко, але зростає. Влада взяла курс на лібералізацію корпоративного, регуляторного й 
валютного законодавств, спростила реєстраційні процедури та, сподіваємося, надалі продов-
жуватиме процес підвищення рівня прозорості й прогнозованості перспектив ведення бізнесу 
в Україні. Український консалтинговий бізнес, у свою чергу, готовий допомагати іноземним ін-
весторам ухвалювати зважені юридичні та фінансові рішення задля побудови міцних юридичних 
мостів для сталого й безпечного руху капіталу.

Загалом, можна сформулювати шість основних питань, 
відповіді на які має дати собі інвестор на етапі підготовки до відкриття компанії в Україні. 

Як бачимо, від правильно обраної форми присутності в Україні іноземного інвестора залежить 
вирішення багатьох важливих управлінських та фінансових питань. Тож урахування юридичних 
потреб конкретного бізнесу та очікувань інвестора на цьому етапі стане міцним підґрунтям 
для комфортного ведення бізнесу та допоможе запобігти виникненню небажаних наслідків. 
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Ксенія Соколова 

юридична компанія 
«Ти і право» Ленівський Груп»

      Інвестиції в житлову 
нерухомість УКРАЇНИ: 
                     що має знати 
      китайський інвестор

Місто, провінція, країна Середня ціна/
м²

Середня вартість 
оренди 

за 1 кімнату на місяць
深圳 Шеньчжень, Гуандун, Китай 9338$ 315$

北京  Пекін, Китай 9189$ 710$

上海 Шанхай, Китай 7661$ 471$

厦门 Сяминь, Фуцзянь, Китай 6283$ 262$

三亚 Санья, Хайнань, Китай 5348$ 357$

Місто, країна Середня ціна/
м²

Середня вартість 
оренди за 1 кімнату  

на місяць
Київ, Україна 1200$ 264$

Харків, Україна 665$ 216$

Дніпро, Україна 680$ 99$

Львів, Україна 776$ 179$

Одеса, Україна 878$ 218$

Громадяни Китаю почали більше цікавитись 
українськими квартирами. Причини цього цілком 
очевидні: вартість українського житла є однією 
з найнижчих у Європі та значно поступається в 
ціні китайському. Порівняймо, ціна на квадрат-

Максимальну вигоду в Україні дають інвестиції в будівництво на початковому 
етапі, коли квадратний метр може коштувати і $500, хоча цей варіант іноземці 
не розглядають насамперед через ризики, пов’язані з термінами здачі об’єкта 
й необхідністю робити в подальшому ремонт.

Ще одна нечисленна категорія покупців – іноземні студенти з КНР, які навчаються в університетах 
Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Ужгорода та Одеси.

Крім тих, кому на період роботи чи навчання треба жити в Україні, більшає кількість охочих отримувати ін-
вестиційний дохід від покупки квартири, яку можна здавати в оренду. У такому випадку найвищий/макси-
мальний інтерес для інвесторів становить відносно нове житло (не старіше 10 років) у розвинених районах 
ближче до центру столиці, оскільки цей актив у подальшому можна здати чи продати дорожче. 

Найчастіше іноземними інвесторами в українське житло виступають 
нерезиденти-родичі українців, а також бізнесмени або середній ме-
неджмент іноземних компаній. Останні або самі купують житло, або 
роблять це за рахунок підприємства.

Якщо говорити про український ринок нерухомості, то захмарних прибутків інвесторам тут не варто очіку-
вати, насамперед зважаючи на помірні ціни у валюті. Водночас дохідність від здачі в оренду нерухомості 
в Києві порівняно висока – в середньому 7–8% річних. Так, якщо взяти до уваги середню вартість оренди 
однієї кімнати в Києві та Пекіні, то дохід від здачі житла в оренду становитиме для Києва – 5–10% річних, 
для Пекіна – 1–3% річних. А тому такі інвестиції є доволі виправданими. До того ж, на думку експертів, 
у подальшому вартість оренди, на відміну від вартості житла, у Києві лише зростатиме.

Таким чином, іноземні громадяни мають можливість купувати та на власний розсуд розпоряджа- 
тися об’єктами нерухомості – користуватися, дарувати, здавати в оренду, обмінювати, про-
давати, закладати, відчужувати, передавати в спадок і навіть вносити як установчий внесок 
в статутний фонд при реєстрації підприємств. Купувати квартиру можна і на кілька власни-
ків-іноземців, їм також будуть гарантовані рівні права.

ний метр у Києві стартує від 800 доларів для вторинного ринку житла 
і від 1100 – для первинного. У Пекіні середня вартість квадратного мет-
ра перевищує 9,1 тисяч доларів за квадратний метр. У місті Шенчжень 
вона ще вища – 9,3 тисяч доларів за квадратний метр.

ХТО КУПУЄ ТА ЩО КУПУЮТЬ? 

СКІЛЬКИ МОЖНА ЗАРОБИТИ? 

ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ У НЕРУХОМІСТЬ

У цілому, щодо купівлі нерухомості українське законодавство прирівнює в 
правах нерезидентів із громадянами України, за умови, що вони перебува-
ють в Україні на законних підставах. 
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Водночас існують певні обмеження й особливості для іноземців 
порівняно з резидентами України, про які варто знати.

1.  Іноземці мають право купляти нерухомість в Україні, незалежно від того 
     є вони фізичними особами чи юридичними.

2. Іноземці, які нелегально перебувають на території країни, не мають 
     права купувати тут нерухомість.

3. Іноземець може набувати у власність будь-яке нерухоме майно 
     за винятком земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
     (що встановлено частиною 2 ст. 81 та частинами 2–3 ст. 82 Земельного 
    кодексу України). Але, оскільки в цій статті ми розглядаємо особливості  
     купівлі квартир, детально зупинятися на цьому пункті не будемо.

4. Особиста присутність інвестора при реєстрації прав власності не     
     є обов’язковою – його може замінити представник, який має довіреність.  
    У випадках, коли така довіреність видана на території іншої держави,  
   вона повинна бути належним чином легалізована / апостильована 
  й перекладена українською мовою, якщо міжнародними угодами 
     не передбачено інше.

5.   Якщо іноземець має намір придбати нерухомість особисто, йому потрібно  
     отримати індивідуальний податковий номер.

6.      Договір купівлі-продажу нерухомості обов’язково укладається в письмовій 
     формі й підлягає нотаріальному посвідченню.

Найперше варто вивчити пропозиції на ринку нерухомості. Підібрати найкращі об’єкти за адекват-
ними цінами допоможуть професіональні ріелтори. Такими в Україні є, наприклад, АН «Киев Дом 
Сервис», які пропонують, окрім якісної аналітики ринку, повний супровід та юридичну чистоту угод 
в операціях із нерухомістю.

Одне з найчастіших питань, яке виникає в інвес-
торів із КНР: чи можливо купити квартиру за 
готівку. Постановою правління Нацбанку Украї-
ни від 29.12.2017 № 148 встановлено заборону на 
здійснення платежів між фізособами за договора-
ми купівлі-продажу, які підлягають нотаріально-
му посвідченню, у розмірі понад 50 000 (п’ятдесят 
тисяч) гривень. Оскільки зазвичай вартість не-
рухомості значно перевищує таку суму, розраху-
нок може бути тільки безготівковим способом, 
наприклад шляхом переказу коштів із поточного 
рахунку на поточний рахунок. Здійснити такий 
переказ можна і за допомогою SWIFT-платежів із 
власного рахунку, проте з урахуванням банків-
ських комісій та часто із залученням документів, 
що підтверджують джерело походження коштів.

Не варто забувати й про те, що нерезидент як фі-
зична особа має право ввозити в Україну через 
державний кордон готівку в еквіваленті не більше 
як 10000 євро без письмового декларування. У разі, 
якщо нерезидент ввозить суму, що перевищує вка-
зану, то він повинен задекларувати її митному орга-
ну та отримати митну декларацію.

Якщо іноземець живе й працює в Україні (має по-
свідку на проживання, дозвіл на працевлаштування, 
офіційний дохід у розмірі, який влаштовує банк), за 
наявності поручителя, громадянина України, та до-
даткового забезпечення він може оформити іпотеч-
ний кредит. Але врахуйте: кожен банк сам встанов-
лює вимоги для певної категорії позичальників, тому 
умови оформлення іпотеки дещо відрізнятимуться.

Аби зменшити ризики обох сторін, пов’язані з про-
дажем нерухомості та її оплатою, радимо зверну-
ти увагу на договір ескроу-рахунку як механізм 
забезпечення виконання зобов’язань «по оплаті 
проти поставки». Його суть така: покупець від-
криває в узгодженому сторонами банку поточний 
рахунок із спеціальним правовим режимом (ес-
кроу-рахунок), на який переказує обумовлену суму 
(як правило, вона дорівнює вартості нерухомості). 
Одержувачем коштів із такого рахунку виступає 
продавець, але отримати кошти з нього він змо-
же, лише надавши банку документи, що підтвер-
джують виконання ним зобов’язань на користь 
покупця, наприклад витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності за покупцем-нерезидентом.
 
За загальним правилом на території України всі 
розрахунки повинні здійснюватися лише в націо-
нальній валюті – в гривнях. Водночас є певні ви-
нятки, які дозволяють здійснювати оплату в 
іноземній валюті. Так, за українським законодав-
ством, нерезидент-інвестор для цілей інвесту-
вання, включаючи оплату нерухомості, має право 
відкрити валютний ескроу-рахунок у банку Укра-
їни, а фізична особа-резидент, в свою чергу, має 
право відкрити поточний валютний рахунок, на 
який можуть бути зараховані кошти від продажу 
нерухомості нерезиденту-інвестору. Це дозволяє 
нерезиденту-інвестору здійснити переказ валю-
ти з-за кордону безпосередньо на свій валютний 
ескроу-рахунок, відкритий у банку України, а далі 
здійснити з нього оплату за нерухомість за до-
говором купівлі-продажу на поточний валютний 
рахунок фізичної особи-резидента (продавця).

Потрібно знати, що перед купівлею обраного об’єкта нерухомості китай- 
ському інвестору, який діє не через представника, доведеться самостій-
но підготувати пакет документів, котрий включає:

1.  Підтвердження легального перебування в Україні. Такими документами  
    можуть стати посвідка на проживання, віза або ж факт перебування 
     на території України в межах часових рамок для резидентів країн, з якими  
     встановлено безвізовий режим.

2.  Документ, що засвідчує особу. Паспорт громадянина іноземної держави  
     повинен бути перекладений українською мовою.

3. Для здійснення угоди іноземцю необхідно отримати реєстраційний 
     номер облікової картки платника податків (ІПН).

4.     Якщо іноземець перебуває в шлюбі, знадобиться згода другого з подружжя. 
            Якщо в документах іноземних громадян відсутні відмітки про сімейний стан,  
   вони повідомляють нотаріуса про своє перебування (незнаходження) 
     в шлюбі за допомогою відповідної заяви.

ФІНАНСОВА СТОРОНА ПИТАННЯ ТА ІСТОТНІ УМОВИ ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ

Одна з переваг такого варіанту – те, що, на відміну від розрахунків у гривнях, у випадку зриву угоди не-
резидент не зазнає суттєвих втрат, пов’язаних із банківськими комісіями: спочатку під час продажу 
іноземної валюти, а потім знов під час її купівлі з метою повернення за кордон. 

З ЧОГО ПОЧАТИ КУПІВЛЮ КВАРТИРИ?
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Одержати податковий номер нерезидент може са-
мостійно або доручивши це довіреній особі. Для 
цього до відповідного органу Державної фіскальної 
служби подається заява за встановленою формою 
й паспорт іноземного громадянина з перекладом 
на українську мову та підписом перекладача, заві-
рений нотаріально, а також нотаріальна копія та-
кого перекладу (якщо документи подаються пред-
ставником, то додається відповідна довіреність на 
представника, засвідчена нотаріально).

Далі необхідно підписати договір відкриття рахун-
ку умовного зберігання, на підставі якого нерези-
денту-інвестору буде відкритий ескроу-рахунок в 
іноземній валюті. Порядок відкриття такого рахунку 
нерезиденту-інвестору регулюється відповідною 
банківською інструкцією й займає в середньому 
кілька днів.

Наступний етап – сплата необхідних податків. 
За встановленими законодавчо нормами пода-
ток із доходів фізичних осіб (ПДФО), військовий 
збір й оплата до Пенсійного фонду відбувається 
до підписання угоди в нотаріуса (нотаріус зо-
бов’язаний перевірити наявність квитанцій про 
їхню сплату до здійснення угоди), а всі інші ви-
трати – у день операції.

При продажу нерухомості платником ПДФО (5% 
від ціни нерухомості) і військового збору (1,5% від 
ціни нерухомості) у випадку не першого прода-
жу в поточному році та володіння об’єктом менше 
трьох років є продавець.

Зобов’язання зі сплати збору до Пенсійного фонду 
(1% від ціни нерухомості) нормативно покладають-
ся на покупця нерухомості.

Решта ж витрат, пов’язаних з оформленням угоди, 
зокрема й витрати на мито за нотаріальне посвід-
чення договору купівлі-продажу нерухомості, може 
бути поділена між сторонами порівну.

Після перевірки здійснення всіх необхідних сплат 
та дієздатності сторін (повноважень їхніх пред-
ставників) нотаріус сформує всі необхідні витяги 
з державних реєстрів. Після цього сторони можуть 
підписати договір купівлі-продажу нерухомості, а 
нотаріус – засвідчити підписи сторін та зареєстру-
вати в державному реєстрі угоду купівлі-продажу. 
Далі за заявою однієї зі сторін договору реєструє 
право власності на нерухомість у державному реє-
стрі за покупцем. З цього моменту нерезидент вва-
жається власником нерухомості, а продавець (на 
підставі витягу з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
за покупцем-нерезидентом) може замовити пере-
каз коштів на свій поточний рахунок. Як правило, 
для цього банку достатньо одного дня.

Ставши власником нерухомості, нерезидент зо-
бов’язаний забезпечити її належне обслугову-
вання. Для цього, не відкладаючи, необхідно під-
писати договір про надання комунальних послуг 
з обслуговуючою організацією (зазвичай приват-
ним ЖЕКом), а також договори на холодне й га-
ряче водопостачання, опалення та забезпечення 
нерухомості електроенергією.

Обсяг юридичної due diligence, передусім, зале-
жить від особливостей самого активу, а також 
історії володіння таким активом (перевіряти бу-
дуть, яким способом купувалося право власності, 
наприклад, шляхом приватизації, будівництва, 
покупки; наявність одного або кількох власників, 
чи минули строки позовної давності у випадку 
зміни власників тощо). Тобто перевірці підлягає 
та обставина, наскільки законно нинішній прода-
вець придбав той актив, який зараз продає. Зо-
крема, якщо правовстановлюючим документом є 
рішення суду, навіть якщо воно набрало чинності, 
слід детально ознайомитися з матеріалами судо-
вої справи й дати правову оцінку такому рішен-
ню й обставинам, в яких воно було ухвалено, щоб 
уникнути в майбутньому неприємних сюрпризів.

У випадку купівлі нерухомості на первинному рин-
ку (інвестиційної нерухомості в об’єкті будівництва) 
юридичній перевірці будуть підлягати документи 
забудовника на право користування землею, доз-
вільна документація на будівництво, а також сам 
правовий механізм продажу нерухомості, що буду-
ється, і ті документи, які будуть запропоновані за-

будовником для підписання інвестору-нерезиденту.
Якщо предметом угоди стануть корпоративні пра-
ва (частка в статутному капіталі юридичної особи), 
необхідно додатково перевірити юридичну особу 
(здійснити юридичний, бухгалтерський та податко-
вий due diligence його діяльності).

Обов’язковий етап – комплексна перевірка інфор-
мації за всіма доступними державними реєстрами 
на предмет наявності зареєстрованих заборон 
(обмежень, обтяжень), відкритих виконавчих про-
ваджень щодо продавця, а також щодо наявності 
судових спорів.

Неодмінно об’єкт буде перевірений щодо того, які 
особи в ньому зареєстровані і чи є серед них непо-
внолітні, чиї права можуть порушити при продажу 
об’єкта. Крім того, необхідно перевірити актив на 
предмет наявності (або відсутності) поточних зобо- 
в’язань власника за договорами, пов’язаними з 
його експлуатацією. І лише якщо юридична оцінка 
об’єкта підтвердила відсутність правових дефектів 
та юридичних ризиків, можна починати підготовку 
до оформлення купівлі.

Також, відчуваючи вашу зацікавленість, продавець може запропонувати укласти договір завдатку, чого 
теж не слід робити, як мінімум, до тих пір, поки ви не будете впевнені, що об’єкт нерухомості, який хочете 
придбати, не має правових недоліків.

Крім того, не треба повною мірою покладатися лише на перевірку нотаріусом, оскільки вона здійс-
нюється не всебічно, а виключно за державними реєстрами на предмет наявності зареєстрованих за-
борон (обмежень, обтяжень) за сторонами угоди та за предметом угоди, і не передбачає, наприклад, 
перевірку щодо наявності судових спорів щодо об’єкта нерухомості.

Аби уникнути фінансових та правових ризиків, ще до початку прове- 
дення підготовки документів необхідно перевірити «юридичну чи-
стоту» об’єкта нерухомості. Для цього дуже важливо заручитися 
підтримкою кваліфікованого юриста, який захистить вас від різних 
небезпек при здійсненні угоди.

ЮРИДИЧНА ПЕРЕВІРКА (DUE DILIGENCE) ПРИ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ: ФОРМАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

У зв’язку з вищевикладеним та з метою мінімізувати існуючі ризики при купівлі-продажу нерухо-
мості, можна рекомендувати нерезидентам при оформленні угоди звернутися до стороннього 
(незацікавленого в продажу) фахівця. Юридична компанія «Ти і право» Ленівський Груп» пропонує 
свої послуги в комплексному супроводі купівлі нерухомого майна, а також будь-які консультації з 
цього питання. Звертайтеся, і нехай ваш бізнес буде безпечним і прибутковим!

Купівля нерухомого майна – досить відповідальна справа. З огляду на за-
лучення солідної суми грошей, є великий ризик нарватися на шахрайство. 
Крім того, неправильно укладений договір може бути анульований, про 
це не варто забувати.

Зазначимо, наведені в статті положення це всього лише загальні пра-
вила та рекомендації, проте кожна угода може мати свої особливості, 
зумовлені як її суб’єктним складом, так й об’єктом угоди. Значення та-
кож має той факт: купується нерухомість як готовий об’єкт або май-
нові права на неї (наприклад, якщо житло ще будується). Крім того, ще 
на етапі купівлі нерухомості нерезиденту варто замислитися над тим, 
як він зможе «вивести» грошові кошти з території України у випадку 
продажу придбаної нерухомості.

Як було зазначено вище, для того, щоб іноземний громадянин мав мож-
ливість бути стороною в угоді з купівлі нерухомості, він повинен отримати 
ідентифікаційний код платника податків. Цей документ знадобиться також 
для відкриття ескроу-рахунку (чи інших рахунків) у банківських установах 
в Україні, ведення підприємницької діяльності на території України, пра-
цевлаштування (отримання права на працевлаштування), навчання тощо.
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Українсько-китайська      
           співпраця: орієнтир 
      на молодь

Активний розвиток співробітництва на дер-
жавному рівні між Україною та Китайською 
Народною Республікою, реалізація ініціативи  
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» відкрили вели-
кі можливості для партнерства наукових та  
навчальних закладів обох країн. 

Реалізуючи державну політику, у серпні 2017 року рек-
тор СНАУ та президент ХІНТ підписали Меморандум про 
співробітництво в м. Сіньсянь, провінція Хенань, КНР. У 
грудні цього ж року делегація Хенанського інституту на-
уки і технологій відвідала Сумський НАУ із наміром орга-
нізації міжнародної співпраці. У межах згаданого візиту, 
а саме після вивчення матеріальної та навчальної бази, 
аналізу навчальних програм та порівняння напрямків 
наукових досліджень, були підписані Угода про запро-
вадження бакалаврської освітньої програми в галузі ве-
теринарної медицини, Угода про спільну післядипломну 
підготовку та Структурна Угода про спільне заснування 
Сумського міжнародного коледжу ХІНТ. 

Підставою для розвитку 
міжнародної співпраці став 
великий досвід інтернаціо-
налізації освітнього проце-
су та наукової діяльності 
СНАУ. Варто відзначити, що 
університет ліцензований 
на провадження освітньої 
діяльності з підготовки 
іноземних громадян за 25 
акредитованими спеціаль-
ностями освітнього сту-
пеня бакалавр, 27 освітні-
ми програмами освітнього 
ступеня магістр та 11 спе-
ціальностями освітнього 
ступеня доктора філософії. 

В університеті навчається більше ніж 525 іноземних громадян 
із 27 країн світу, зокрема 178 студентів та аспірантів із Китаю.

Понад 100 викладачів, що забезпечують освітній 
процес іноземних студентів, атестовані на володін-
ня англійською мовою рівня В2 та С1. 

Усі спеціальності акредитовані Міністерством освіти 
і науки України за всіма освітніми ступенями, а ок-
ремі мають міжнародну Європейську акредитацію.

Важливим є українсько-німецький академічний про-
єкт за участі СНАУ та університету прикладних 
наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) – магіс-
терська освітня програма МВА «Адміністратив-
ний менеджмент», яка акредитована незалежною 
Європейською агенцією «ACQUIN» до 2021 року.

Крім зазначеного, Європейську акредитацію забез-
печення якості освітнього процесу мають магістер-
ські освітні програми зі спеціальностей «Право», 
«Агроінженерія», «Ветеринарна медицина», «Еко-
номіка», які акредитовані Чеською агенцією роз-
витку, що свідчить про міжнародне визнання мето-
дики викладання в Сумському НАУ.

Сумський національний аграрний університет заці- 
кавлений у розвитку співробітництва в освітній 
сфері з навчальними закладами та науковими 
установами Китайської Народної Республіки. Уні-
верситет має досвід реалізації освітніх проєктів 
із 6 навчальними закладами та 2 науковими уста-
новами Китаю, із якими укладено 12 угод. Напрям-
ки співпраці включають запровадження спільних 
освітніх програм, підготовку за узгодженими на-
вчальними планами, академічний обмін студента-
ми та викладачами, спільну організацію освітнього 
процесу в Сумському НАУ та навчальних закладах 
Китаю. Навчання китайських студентів здійснюєть-
ся англійською мовою.

З Хенанським інститутом науки і технологій запро-
ваджена спільна освітня програма підготовки ба-
калаврів із перспективою отримання подвійного 
диплома за спеціальністю «Ветеринарна медици-
на» (України та КНР). Освітній процес будуть забез-
печувати одночасно викладачі ХІНТ та Сумського 

НАУ англійською мовою, відповідно до навчально-
го плану. Обсяг навчального навантаження, який 
виконуватимуть науково-педагогічні працівники 
СНАУ, становитиме не менше 30% від загальної 
кількості навчальних годин. 

Також на 2020 рік китайською стороною відібрані 
4 викладачі СНАУ, які викладатимуть дисципліни 
економічного, агрономічного та ветеринарного 
напрямків на базі Хенанського інституту науки 
і технологій. 

Спільна програма підготовки докторів філософії 
розрахована на 4 роки, з яких перший рік – це нав-
чання в Україні, наступні 1,5 роки – у Китаї, останні 
1,5 роки – в Україні. 

При запровадженні спільної післядипломної підго- 
товки періоди навчання в Китаї передбачають ви-
вчення дисциплін навчального плану, виконання 
наукових досліджень, проходження виробничо-
го стажування, підготовку та публікацію наукових 
статей у науково-метричних базах, збір та опрацю-
вання даних для підготовки дипломних і дисерта-
ційних робіт. 

Наша співпраця передбачає подвійне керівниц-
тво студентами, аспірантами з боку Сумського НАУ 
та Хенанського інституту науки та технологій, що 
створює синергетичний ефект і забезпечує дотри-
мання стандартів підготовки китайських студентів.  

У Сумському НАУ активно використовуються циф-
рові технології в організації освітнього процесу, які 

сприяють реалізації проєкту співробітництва. Вони 
передбачають освоєння навчальних дисциплін за 
допомогою комп’ютерних і телекомунікаційних за-
собів на основі Європейської платформи «Moodle», 
прописаних в індивідуальному навчальному плані. 
Платформа дистанційного навчання «Moodle» за-
безпечує студентам безперервний доступ до лек-
ційних курсів, практичних занять, тестових про-
грам із кожного модуля та надає можливість on-line 
спілкування та консультування з викладачем. 

Відповідно до угоди про спільну післядипломну 
підготовку, укладеної у 2017 році між Сумським на-
ціональним аграрним університетом та Хенанським 
інститутом науки і технологій, у 2018 році відбувся 
перший відбір у ХІНТ на навчання в СНАУ.

До магістратури Сумського НАУ у 2018-му були за-
раховані, а у 2019 році навчаються на 2-му курсі 38 
китайських студентів. У 2019 році кількість магі-
стрів із ХІНТ зросла ще на 69 осіб і становить 107 
осіб, зокрема по спеціальностях: 

Ще одним спільним проєктом СНАУ і ХІНТ є запровадження післядипломної підготовки магістрів, що 
реалізується за схемою 1+0,5+0,5, коли перший рік студенти навчаються в Україні, потім пів року про-
довжують навчання в КНР. Під час навчання в ХІНТ вони проводять дослідження за темою магістер-
ської роботи та вивчають окремі дисципліни. Останні пів року студенти перебувають в Україні, де 
завершують освітній процес, захищають магістерську роботу та отримують диплом України. 



59   УКРАЇНА-КИТАЙ         №4 (18)       201958 УКРАЇНА-КИТАЙ        №4 (18)        2019 В. ЛАДИКА ОСВІТА

Деякі студенти долучалися до 3–5 конференцій, лі-
дер серед них – студент факультету економіки та ме-
неджменту Чень Янь, який представив підсумки своїх 
розвідок/студій на 7 міжнародних науково-практич-
них конференціях. Найбільш активні студенти: Чжао 
Хайпєнь (спеціальність «Адміністративний менедж-
мент»), Ма Циюань (спеціальність «Облік і оподатку-
вання»), крім відмінних успіхів у навчанні та науко-
вій роботі, ефективно виконували обов’язки лідерів 
груп протягом першого року навчання. 

Студенти активно працюють над першою частиною 
магістерської роботи, результатом чого є написання 
наукової статті. Матеріали деяких магістрантів уже 
прийнято до друку у фахових виданнях України. 

Магістранти з Китаю пройшли виробничу практи-
ку, з навчальними візитами відвідали підприємства 
Сумщини, що мають різний виробничий профіль. 

На факультеті агротехнологій та природокористу-
вання група китайських магістрантів навчається 
добре. Їхній середній бал становить 4,4 за 5-баль-
ною системою. Протягом року вони активно брали 
участь в університетських заходах, у трьох всеукра-
їнських конференціях. Кожен студент уже має по 
1–2 друковані праці. До того ж у межах навчальних 
дисциплін було проведено багато практичних за-
нять у лісництвах, природних парках та ландшафт- 
них заповідниках Сумської області та України. 

Одним з основних напрямів співпраці Сумсько-
го національного аграрного університету та 
Хенанського інституту науки та технологій є 
підготовка кадрів вищої кваліфікації – рівня док-
тор філософії. У цілому, у Сумському національ-

ному аграрному університеті навчається понад 
70 аспірантів із Китаю за спеціальностями ме-
неджмент, харчові технології, агрономія, захист 
рослин, ветеринарна медицина, технологія ви-
робництва та переробки продукції тваринни-
цтва та інші. 

Упродовж першого року навчання аспіранти від-
відують лекційні та практичні заняття в СНАУ з 
метою накопичення теоретичних знань та фор-
мування методичних засад виконання наукового 
дослідження, яке вони будуть протягом двох на-
ступних років проводити в Китаї. Кожному аспіран-
тові призначається керівник із когорти провідних 
українських учених за відповідним напрямом до-
слідження. Крім того, у Хенанському інституті науки 
і технологій PhD мають власного керівника, який 
допомагає проводити наукові дослідження. По-
двійне керівництво та контроль підготовки дисер-
тації на різних стадіях дають свої результати. Уже у 
2019 році аспірантами були опубліковані майже 10 
статей, що входять до наукометричних баз даних 
Scopus та Web of Science. Також упродовж першого 
року навчання вони мали змогу здійснити апроба-
цію своїх досліджень на міжнародних конференці-
ях в Україні. Широке обговорення їхніх здобутків 
відбувалося серед науковців Тернополя, Полтави, 
Одеси, Києва та Львова. 

23 травня 2019 р. в Національній академії наук 
України відбувся ІІІ Українсько-китайський фо-
рум стратегічного партнерства «Один пояс, один 
шлях», організований Інститутом сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України. На цьому захо-
ді аспірантка СНАУ У Ліньлінь розповіла про ре-

зультати першого року навчання китайських ас-
пірантів у Сумському національному аграрному 
університеті. Доповідь не лише отримала схваль-
ні відгуки, а й викликала велику зацікавленість у 
присутніх представників як української, так і ки-
тайської сторін. 

З 21 по 26 жовтня 2019 р. в місті Сіньсянь (про-
вінція Хенань, Китайська Народна Республіка) від-
бувся Другий міжнародний науково-технологічний 
форум університетів та наукових інститутів «Один 
пояс, один шлях: екологічні та аграрні технології». 
Його програмою передбачалося проведення цик-
лу заходів, зокрема наукових конференцій у різ-
них районах міста та великої агропромислової ви-
ставки досягнень наукових та навчальних установ. 
У роботі форуму участь взяли ректор Сумського 
національного аграрного університету, академік 
НААН України Володимир Ладика, проректор із на-

укової роботи, професор Юрій Данько та аспіран-
ти університету.

СНАУ мав можливість представити свої наукові здо-
бутки на агропромисловій виставці, до якої долу-
чилися наукові установи та заклади вищої освіти з 
Китаю, Малайзії, Великобританії, Німеччини, Нідер-
ландів, України та інших країн світу. Ректор універ-
ситету Володимир Ладика виступив із доповіддю 
«Формування мікропопуляцій великої рогатої ху-
доби з унікальними особливостями». Крім того, за-
цікавленість учасників виставки викликали наукові 
розробки молодих учених СНАУ. Зокрема, створен-
ня біоенергетичної установки для сушки органіч-
ної продукції (керівник – С. Сабадаш), розробка біо- 
композитних матеріалів із решток рослинницької 
та тваринницької продукції FoodBioPack (керівник 
– Д.  Бідюк), вирощування та використання Ginkgo 
biloba (керівник – Р. Ярощук).

Спеціальність 2019 рік набору 2018 рік набору Усього

Менеджмент 32 17 49

Право 2 1 3

Харчові технології 14 1 15

Агрономія 4 1 5

Садово-паркове господарство 6 8 14

Облік і оподаткування 1 4 5

Економіка 9 3 12

Ветеринарна медицина 1 2 3

Енергетика 1 1

Усього 69 38 107

Широке обговорення та перспективи на подальший розвиток отримав спільний українсько-ки-
тайський проєкт «Виділення генотипів з підвищеним рівнем імунних властивостей і ґрунтової 
посухостійкості серед сучасного сортименту пшениці м’якої озимої», що реалізується спільно 
з Хенанським інститутом науки і технологій у межах Програми науково-технічного співробіт-
ництва між Україною та Китайською Народною Республікою на період 2019–2020 рр. Необхідно 
відмітити, що у 2019 році спільною урядовою комісією України та КНР було схвалено 32 науко-
вих проєкти, з яких лише чотири виявилися пов’язаними з біологічним напрямом. І один із цих 
проєктів – результат спільної роботи науковців із Сум та Хенаню.

Під час зустрічі з мером міста Сіньсянь Чжаном Говеєм та представниками мерії ректором СНАУ до-
сягнуто домовленості щодо подальшої співпраці в сфері науки та освіти в межах Меморандуму про 
міста-побратими між містами Суми і Сіньсянь. 

Під час навчання в Сумському національному аграрному університеті на факультеті економіки та ме-
неджменту всі студенти першого року навчання магістерського ступеня, виконуючи наукову складову 
магістерської роботи, на кінець другого семестру брали участь як мінімум у двох міжнародних науко-
во-практичних конференціях із публікацією матеріалів досліджень у відповідних збірниках та отриман-
ням сертифікатів, що підтверджують участь. 
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За спогадами Івана Корнійовича, на курсах йому довелося наздоганяти учнів, які вже почали опановувати 
китайську мову, вміли писати ієрогліфи, але йому вдалося швидко стати відмінником. «Зранку займалися 
в класі: 22 години на тиждень – китайською, 4 години – японською, 2 – англійською, – згадував Іван Корні-
йович. – А в армійську «мертву годину», коли всі спали, з другом Колею Кочиним ми пробиралися в бібліо-
теку, щоб на дозвіллі перетворювати хитромудрі закарлюки східних ієрогліфів на слов’янську кирилицю».

О. КОВАЛЬ ІСТОРІЯ

О. Коваль

журналіст-міжнародник, 
член правління Української 

асоціації китаєзнавців

ІВАН ЧИРКО –  
    патріарх українського     
            китаєзнавства

Іван Корнійович Чирко (1922–2003) – видатний україн-
ський письменник-перекладач китайської літератури та 
один з організаторів вивчення  китайської мови в Україні.

Автор цих рядків мав щастя особисто бути знайомим з Іваном 
Корнійовичем Чирком. Він, уже на той час пенсіонер, читав 
лекції з історії китайської літератури для студентів Універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка на початку 90-х років минулого століття. 

Навчання тривало до початку війни СРСР з 
Японією в серпні 1945 року. Він перебував 
у Маньчжурії в складі діючої армії кілька мі-
сяців. Пригадував, що доводилося бути при-
сутнім на допитах полонених японців, бути 
членом комісії по розформуванню частин 
японської армії в місті Гірин (Цзілінь). Але в 
жовтні цього ж року у званні лейтенанта з бо-
йовими нагородами повертається до школи 
військових перекладачів, де обіймає посаду 
викладача китайської мови. Також є відомості, 
що з 1947-го до 1949 року він навчався на істо-
ричному факультеті Вечірнього університету. 
Іван Корнійович викладав китайську військо-
вим аж до 1951 року, коли його призначають 
перекладачем при Головному командуванні 
військ на Далекому Сході, яке очолював мар-
шал СРСР Родіон Малиновський, уроджений в 
Одесі. Це як раз були роки Корейської війни. За 
словами Івана Корнійовича, йому доводилося 
перекладати вже й англомовні документи ар-
мії США. Тільки по закінченню війни, у вересні 
1953 року, Іван Чирко демобілізується з війсь-
ка, прослуживши майже 13 років.

Це не були звичні лекції. Іван Корнійович завжди доповнював виклад матеріалу короткими розповідя-
ми про свою роботу, спогадами зі свого життя або й просто жартами. Його наука не була сухою, але 
мала на меті зацікавити молодих студентів, робити з них дослідників, практиків. 

Іван Корнійович народився 8 березня 1922 року в містечку Носівка на Чернігівщині. В Івана було 
ще троє старших братів. У 1940 році на відмінно закінчив тутешню школу. Тяжів до техніки, 
встиг попрацювати помічником кіномеханіка в рідному містечку. Проте вже з жовтня йде 
на службу до Червоної армії на Далекий Схід. Був солдатом-залізничником, артилеристом, 
потім радистом. Воював під Ржевом як сержант. Однак у жовтні 1943 року 21-річний юнак 
знову повертається до Владивостока, де його скеровують на курси військових перекладачів 
східних мов Далекосхідного фронту. Так, згадував Іван Корнійович, утілився в життя наказ 
його шкільного вчителя Андрія Петровича Скрипця, який радив своєму учню, перебуваючи на 
Сході, вивчити китайську.

Одного разу він розповів історію з минулого про 
те, як знання мови допомогло йому виконати 
завдання, а може й вберегти життя собі та іншим. 
Це сталося під час війни з Японією в 1945 році, в 
Маньчжурії. Їдучи вночі машиною з офіцерами 
свого штабу (а він служив при штабі розвідки 5-ї 
армії), натрапили на пост противника. Він згадує: 
була мряка та злива, тож японці, засліплені світлом 
фар, не зрозуміли, що це за автомобіль, але хотіли 
зупинити його та перевірити. Іван Корнійович гріз-
но вигукнув до них японською, щоб ті не затриму-
вали поважних офіцерів, і вони на швидкості про-
мчали повз пост.  

А от ще один випадок, яким він поділився в інтерв’ю 
з журналісткою газети «Україна молода». Офіцери 
розвідки намагалися в походах по тилах запасти-
ся документами, зносили йому цілі купи японських 
паперів, сподіваючись, що саме їхні трофеї – най-
важливіші й безцінні. Один авторитетний бойовий 
капітан притяг папку з ієрогліфами й схемами на 
картатому тлі, стверджуючи, що це – карта мінних 
полів. Чирко придивився: «Так ні, – каже, – це всьо-
го лиш інструкція для в’язання жіночих кофточок». 
Той страшенно образився! Як розлютиться: «Та я 
тебе – до стінки!». Вихопив пістолет…  

Таких оказій траплялося з ним чимало, але, побувши тривалий час у війську на 
Далекому Сході, він завжди залишався українцем, сином своєї землі. Лекції сту-
дентам читав вишуканою українською, на той час коли багато викладачів ще не 
квапилися адаптуватися до вимог мови викладання в державі, яка щойно стала 
незалежною. Дехто вважав цього сивочолого чоловіка дивакуватим, проте його 
чудернацькість була щирою та доброю.

Іван Корнійович серед випускників Носівської школи №1

Виписка за атестата Івана Корнійовича 
про знання китайської на «відмінно»
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увазі, що вона готується до друку. Так уже повелося 
у видавничих колах, що процес підготовки книжки 
часто обігравався через весільну термінологію, де є 
і видання, і видавати заміж, як у видавничій – вида-
вати книжку, а сама книжка – видання. Тому на на-
шому редакторському жаргоні – багатотомна пані 
– означало статечну, томну чи й літню редакторку, 
яка готувала до друку багатотомник творів якогось 
класика, а дівчина на виданні – молоду симпатичну 
редакторку, яка готувала до виходу в світ поетич-
ну збірку чи прозовий твір. Це віяння не оминуло й 
нашої «Жінки», яку часто називали коротко – «Жін-
ка» на виданні», що зрозумілою мовою означало: 
переклад редагується, передруковується, вичиту-
ється, розмічається – словом, готується до набо-
ру чи до друку. А ми з Іваном Корнійовичем мали 
зробити все необхідне, аби достойно відбулося ве-
сілля «Жінки», тобто вихід книжки в світ. У другому, 
вже подарунковому виданні «Жінки», доповненому 
повістю «Нащадок Каїна», яке вийшло 1978 року до 
100-річчя японського класика і яке теж готував я, 
Іван Корнійович у дарчому написі на книжці ще далі 
розвинув цю жартівливу гру, відзначивши, що ми 
вдвох таки добряче попрацювали, бо одну й ту саму 
«Жінку» двічі умудрилися видати заміж (випустити 
в світ) і щоразу вона одразу йшла по руках. Тобто не 
залежувалася в книжкових крамницях».

І от далі наголошує: «Та коли без жартів, то вже 
з перших наших зустрічей мене приємно врази-
ли суто людські риси Івана Корнійовича: приро-
джена шляхетність, лагідність, схильність до 
порозуміння, відсутність будь-якої зверхності 
щодо мене, тоді ще не дуже досвідченого редак-
тора. А ще – його обов’язковість, сумлінність, 
порядність, надзвичайна працелюбність. Не 
було в нас із ним суперечок і вирування при-
страстей з приводу кожної правки, як воно 

іноді траплялося у видавництві між автором і 
редактором. Наш редакційний процес проходив 
мирно й спокійно, по-діловому, як воно, власне, 
й годиться. Така ж робоча, творча атмосфера 
між нами панувала й у подальшому, коли в тому 
ж «Дніпрі» я редагував інші його переклади, вже 
з китайської, зокрема, збірку новел «Серп міся-
ця» Лао Ше, романи «Сім’я» Ба Цзіня та «Історія 
початку» Лю Ціна, і в журналі іноземної літера-
тури «Всесвіт», куди я перейшов після «Дніпра» 
й де знову редагував перекладені ним повісті чи 
добірки оповідань».  

Перекладацьку специфіку Івана Чирка на прикла-
ді твору Лу Сіня «Щоденник божевільного» у своїй 
статті дослідила Дарія Підмогильна з Київського 
національного лінгвістичного університету: «Го-
ворячи про творчий підхід, необхідно вказати, що 
І. Чирко часто вдається до конкретизації … Прийо-
мами конкретизації перекладач надає оповіданню 
яскравішого стилістичного забарвлення, що дося-
гається завдяки розширеній описовості, експре-
сивно-емоційній, розмовно-просторічній лексиці, 
іноді використовуючи лексику грубого та лайли-
вого характеру». Дослідниця зауважила, він поде-
куди виходив за межі тексту оригіналу, намагаю-
чись адаптувати оповідання в іншолітературному 
(українському) контексті.  

Іван Корнійович із 1964 року стає членом Спілки 
письменників України, маючи вже доволі знач-
ний літературний доробок. В особистому архіві 
збереглося його фото з учасниками 5-го з’їзду 
письменників України (16–19 листопада 1966 року), 
секції перекладачів. Знімок було зроблено в залі 
засідань Верховної Ради УРСР, серед присутніх 
помітні Павло Тичина, Борис Тен, Марія Пригара, 
Ірина Стешенко, Олекса Синиченко та інші відомі 
перекладачі того часу. 

О. КОВАЛЬ ІСТОРІЯ

З цим багажем знань та досвіду він прибуває до 
Києва, де наприкінці 1953 року стає цензором у Го-
ловному управлінні з охорони військових та дер-
жавних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР 
(Головліт УРСР), але не пропрацював там довго. З 
1954 року починає викладання китайської мови в 
Київському державному університеті ім.  Т.  Г.  Шев-
ченка. У особистій справі Івана Корнійовича Чир-
ка, яка зберігається в архіві університету, вдалося 
знайти документ, що свідчить про обсяг прочита-
них ним лекцій із 1954-го по 1962 рік. 

Саме в цей період Іван Корнійович закладає під-
валини українського китаєзнавства. За ініціативою 
тодішнього міністра культури Української РСР Івана 
Білодіда, у минулому професора Київського універ-
ситету, він дістає пропозицію організувати у Свя-
тошині школу-інтернат із поглибленим вивченням 
китайської мови для дітей.  

«Не було ні книг, ні викладачів... Ледве відшукав 
Тоню Соболь (ї ї батько – китаєць, мову вона 
знала добре) і Миколу Іларіоновича Литвиненка 
(той закінчив Харбінський політехнічний інсти-
тут). Утрьох почали складати підручники, пра-
цювати з дітьми, – згадував Іван Корнійович. – 
Спочатку було всього 40 учнів». Таким виявився 
старт традиції навчання зовсім ще малих укра-
їнців китайської мови, що триває й понині вже 
в Київській гімназії східних мов №1. Про історію 
гімназії та першу викладачку китайської Анто-
ніну Михайлівну Соболь ми писали на сторінках 
часопису «Україна–Китай».  

У цей самий час Іван Корнійович починає перекла-
дати твори китайської літератури на українську 
мову. У 1955 році у видавництві «Молодь» виходить 
його перша книжка «Діти нового Китаю», що явля-
ла собою переклад дитячих оповідань. Надалі його 
переклади публікуються щороку, а подекуди навіть 
по дві-три книжки на рік. 

Як зазначила в розмові з автором статті племінни-
ця синолога Таїсія Михайлівна, Іван Корнійович 
часто казав: «Книжки – це мої діти». Вона розпові-
ла, що дядько настільки занурювався в китайські 
тексти, що, бувало, дружина Марія марно кликала 
чоловіка до столу на обід або вечерю. Він не міг 
відірватися від ієрогліфічних текстів.   

З вересня 1963 року Іван Чирко переходить на по-
саду редактора у видавництво «Молодь», потім 
стає старшим редактором.  

Дуже цікавий спогад про його редакторську ро-
боту написав відомий український індолог Степан 
Наливайко, якому довелося працювати з Іваном 
Корнійовичем понад 30 років. Іван Корнійович був 
життєрадісною, приязною, товариською, на диво 
контактною і дотепною людиною. Працювати з 
ним було по-справжньому цікаво, пізнавально й 
навіть весело. Між узгодженням правок міг від-
воліктися й розповісти цікавий випадок зі свого 
армійського життя на Далекому Сході, про навчан-
ня на курсах військових перекладачів, про своїх 
братів, трофейні документи чи допити полонених 
японських офіцерів. 

Він любив жарти, обігравати різні аспекти того ж 
перекладацького й редакторського ремесла чи 
процесу, як, до речі, і я. Так було й тут. Коли його 
часом запитували, як там, мовляв, ваша «Жінка», то 
він жартома відповідав: «Та на виданні!», маючи на 

Іван Чирко лейтенант із нагородами «Архівна справа» і відомість про прочитані лекції

З документів можна зробити висновок, що тоді цей курс він читав факультативно для студентів 
та аспірантів філологічного та в деякі роки також історичного факультетів. На жаль, не знайдено 
жодного документа про кількісний склад груп або відомостей про тих, хто навчався на цих курсах. 

Іван Чирко серед учасників 5-го з’їзду письменників України
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На жаль, Іван Корнійович не побачив цей доро-
бок, адже пішов із життя 2003 року, коли словник 
тільки готувався до друку. Китайські друзі зро-
били можливим втілення останнього – малень-
кого за розмірами, але водночас великого заду-
му патріарха українського китаєзнавства Івана 
Корнійовича Чирка. 

Автор статті під час подорожей до Китаю переко- 
нався, що й понині цей невеличкий словничок за-
лишається одним із найпоширеніших словників 
української мови для китайців, адже кишеньковий 
формат, доступна ціна й зосередження на повсяк-
денній лексиці роблять його корисним засобом 

для початківців, тих, хто намагається вивчати ки-
тайську в Україні або вивчає українську в Китаї. 

Племінниця Таїсія Михайлівна, яка піклувалася про 
Івана Корнійовича в останні роки його життя, го-
ворить, що він постійно й багато працював аж до 
відходу за межу. Вставши зранку, йшов до робочого 
столу й навіть відмовлявся виходити на прогулян-
ки, щоб трохи перепочити. Хотів доробити словник, 
писав статті, зустрічався з учнями та друзями, се-
ред яких були й гості з Китаю. Праця на ниві ви-
вчення китайської літератури, мови та, власне, са-
мого Китаю була джерелом наснаги, сили для Івана 
Корнійовича і сенсом усього його життя.

В останні роки життя його захопила давня 
пристрасть – ієрогліфіка. Він міг годинами 
розповідати молодим студентам про значен-
ня ієрогліфів, говорив про потребу вивчення 
ієрогліфів повного написання, які вже й у Ки-
таї мало хто знає. Він береться до титанічного 
завдання – укладання українсько-китайського 
та китайсько-українського словника, співпра- 
цюючи з відомим китайським мовознавцем 
Чженом Шупу (郑述谱), який був редактором 
першого в сучасному Китаї «Українсько-китай-
ського словника» (乌克兰语汉语词典), складено-
го Інститутом лексикографії Хейлунцзянського 
університету і виданого в 1990 році.  

Іван Корнійович в аудиторії Іван Корнійович із курсантами

1 вересня 1966 року Іван Корнійович повертається «на службу» – стає викладачем китайської мови 
для курсантів Київського вищого загальновійськового училища ім. Фрунзе. Там він із перервами працює 
аж до липня 1982 року, коли виходить на пенсію. Про навчальний процес у військовому виші відомо не 
багато, проте збереглися світлини Івана Чирка з курсантами.

Утім, у цей період він продовжує перекладацьку ді-
яльність. З 1974 року після певної паузи з’являють-
ся його нові переклади Лао Ше, Пу Сунліна, Лу Сіня, 
Ба Цзіня, збірка китайських казок. На пенсії він 
також займається перекладацькою діяльністю, 
виходять нові переклади творів його улюблених 
китайських авторів. За десять років опубліковано 
понад десять нових перекладів із китайської та 
японської мов, здійснених Іваном Корнійовичем.  

Він консультує молодих учених-філологів, науков- 
ців. А вже 1992 року знову повертається до викла-
дання в Київському університеті. Точніше стає на-

уковим співробітником відділу порівняльних до-
сліджень Інституту українознавства університету, 
який був створений у рік проголошення Україною 
незалежності. Тут він працюватиме аж до 2000 
року. Водночас Іван Корнійович також навчає мо-
лодих українських дипломатів, що налагоджували 
зв’язки з Китаєм у складі перших українських дип- 
ломатичних місій. Крім того, відомо, що приблизно 
в цей період Іван Корнійович здійснив подорож до 
Піднебесної, адже в його особистому архіві віднай-
дені фото з Шанхаю. Перед 2001 роком він готував 
розділ хрестоматії з літератур зарубіжного Сходу, 
перекладаючи тексти класичних китайських творів. 

У передмові до цієї книжечки Чжен Шупу підкреслював: «Особливо варто відзначити пана Івана 
Чирка – одного з головних укладачів цього словника з української сторони, відомого китаєзнавця, 
поважний вік якого не перешкоджав наполегливій праці, без страху поневірянь та труднощів. 
Його високі помисли гідні поваги». 

Результатом співробітництва Івана Чирка з 
цим китайським науковцем став «Короткий 
українсько-китайський та китайсько-україн-
ський словник» (精选乌汉汉乌词典), надрукова-
ний у Китаї 2008 року видавництвом «Шан’y 
іньшугуань» у співпраці з українським видав-
ничим домом «Альтернативи». Чжен Шупу

ВИБРАНІ ТВОРИ В ПЕРЕКЛАДІ ІВАНА ЧИРКА
Мао Дунь. Веселка. Роман / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1959. 
Ся Янь. Випробування. Драма / Пер. з кит. І. Чирко. – Київ, 1957. 
Чжу Бай. Веселий день. Дитяче оповідання / Пер. з кит. І. Чирко. – Київ, 1957. 
Лі Ке, Лі Веіхань. Підземна війна. Роман / Пер. з кит. І. Чирко та ін., Київ, 1959. 
Лу Сінь. Рідне село. Збірка оповідань / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1957. 
Лу Сінь. Справжня історія А-К’ю. Повість / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1958. 
Гао Юйбао. Я хочу вчитись. Повість / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1959. 
Лу Сінь. Вибрані твори / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1961. 
Ду Пенчен. У мирні дні. Повість / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1961. 
Чжоу Лібо. Незвичайна весна. Роман / Пер. з кит. І. Чирко та ін. Київ, 1962. 
Такео, Арісіма. Жінка / пер. з яп. I. Чирко. – К. : Дніпро, 1970 . – 311 с. 
Лао Ше. Серп місяця. Новели / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1974. 
Ба Цзінь. Сім’я. Роман / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1976. 
Лао Ше. Сянцзи – верблюд. Роман / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1978. 
Лао Ше. День народження Сяопо. Повість-казка / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1984. 
Пу Сунлін. Ченці-чудотворці. Новели / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1980. 
Лу Сінь. Твори / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1981. 
Лю Цін. Історія початку. Роман / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1988. 
Мао Дунь. Іржа. Роман / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1985. 
Мао Дунь. Нічні роздуми. Критичний нарис / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1989. 
Гу Хуа. Подружня вірність / Пер. з кит. І. Чирко // Всесвіт, 1989, № 10.

Іван Чирко в Китаї

Іван Чирко біля павільйону Теракотової армії в музеї 
«Гробниця першого імператора 

династії Цінь» (м. Сіань)

Іван Чирко з китайськими піонерами 
на фоні будинку, де відбувся 1-й з’їзд 

Комуністичної Партії Китаю (м. Шанхай)
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Н. Попова
приватний підприємець

Н. Ісаєва
д. філол. н., проф. 

кафедри мов і літератур 
Далекого Сходу та Півден-
но-Східної Азії Інституту 
філології Київського на-

ціонального університету 
імені Тараса Шевченка

  Сергій Олександрович             
       КОСТЕНКО: 
             шлях китаєзнавця

1 3 1995 року – Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2  Кафедра сходознавства на філологічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка була заснована в 1990 році. До 
1995 року її очолювала д.філол.н., проф. Л.В. Грицик.
3 Такий освітній експеримент (а саме: можливість отримати другу сходознавчу спеціалізацію охочим студентам-українознавцям) проводився упро-
довж 1992–1995 рр. і був досить успішним.

4  Стаття вміщена у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: східні мови та літератури», 1998. – Вип. 1. – С. 19–21.
5  Там само, С. 68–70.
6  Стаття вміщена у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: східні мови та літератури», 1999. – Вип. 2. – С. 43–46.

Сергій Олександрович Костенко – український лінгвіст, 
синолог, викладач і перекладач. Його наукова й педаго-
гічна діяльність є вагомим внеском у розбудову вітчиз-
няного китаєзнавства.

Сергій Костенко народився 8 грудня 1963 року в селі Гатне Київської області. Батько 
Тригубов Олександр Антонович і мати Костенко Галина Іванівна. У 1970–1980 рр. на-
вчався в середній школі №3 міста Вишневого, де мешкала його родина. Уже у шкільні 
роки він мав хист до малювання і музики, також проявляв ораторські здібності та 
творчі вподобання. У 1989 році Сергій Костенко вступив до Київського обласного 
училища культури, яке успішно закінчив у 1992 році, отримавши спеціальність орга-
нізатора культурно-освітньої роботи.

На 1990-і роки також припали карколомні зміни у свідомості українців, які опинилися перед необхід-
ністю активного включення до міжнародного спілкування на різних рівнях. Зарубіжними партнерами 
України в багатьох галузях стають не лише сусідні країни європейської спільноти, але й держави 
Близького й Далекого Сходу. 4 січня 1992 року були встановлені дипломатичні відносини між Украї-
ною й Китаєм, що визначило новий вектор у зовнішній політиці України й стимулювало розвиток 
нового китаєзнавчого напряму у вітчизняній науці та освіті. На той час вже була заснована кафедра 
сходознавства2 в Київському університеті імені Тараса Шевченка, де викладалась і китайська мова. 
За нагальною потребою й браком фахівців опанувати далекосхідну мову могли не лише студенти 
західного відділення, але й охочі студенти-українознавці3. Серед останніх був і Сергій Костенко, який 
доскіпливо вивчав східну мову, із захопленням знайомився з культурою та літературою Піднебесної. 
Цьому сприяли й талановиті викладачі, з-поміж яких відомий ще за СРСР перекладач китайської ху-
дожньої літератури, член Спілки письменників України Іван Корнійович Чирко.

Це були часи становлення незалежності України та формування нової 
ідентичності українців із новими викликами й завданнями. Тоді  мо-
лодь захоплювалась ідеями відродження національної культури, літе-
ратури, мистецтва. Щирий інтерес до україністики виявив і Сергій 
Олександрович, що привело його до лав студентів-філологів Київсько-
го державного1 університету імені Тараса Шевченка. У період навчання 
він активно збирав і досліджував український фольклор – народні ле-
генди, перекази, пісні, які поетичними фарбами змальовували героїчне 
минуле України та розкривали генетичний код славетного народу, що 
так довго чекав свого звільнення.

1995 року Сергій Олександрович закінчує універ-
ситет за спеціальністю «філолог, викладач україн-
ської мови та літератури», а також здобуває квалі-
фікацію «викладач китайської мови та літератури» 
й отримує запрошення залишитися на посаді асис-
тента новоствореного відділення сходознавства.

Упродовж 1995–2004 рр. С. О. Костенко викладає ки-
тайську мову та низку спецдисциплін на кафедрі 
тюркології4, а з 2004 р. – на створеній після реор-
ганізації Інституту філології кафедрі китайської, 
корейської та японської філології.

Протягом 1996–1998 рр. Сергій Олександрович пе-
ребував на мовному стажуванні в Тайванському 
педагогічному університеті (м. Тайбей) та Універ-
ситеті китайської культури (там само). Вивчення 
східної мови завжди супроводжувалося прагнен-
ням дослідника здобути глибокі знання в різних 
аспектах формування та побутування китайської 
словесності протягом різних історичних періо-
дів (від давньої мови веньянь до сучасної офіцій-
ної мови гоюй та розмовної байхуа), простежити 
зв’язки мови й культури, розкрити символічні коди 
китайських філософських трактатів та знакових 
творів китайської літератури і, зрештою, віднайти 
шляхи адекватної презентації здобутих знань на 
теренах української освіти.

Повернувшись 1998 року до Києва, Сергій Олек-
сандрович займається науковими дослідження-
ми в галузі історії китайської мови та продовжує 
викладати в університеті. Цього ж року він друкує 
статтю «Вступні зауваження до курсу сучасної ки-
тайської державної мови», де розкриває сутність 
самого поняття «державна мова», спираючись на 
китайські джерела, пропонує огляд етапів фор-
мування сучасної «загальнонаціональної» китай- 
ської мови та визначає основні її характеристи-
ки. Очевидно, що такі «вступні зауваження» є 

результатом систематизації набутих ґрунтовних 
знань у вишах Китаю. Певним продовженням і 
розширенням цієї розвідки стала стаття, написана 
С. О. Костенком у співавторстві з І. Я. Пястою, під 
назвою «До проблеми періодизації давньої китай-
ської літератури»5. У ній подані міркування щодо 
питання визначення критеріїв поступу китайської 
писемності та літератури, наводяться відомі пері-
одизації, запропоновані китайськими та зарубіж-
ними вченими, описуються жанротворчі особли-
вості давньої китайської літератури. 
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Повертаючись із цим скарбом на бать-
ківщину, учений-мандрівник потрапив у 
кумедну ситуацію на митниці. Тамтешніх 
працівників зацікавив уміст важких ва-
ліз, і жодним чином не задовольняло зі-
знання, що там книжки, допоки вони не 
пересвідчилися на власні очі. Та це й не 
дивно, адже в ті часи українські туристи 
та «човники» везли з Піднебесної зовсім 
інший крам... Тож удома, відповідаючи на 
запитання родичів: «Що ти привіз із Ки-
таю?», він лише іронічно зауважив: «О, 
ще одна митниця!». Частина навчальних 
матеріалів, привезених Сергієм Олексан-
дровичем із відряджень до Китаю, і нині 
зберігається в бібліотеці Китайського 
центру Інституту філології КНУ імені Та-
раса Шевченка.

Викладання китайської мови було без пе-
ребільшень справою життя Сергія Костен-
ка. Перебуваючи в Китаї, у 2001 році він 
узяв участь у Міжнародній конференції 
китаєзнавців у Тайбеї, а повернувшись до 
України, оприлюднив свої спостереження 
щодо здобутків і перспектив викладан-
ня китайської мови в КНУ імені Тараса 
Шевченка в доповіді на Першій міжрегі-
ональній науковій конференції «Пробле-
ми вивчення та викладання східних мов 
та літератур» (Дніпропетровськ, 2006)8. 
Чимало зусиль Сергій Олександрович до-
кладав до справи входження Київського 
університету до когорти університетів 
світу, що співпрацюють із Міжнародним 
бюро Ради з китайської мови Ханьбань, 
зокрема за програмою Інститутів Конфу- 
ція. Так, у 2007 році він долучився до ство-
рення Інституту Конфуція в КНУ імені Та-
раса Шевченка й обійняв посаду дирек-
тора інституту.

Величезною бідою для рідних та близь-
ких, друзів стала важка хвороба й дочас-
на смерть Сергія Олександровича Костен-
ка. Він пішов із життя 21 лютого 2010 року.

Уже майже 10 років минуло з того трагіч-
ного дня... Однак сьогодні, коли китає- 
знавство в Україні перетворилося на 
потужний напрям різнобічних наукових 
досліджень, а спеціальність «китайська 
мова й література» стала однією з най-
популярніших серед абітурієнтів-філо-
логів (зокрема і в Інституті філології 
КНУ імені Тараса Шевченка), надзвичай-
но важливим є вшанування тих науков-
ців і педагогів, хто почав торувати цей 
шлях на теренах незалежної України. 
З-поміж них почесне місце посідає Сергій 
Олександрович Костенко.

7  9 червня 2016 р. перейменована на кафедру мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії.
8  Див.: Костенко С. О. 10 років викладання китайської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Проблеми вивчення та 
викладання східних мов та літератур. Тези доповідей. Перша міжрегіональна наукова конференція. – Дніпропетровськ: вид-во ДНУ, 2006. – С. 54-61.

Обидві статті на той час мали неабияке практичне 
значення в процесі освоєння студентами академіч-
них курсів з історії китайської мови та літератури, 
адже тоді в Україні бракувало відповідних навчаль-
них матеріалів. У наступному 1999 році С. О. Костен-
ко друкує розвідку, присвячену змістовно-ком-
позиційним особливостям однієї з найвідоміших 
пам’яток давньої китайської лексикографії – ети-
мологічного словника ієрогліфів «Шовень цзєц- 
зи» («Тлумачення простих та роз’яснення склад-
них ієрогліфів», бл. 100 р. н.е.)6. Дослідник наводить 
цікаві факти з життя автора словника Сюй Шеня, 
пояснює сутність запровадженого ним історико- 
компаративного методу тлумачення ієрогліфів як 
«спротив неуцтву» та заперечення «фантастич-
ної етимології», використовуваної ханьськими го-
ре-вченими. Виклад статті лаконічний і чіткий із 
великою кількістю ілюстративного матеріалу. Во-
чевидь Сергій Олександрович адресує свої мірку-
вання студентам, аби уможливити їхнє цілковите 

розуміння й спростити процес засвоєння складно-
го історико-лінгвістичного матеріалу. Сам він за-
значає, що полегшити українським студентам ви-
вчення китайського ієрогліфічного письма «може 
спеціальний курс, який передбачатиме засвоєння 
сучасних хінських знаків на основі їх історичного 
аналізу». Власне, таким курсом частково став курс 
«Історії китайської мови», який упродовж усієї своєї 
педагогічної діяльності викладав С. О. Костенко.

Чимало колишніх студентів Сергія Олександро-
вича, котрі сьогодні працюють на його рідній ка-
федрі7, з теплотою й вдячністю згадують свого 
вчителя. Вони відзначають не лише високу обі-
знаність пана Костенка як фахівця-синолога, а і 
його людські якості – повагу до студентів і ко-
лег, енергійність, доброзичливість, відданість 
улюбленій справі, уміння зацікавити аудиторію, 
донести свої думки та почути міркування інших...

ІЗ СПОГАДІВ СТУДЕНТІВ ПРО С. О. КОСТЕНКА.

«Сергій Олександрович Костенко був моїм викла-
дачем протягом усього періоду навчання на ка-
федрі сходознавства в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка. Це була лю-
дина, яка завжди слухала й чула.

Вважаю, що на той момент Сергій Олександро-
вич був одним із найкращих знавців і викладачів 
китайської мови на теренах України. На його за-
няттях ніколи не було нудно, і ніколи не виникало 
бажання не піти на пару. Гадаю, своїм основним 
завданням він вважав не тільки навчити сту-
дентів китайської мови, а й поділитися власним 
досвідом із різних сфер життя. За будь-яких об-
ставин він міг знайти підхід до студентів, його 
жарти були дотепними та влучними. У моїй 
пам’яті він – завжди усміхнений, з відмінним по-
чуттям гумору та з шанобливим ставленням до 
студентів та колег. Тільки з усмішкою на вустах 
і теплом у серці пригадую цю прекрасну людину, 
досвідченого викладача й незамінного наставни-
ка та друга.

З повагою Алла Петрова (Савченко), 
студентка 1999–2005 рр. »

«Сергій Олександрович був видатною, непересіч-
ною особистістю. У моїй пам'яті він назавжди 
залишиться великою людиною, мудрим настав-
ником, викладачем за покликанням. Сергій Олек-

сандрович був завжди усміхненим, відкритим, 
доброзичливим, з гарним почуттям гумору, він 
чудово знаходив спільну мову з усіма студента-
ми. Кожна пара проходила на одному подиху, адже 
заняття були цікавими, ефективними та захо-
плюючими. Дуже дякую Сергію Олександровичу за 
отримані знання й незабутній досвід!

З повагою Дарія Підмогильна (Харишин), 
студентка 2004–2009 рр.»

«С.  О.  Костенко викладав у нашій групі на тре-
тьому році навчання в Інституті філології (кафе-
дра китайської, корейської та японської філоло-
гії) дисципліну «Історія китайської мови». Лекції 
та практичні заняття були сповнені позитиву, 
наукового пошуку, пізнання нового. Для нас, сту-
дентів, Сергій Олександрович розробив курс дав-
ньої китайської мови веньянь. Засвоєння та опра-
цювання текстів давньою мовою було дійсно не 
простим, але Сергій Олександрович завжди нама-
гався детально та доступно пояснити матеріал, 
отож усі з цікавістю та натхненням працювали 
на заняттях. Окрім того, пан Костенко був моїм 
науковим керівником під час написання курсової 
роботи з літератури Китаю. Він завжди давав 
мудрі поради, був терплячим і лояльним.

З повагою Ольга Нестеренко, 
студентка 2006–2012 рр.»

Викладання китайської мови у КНУ імені Тараса Шевченка не обмежувало педагогічні інтереси 
С. О. Костенка, який ніколи не зрікався своєї першої спеціальності – «українознавства». Упродовж 
2001–2002 рр. він викладає українську мову в Пекінському педагогічному університеті, принагідно 
підвищуючи фаховий рівень і як сходознавець. Перебуваючи в столиці Китаю, він зміг задовольнити 
свою надзвичайну пристрасть до книжок, зібравши велику бібліотеку науково-навчальних матері-
алів – словників, підручників, оригінальних текстів давньої й сучасної китайської літератури. 

ІСТОРІЯ
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Вікторія Хілініч

Історичні першоджерела    
      традиційної           
                КИТАЙСЬКОЇ
             медицини

Велике археологічне відкриття на початку 1970-х. На те-
риторії Чанша в провінції Хунань місцевості Мавандуй 
виявлено родинний цвинтар прем’єр-міністра Лі Цанга, 
відомого також як маркіз Дай. Титул він отримав зі схо-
дженням на престол імператора Хуіді (193 р. до н. е.) ди-
настії Західна Хань. Понад 3000 культурних реліквій із 
цих гробниць не тільки надають артефакти для вивчен-
ня політики, економіки, науки й техніки, а й відкрива-
ють найдавніші першоджерела китайської медицини, 
що датуються 168 р. до н.е.

Серед унікальних знахідок є 28 трактатів з астрономії, історії, медицини, 
а також найдавніші з відомих копій:

У 1975 році Тан Лан був першим, хто ідентифікував ці тексти як такі, що належать канону «Хуанді 
сицзін». Вони вважалися втраченими, тому і не потрапили в даоські канони. Деякі вчені не погоджу-
ються й називають згадані тексти «Хуан-лао Бошу», або «Хуанді шу». Вони згадуються як «школа 
думки Хуан-Лао», названа на честь легендарних Хуанді (Жовтий Імператор) і Лао-цзи (Вчитель Лао). Ці 
4 тексти по-своєму розкривають складні поняття китайської філософії. Візьмемо, наприклад, перші 
рядки з «Постійності законів»:

«Дао (шлях) породжує стандарти. Стандарти 
служать маркувальними шнурами для розрізнен-
ня успіху й невдачі та є тим, що прояснює криве 
і пряме. Тому ті, хто твердо дотримується Дао, 
породжують стандарти й не наважуються їх 
порушувати; встановивши стандарти, вони не 
наважуються відмовитися від них. Тільки після 
того, як ви зможете слугувати собі своїм влас-
ним маркувальним шнуром, ви будете бачити й 
знати все під небесами й не будете обмануті».

Цей уривок перегукується з концепціями 
кількох конкуруючих філософій – даосизму, 
легізму, моїзму, конфуціанства – і його при-
належність до філософських шкіл описана 
як «синкретизм, заснований на космології 
Дао і етосу самовдосконалення».

До мавандуйських розкопок не було ясності щодо 
школи, відомої як Хуан-Лао. Записи авторитетного 
історика Сима Цяня говорять, що багато мислителів 
і політиків обирали доктрини Хуан-Лао протягом 
202–157 рр. до н.е. Тоді актуальними були тверджен-
ня, що мудрі правителі повинні використовувати 
концепцію у-вей для організації суспільства. Однак 
після оголошення імператором У Ханем (141–87 до 
н.е.) конфуціанства офіційною державною філосо-
фією кількість послідовників Хуан-Лао скоротила-
ся, а їхні тексти майже зникли.

Неможливо обійти стороною мальовничий арте-
факт під назвою «Літаючий одяг», що зберігся в 
Мавандуї. На ньому в частині небесного світу зоб- 
ражені символи їнь і ян, праворуч чорний ворон на 
сонці, а ліворуч трипала жаба на місяці з кроликом, 
який, як вважається, товче в ступі еліксир безсмер-
тя; божество (ймовірно, Нюйва) в центрі, оточене 
журавлями, що символізують перенесення невми-
рущої душі небесними драконами, тиграми чи ле-
опардами, охоронцями на драконо-конях, а також 
неідентифікований предмет, що нагадує чашу, під 
ним двоє служителів, можливо, тримають святі тек-
сти чи джерела світла. У земній частині світу зобра-
жено квітку з феніксами або павичами, кажана, що 
підтримує удачу; жінку, з трьома фрейлінами, яка 
направляється до небесних кордонів у супроводі 
драконів і за підтримки левів Тянь-лу, а її родина 
розміщена нижче, під кільцем, що нагадує «вели-
ку межу» з підготовленими пожертвуваннями. Над 
людьми – душі, що займають місце між небом і зем-
лею, а з боків – черепахо-змії. У частині підземного 
світу гігант впирається в земну твердь, можливо це 
дух землі, найнижче розташовані демони або бики 
і гігантські риби. Ця ілюстрація розкриває метафі-
зичний світ, яким його уявляли давні, а також їхній 
погляд на шлях до вічного життя.

Сім’я прем’єр-міністра Лі-Цанга високо цінува-
ла знання для підтримки хорошого самопочуття. 
Вона використовувала традиційні китайські засо-
би для профілактики й лікування хвороб, практи-
кувала цигун, щоб зміцнити здоров’я.

У 1990 році синолог Віктор Мейр переклав мавандуйський Дао Де Цзін, 
називаючи цю версію більш достовірною, бо датується вона на 500 років раніше, 

ніж усі інші знахідки та ніж усі перекладені сучасниками тексти. 
Там же було виявлено чотирикнижжя Жовтого Імператора «Хуанді сицзін». 
Насправді ці рукописи з Мавандую знайшли у вигляді двох шовкових копій 

«Дао де цзіна», відмічених однойменною назвою – «Лао-цзи». 
В одному з них прочитали чотири невідомі досі твори:

1. «Постійність законів» («Цзін фа»);

2. «Десять великих класиків» («Ши да цзін»);

3. «Афоризми» («Чен»);

4. «Дао першооснови» («Дао юань»).

– «Стратегій Воюючих царств», що містять вислови і послання, 
які приписуються історичним особам V–III ст. до н.е.;

– «І-цзін» («Книга змін») – книга для прогнозування і пророкувань;

– «Дао Де Цзін» (його автором вважають Лао-цзи).
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– «П’ять елементів (трансформацій)»;
– «Про подовження життя» і «Схема подовження життя»;

– «Десять запитань». 
Про повсякденне життя, цигун, підтримку здоров’я, сексуальної гігієни в вигаданих діалогах 

між імператорами, чиновниками, лікарями й окультистами;
– «Єднання (гармонія) їнь і ян». 

Текст присвячений сексуальній активності й гігієні сексу;
– «Приписи для 52 основних хвороб». 

Цей рукопис дає рецепти й лікування для 52 недуг, назви 254 ліків і 283 рецептів для лікування, 
припікання, голковколювання й хірургії. Перелічене стосується різних галузей медицини, а саме: 

внутрішніх хвороб, хірургії, гінекології та акушерства, педіатрії. 
Це найраніший із відомих професійних медичних посібників;

– «Дао-їнь» – ілюстрована таблиця фізичних вправ, де зображені 44 позиції вправ даоінь, 
а також дихальні вправи, розтяжка кінцівок і гімнастика. Кожна позиція позначена своїм конкретним 

терміном і функцією. На базі цих вправ, об’єднаних у зв’язну послідовність рухів, 
був створений комплекс «Гра 5 тварин», вдосконалений прославленим лікарем Хуа То, 

пізніше – за часів Східної Хань.

«Канон Жовтого Імператора про Внутрішнє», І ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

Хуа То:  – найвідоміший медик Стародавнього Китаю. Він жив 
в останні роки існування імперії Хань (200-і рр. н. е.) і першим 
став використовувати анестезію. Його допомога була широ-
копрофільною. Хуа То позбавляв від паразитів, проводив 
різноманітні операції, спостерігав за перебігом вагітності;

– хірург, що вперше згадується в контексті успішно 
зроблених операцій на мозку;

– майстер акупунктури;

– творець комплексу вправ у-цінь-шу цигун, відомого 
також як «Гра 5 тварин», шляхом об’єднання знаних до цьо-
го, але розрізнених вправ, описаних, зокрема, в мавандуй-
ських текстах під назвою «Дао-їнь» – попередника всіх ви-
дів цигун (ріст ци) й ушу (мистецтво кулака).

Список мавандуйських текстів із медицини та здорового способу життя:

Вважається, що традиційна китайська медицина існувала ще за часів леген-
дарного Жовтого Імператора, який правив Китаєм із 2697 р. до 2597 р. до н.е. 
Деякі дотримуються думки, що саме він склав трактат, що називається «Шу 
Вень». Але ж, ґрунтуючись на ранній бібліографічній історії тексту, його вели-
ка частина (виключаючи одну третину, додану коментатором Ван Біном у VIII 
столітті н.е.) була написана між І ст. до н.е. і ІІ ст. н.е.

Усі явища, перебуваючи в згуртованій мережі відповідностей, пов’язані між 
собою в Шу Вень. Людина повинна бути в курсі цих відповідностей, щоб мати 
змогу захистити своє здоров’я й забезпечити для себе плавний перехід че-
рез свій життєвий цикл: від народження, зростання, зрілості, старіння й 
до смерті. Знання відповідностей усередині власних фізичних складових, її 
емоцій, її нормальних й аномальних станів, з одного боку, й усіх ароматів, 
смаків, кліматичних умов тощо в її оточенні, з другого боку, дозволяє лю-
дині адаптуватися й у такий спосіб успішно виживати.

• Внутрішня алхімія. Як писав Ге Хун, «внутрішня алхімія піклується про усвідомлення і тренування ци 
у власному тілі, цим може бути досягнуто правильне наповнення ци. Що можна використовувати для 
отримання вічної молодості».

• Довгожительство. Ге Хун стверджував, що досягти безсмертя можна, причому бувають різні його 
види. Небесне безсмертя – це вже, напевно, вихід за межі кола перевтілень. Земне безсмертя варто 
порівняти зі станом людини, яка за життя домоглася невразливого тіла й звільнення від усіх тягарів 
долі. На його думку, неодмінною умовою для Небесного безсмертя є необхідність здійснення 1200 
добрих справ, а для Земного – 300. Після чого він рекомендує переходити до прийому спеціального 
«зілля». «Якщо тільки робити добрі справи, але не працювати з одухотвореним зіллям, хоча і не мож-
на буде досягти безсмертя, але можна буде уникнути небезпеки раптової смерті».

Ге Хун (283–343 рр. н.е.) – китайський учений 
і алхімік, даос, знаменитий своїми 
енциклопедичними трактатами.

Ге Хун був скромним, невибагливим, мовчаз-
ним і безпосереднім. Тому його прозвали Муд-
рець, який  Осягає Первозданну Простоту. Ви-
раз «Осягати Первозданну Простоту» (бао пу) 
сходить до даоського класичного тексту «Дао 
Де Цзін», що вважається твором великого дао- 
ського мудреця Лаоцзи. Там цей вислів означає 
«слідування природності (цзи жань) і відмова 
від хитросплетінь цивілізації». Це прізвисько 
Ге Хун і використав для назви свого знамени-
того трактату, розрахованого на коло освічених 
читачів, з метою привернути увагу людей до 
питання досягнення ДАО. Завдяки простоті ви-
кладу, текст був добре зрозумілий тоді, високо 
цінувався в пізніші часи й цікавий зараз.

У «Каноні Жовтого Імператора про Внутрішнє» про це пишеться: 
«Коли небо і земля об’єднують їх ци, це називається людина. 

Небеса мають їнь і ян; людина має дванадцять розділів».

Опис малюнка:
• Небо, чистий ян;

• Людина, напів-ян і напів-їнь; 
• Земля, чистий їнь.

Найдавніші зі збережених першоджерел китайської медицини – розрізнені тексти 
з Мавандуя і «Канон Жовтого Імператора про Внутрішнє» («Шу вень»). 

Період із кінця Чжоу до кінця Хань знаменує становлення медицини як окремої науки. Медицина в цій 
якості – це спроба пояснити хвороби і здоров’я людини виключно на основі природних законів, які га-
рантують природний порядок незалежно від впливу місця, часу, людини або метафізичних істот.

Чжан Чжунцзін (150-219 рр. н.е.) – лікар 
і чиновник, автор кількох праць із медицини. 
Був відомий як противник магічного 
цілительства.

Йому належить 
перша класифікація 
і диференційний 
діагноз 
по 12 головним 
каналам тіла 
людини.
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«КАНОН ЖОВТОГО ІМПЕРАТОРА ПРО ВНУТРІШНЄ» 

Якщо слідувати Інь і Ян, тоді є життя.

Якщо піти проти них, тоді настане смерть.

Якщо піти за ними, тоді буде порядок.

Якщо піти проти них, тоді буде хаос. 

Ось чому мудрець не лікує там, де вже є хвороба,

не наводить порядок там, де вже є хаос,

він наводить порядок там, де ще немає хаосу.

«黃帝 內 經»

從 陰 陽 則 生

逆 之 則 死

從 之 則 治

逆 之 則 亂

聖 聖人

不 治 已 病 治 未 病

不治 已 亂 治 未 亂

Точки 12 каналів. 

Медичні голки, 
що датуються початком 
нашої ери, мали більш 

масивну й велику форму.

Тао Хунцин (456–536 рр. н.е.) – видатний даоський 
учений і алхімік епохи Шести династій. Відродив 
школу Трьох Чистих (Саньцай) на горі Маошань у 
районі Нанкіна. Упорядкував пантеон школи Ду-
ховної Коштовності (Лінбао).

Ставши даоським патріархом, він зберіг положен-
ня при імператорському дворі, залишився відомим 
ученим і лікарем, автором праць і досліджень із 
фармакології.

Коментував «Канон коренів і трав Шеньнуна» 
(«Шеньнун беньцао»), у якому містилися описи 365 
препаратів від імені міфічного духа землеробства, 
і додав туди ще описи 365 рослинних препаратів, 
провів детальну класифікацію й перетворив трак-
тат у велику енциклопедію.

Тао Хунцин залишив «Компендіум формул 
із лікування травами» – фітотерапії.

Ван Шухе (приблизно 200–280 рр. н.е.) – при-
дворний лікар часів Трьох царств. Далекий 
нащадок династії Чжоу. Написав 10-томний 
«Канон пульсу» («Мо цзін») – першу в сві-
ті працю з пульсової діагностики, в якій 
міститься детальна систематизація знань 
про пульс, докладно описано 24 різних його 
види й діагностичне значення, методи про-
мацування пульсу.

Творець Канону «81 складний випадок» («Нань 
цзін») спирався у своїй практиці на «Трактат 
Жовтого Імператора про Внутрішнє».

Провів систематизацію й склав описи погля-
дів Чжан Чжунцзіна та Хуа То. Відредагував 
і перевидав «Висновки про шкоду холоду», 
твір Чжан Чжунцзіна. 

Лі Шичжень (1518–1593) – лікар і натураліст. 

Написав 10 творів із медицини, з яких до наших 
днів дійшли тільки три. Головний із них – «Основ-
ні положення про коріння і трави» («Бень цао ган 
му»). Це праця з фармакології, де перераховані 
всі рослини, тварини, мінерали та інші предмети, 
які, як вважається, мають лікувальні властивості; 
обговорюється біологія, хімія, географія, мінера-
логія, геологія й астрономія у зв’язку з фітотера-
пією. Увів у вжиток 374 нові лікарські речовини, а 
решту взяв із більш ранніх джерел. Під час підго-
товки праці було використано понад 800 джерел. 
Загалом Лі Ши-чжень зафіксував понад 11000 ре-
цептів. У «Бень цао ган му» є перша згадка про 
щеплення проти віспи, заснованого на тому ж 
принципі, який на Заході привів до розвитку іму-
нології. Компендіум на чотири століття став ос-
новним посібником із рецептури для фармаколо-
гів Китаю та інших країн Східної Азії. У Європі він 
здобув популярність у XVIII ст. На нього посилали-
ся Карл фон Лінней і Чарльз Дарвін.

Написав «Вчення про пульс з Біньху» («Біньху мо 
сюе»), у якому охарактеризував 25 видів пуль-
су, прив’язуючи його до певних захворювань, а 
також «Дослідження пульсів 8 чудових каналів» 
(«Ци цзін ба мо као»), присвячене пульсології 
й лікуванню за допомогою голковколювання й 
моксо припікання (чжень цзю).

Профілактика – значить просуватися 
і трансформуватися разом зі змінами.

Традиційна китайська медицина допомагає зрозуміти послідовність того, як відбуваються 
всі процеси всередині людини, а також врахувати особливості кліматичних змін, 

вивчає способи, як встановити найкращий потік ци в тілі людини, 
зважаючи на навколишнє середовище.

При лікуванні захворювань найбільшу увагу китай-
ська медицина приділяє профілактиці їх виникнен-
ня. Сьогодні, як і тисячоліття тому, активно за-
стосовується принцип «лікувати пацієнта перш 
ніж виникне хвороба». Основним правилом ліку-
вання є усунення причини недуги. До терапевтич-
них правил належить також лікування пацієнта 
з врахуванням його індивідуальних особливостей, 
географічного положення та пори року.

Відомий такими даоськими текстами: 
«Записи про вигодовування природності 
та подовження долі» і працею «Речі Дос- 
коналих» («Чжень Гао»), складені з роз-
мов засновників школи Маошань, а також 
знаний за частково втраченим трактатом 
«Інструкція по досягненню досконалості» 
(«Денчжень їньцзюе»).
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***
             Ансамбль річок, лісів та гір,
                       Чанбайшань врізається у небеса,
Економіка авто та поїзди видає на-гора,
                        Статус центру корейської культури 
       ця провінція набула, Цзілінь! 
                            Північно-східного Китаю 
                 омріяна земля!

МАНДРУЮЧИ КИТАЄМП. ШЕВЧЕНКО

П. Шевченко

Провінція ЦЗІЛІНЬ –       
             китайська     
   terra incognita

***
«Процвітаючий ліс» (吉林) – це буквальний переклад імені провінції. 

Вона походить від маньчжурської фрази «girin ula», що означає «уздовж річки». 
Через це місцину називали «Гірін». Особливо таке ймення було вживане серед іноземців. 

Згадана область належить до «золотого кукуру-
дзяного поясу» (黄金玉米带). Родюча земля дозво-
ляє вирощувати тут сільськогосподарські культури 
(окрім кукурудзи, висаджують сою та картоплю), а 
відомими продуктами провінції є їстівний дерев-
ний гриб (木耳), женьшень (人参) та чорниця (蓝莓). 
Провінція також багата покладами вугілля, нафти, 
залізної руди і, звісно, лісовими ресурсами. 

Вона приваблює погляди своєю неординарною іс-
торією, дивовижною природою, яскравою культу-
рою та величезними підприємствами. 

Цзілінь (виділена червоним) розташована на 
північному сході Китаю (东北). На півдні вона 
сусідить із Ляонін (辽宁), на півночі з Хейлун-
цзян (黑龙江), разом утворюючи історичну 
область Маньчжурію, на заході з Внутріш-
ньою Монголією (内蒙古), а на сході з Північ-
ною Кореєю (уздовж майже всього східного 
кордону) та Росією (маленька ділянка біля 
річки Туменцзян (图们江). 

Місце стику рубежів трьох держав (Піднебес-
ної, Росії та Північної Кореї) називається «од-
ним поглядом окинути три країни» (一眼望三
国) та є популярним туристичним напрямком 
біля міста Хуньчунь (珲春).

Конвеєрне виробництво на заводі китайської 
корпорації FAW Group (中国第一汽车集团) –  
одного з найбільших автовиробників у Підне-
бесній, заснованого в середині 50-х років ми-
нулого сторіччя за участі СРСР. У Чанчуні ба-
зується штаб-квартира та R&D центр компанії, 
чистий прибуток якої у 2018-му дорівнював 
$2.6 млрд. Окрім гіганта FAW, у місті розміщені 
заводи Audi, Volkswagen (спільне підприєм-
ство з FAW) та Toyota. З огляду на статус цен-
тру автоіндустрії Чанчунь називають «китай-
ським Детройтом». 

Сьогодні, мандруючи просторами Цзілінь, ви 
можете відвідати родовий замок маньчжур-
ського клану Єхенала (叶赫那拉), збудований 
у ХVІ сторіччі. Саме із цього сімейства по-
ходила остання імператриця Китаю Цисі (慈
禧). Вказана історична пам’ятка розмістилася 
біля містечка Сипін (四平).

Одначе почати знайомство з провінцією 
варто з адміністративної столиці – Чанчунь, 
найбільшого міста (кількість населення тут 
перевищує 4 млн осіб), та економічного цен-
тру Цзілінь, який фокусує на собі 53% від усієї 
економіки провінції. ВВП міста росте на 7% 
щороку. У 2018-му він становив ￥842.2 млрд 
($120.3 млрд). Обсяг прямих іноземних ін-
вестицій Чанчуня сягає $7.4 млрд; основни-
ми інвесторами є Німеччина та Японія, яких 
цікавить високотехнологічне виробництво. 
Індустрії міста спеціалізуються на машино-
будуванні (автомобіле- та вагонобудування 
(швидкісні потяги), біофармацевтиці, оптич-
них виробах, створенні супутників та випус-
ку будматеріалів.  

Населення Цзілінь понад 27 млн. Великими містами є Чанчунь (长春), адміністративна столиця, Цзілінь 
(吉林), тезко провінції, Янцзі (延吉), місце проживання людей корейської національності в Піднебесній і 
центр Янбіанського автономного округу (延边朝鲜族自治州), Байшань (白山) та Тунхуа (通化) – містечка 
в горах ближче до кордону з Північною Кореєю. Жителі Цзілінь відомі в Піднебесній як носії «північ-
но-східного акценту» (东北话), який дуже близький за звучанням до путунхуа (普通话). Саме тому це 
дійсно найкраще середовище для вивчення китайської мови іноземцями. 

Якщо ви мандруєте по Китаю швидкісним 
потягом (高铁), тоді існує висока вірогід-
ність, що ви користуєтесь продуктом компа-
нії CRRC Changchun Railway Vehicles (中车长春

轨道客车股份有限公司), адже 50% швидкісних 
потягів у Піднебесній були зібрані саме тут! 
Завод корпорації розміщений на околиці міс- 
та біля будівельного коледжу (城建学院) та 
досить відкритий щодо організації екскур-
сій для іноземних гостей.



79   УКРАЇНА-КИТАЙ         №4 (18)       201978 УКРАЇНА-КИТАЙ        №4 (18)        2019 МАНДРУЮЧИ КИТАЄМ П. ШЕВЧЕНКО

Радянські війська в 1945 році під 
час Маньчжурської операції розгро-
мили японську Квантунську армію  
(关东军), допомігши китайцям, котрі вели за-
пеклу визвольну війну, скинути ярмо окупа-
ції. Останній імператор потрапив у полон і 
був повернутий до Піднебесної тільки в 1950-
му. На згадку про ту перемогу в центрі Чанчу-
ню стоїть монумент, присвячений загиблим 
радянським воїнам. Подібні пам’ятники є 
майже в усіх містах Північно-східного Китаю. 

Чанчунь – це типовий індустріальний мега-
поліс, що буквально заріс лісом багатопо-
верхівок. Але, як не дивно, тут не відчуваєть-
ся соціальна задуха. 

Місто розрізане сотнями естакад і тран-
спортних розв’язок. Швидкість будівництва 
інфраструктури відмінна. Наприклад, чан-
чуньське метро створювалося протягом 
17 років і вже нараховує 5 гілок довжиною 
100 км. Уряд підтримує тутешні комунікації, 
зокрема тільки у 2018-му було ухвалено рі-
шення про фінансування розвитку метро-
політену на суму $11.5 млрд. 

Варто відзначити, що в Чанчуні сільська 
культура переважає над міською. Скажімо, ви 
можете побачити городи на тлі хмарочосів! 
Подібне надає контрасту й підкреслює пра-
целюбність китайців. 

На цьому ми покидаємо Чанчунь та прямуємо 
до Цзілінь, тезка провінції – типового індустрі-
ального та загалом непривабливого міста, ві-
домого хімічними виробництвами та тим, що 
тут протікає річка Сунгарі (松花江). До початку 
розвитку Чанчуня саме ця місцина вважалася 
центром провінції. У історіографії Російської 
імперії Цзілінь згадувалося як місто, де «були 
верфі та китайці будували кораблі». 

Поряд із містом є гора Наньлоушань (南楼

山) висотою 1404 м. Розміщений тут буддист-
ський храм вносить кольорове розмаїття до 
природнього ансамблю, а ще звідси відкри-
вається неймовірний краєвид. Місцеві нази-
вають гору «хмарною», тому що вона часто 
окутана туманом. 

Із Цзіліня рухаємося на схід до містечка Цзяохе  
(蛟河市), біля якого стоїть гора Лафа (拉法

山). Незважаючи на малу висоту, вона все 
одно здобула популярність через свою ске-
лястість та статус «даоської гори провінції 
Цзілінь». На ній збудовано декілька храмів, 
у яких даоські монахи розповідають, що дух 
Лаоцзи (老子) прилітав на цю вершину. 

На базі Changchun Institute of Optics, 
Fine Mechanics and Physics (中国科

学 院 长 春 光 学 精 密 机 械 与 物 理 研 究 所 )  
випускаються комерційні супутники Jilin-1, 
які проводять моніторинг поверхні Землі. За 
словами представника інституту, їхня ціль 
– створити загалом 60 супутників до 2020-
го. До речі, до структури інституту входить 
LED-завод Cedar (长春希达电子技术有限公司), 
що активно співпрацює з українським під-
приємством ЕКТА, однією з найбільших схід-
ноєвропейських компаній, яка спеціалізуєть-
ся на виготовленні LED-продуктів.   

Розвиток Чанчуня підживлює процес урба-
нізації, який досяг рівня 61% у 2014-му, та 
кардинально змінює декорації місцевості, 
але найдраматичніший період в історії мі-
ста стався після Мукденського інциденту 
(九一八事变) 1931-го та початку японської 
агресії на північний схід Китаю. 



81   УКРАЇНА-КИТАЙ         №4 (18)       201980 УКРАЇНА-КИТАЙ        №4 (18)        2019 МАНДРУЮЧИ КИТАЄМП. ШЕВЧЕНКО

Далі прямуємо до Дуньхуа (敦化市) – містечка 
відомого тим, що саме тут можна побачити 
найбільшу в північному Китаї статую Буд-
ди (金鼎大佛). Висота статуї становить 48 м, 
а всередині розміщено ще 9999 маленьких 
статуеток Будд, вони разом утворюють циф-
ру 10000. Також Дуньхуа вважається одним з 
основних міст стародавнього царства Бохай  
(渤海), хоча нині майже не залишилося ма-
теріальних історичних пам’яток, але в мі-
стечку діє тематичний парк та музей, при-
свячений історії древньої держави.   

З вершини відкривається типовий для про-
вінції Цзілінь пейзаж. З гори можна виру-
шати до Харбіну, адже зразу біля неї є село, 
звідки йде автобус до містечка Учан (五常

市), а потім потягом добратися до Харбіну. 

Будівля залізничного вокзалу Яньцзі. 

Рухаючись на схід, приїжджаємо до міста Яньцзі  
(延吉), яке вважається центром корейської 
культури в Піднебесній. У ньому живе велика 
кількість етнічних корейців (одна третина від 
усього населення), а офіційними є дві мови – 
китайська та корейська. Найбільш воно відоме 
своїм університетом Yan bian university (延边大
学). Архітектура будівель навчального закла-
ду приваблива. У виші в основному вивчають 
гуманітарні науки та мови: китайці корейську, 
корейці китайську. Туризм щороку приносить 
місцевому бюджету декілька мільярдів дола-
рів США. Крім того, місто є одним із центрів 
торгівлі між Китаєм та Північною Кореєю. 

Її вершина – кам’яне осипання, що надає 
досить екзотичний вигляд. Для того, аби 
піднятися на пік, краще знайти місцевого 
провідника, оскільки це дика гора. 

З Дуньхуа можна піднятися на північ до кор-
дону з провінцією Хейлунцзян, проїхавши че-
рез селище під назвою Ему (额穆镇). Тамтешня 
природа – це безлюдні гори, покриті лісом, 
саме тут, за словами місцевих, ще можна зу-
стріти тигрів, а серед дерев не раз побачити 
ведмедів. А стикнутися з кабаном, то взагалі 
буденна справа. Саме тут, у цілковитій глу-
шині, є одне місце варте неабиякої уваги – це 
гора Байшила (白石砬) висотою 1450 м. 

Ще одним центром корейської культури вва-
жається містечко Хелун (和龙市), одначе воно 
не має таких туристичних потужностей, як 
Яньцзі, і не є популярним напрямком се-
ред мандрівників, але при цьому населений 
пункт не менш аутентичний та атмосферний. 
Наприклад, тут дуже багато типової корей-
ської архітектури. 

Від Яньбіана (корейського автономного ра-
йону) можна швидко доїхати до перлини 
провінції Цзілінь – озера Тяньчи (天池), ко-
тре розлилось у кальдері погаслого вулкана 
Чанбайшань (长白山) на висоті 2100 м, а ви-
сота самого вулкана 2700 м. Це дійсно одна 
з найбільш популярних та найкрасивіших 
локацій провінції, яка приваблює туристів з 
усіх куточків Піднебесної. На іншому березі 
озера – Північна Корея. Кордон між двома 
країнами проходить прямо по згаданій при-
родній чудасії! 
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Є можливість зайти всередину однієї з піра-
мід та на власні очі побачити зображення, 
зроблені людьми півтори тисячі років тому! 
Тут охочі роздивляться дракона та духів у бі-
лому. Далі, повертаючи на захід до Чанчуня, 
ви проїжджатимете через міста Тунхуа (通化

市) та Ляоюань (辽源市). Перше спеціалізуєть-
ся на виробництві вина, а друге – на виго-
товленні шкарпеток. Вихідці із цього містеч-
ка, весело кепкуючи, кажуть: «Навіть якщо 
ти в Шанхаї, то, наймовірніше, ти там купиш 
шкарпетки з Ляоюаню». 

Озеро вважається священним у корейській 
культурі та належить до символів Північної 
Кореї. Місцеві розповідають, якщо людині 
поталанило приїхати в гарну погоду та по-
бачити озеро повністю – це означає, що вона 
була «народжена в сорочці». Також озеро 
входить до десяти найкрасивіших озер Ки-
таю. Саме з нього беруть витоки річки Сунга-
рі та Ялуцзян (鸭绿江).

Прямуючи на південь по річці Ялуцзян та 
вздовж китайсько-корейського кордону, ми 
потрапимо до міста Цзіань (集安市), у якому від-
шукаємо архітектурні пам’ятки стародавньої 
протокорейської держави Когурьо (高句丽), що 
зародилася ще на початку нашої ери та стала 
однією з найсильніших країн тогочасної Східної 
Азії, але після війн із Танською імперією зазна-
ла занепаду. Жителі Когурьо були вправними 
воїнами й аніматорами – любили танцювати та 
співати. Поет Танської епохи Лі Бай (李白), по-
бачивши виступ посланців при дворі, присвя-
тив когурьойцям вірш. До речі, назва «Корея» 
походить від імення цього древнього царства. 
У сьогоднішньому Цзіані варто подивитися на 
піраміди, де знайшли останній притулок знатні 
люди того часу. Нинішній Цзіань розмістився на 
кордоні з Північною Кореєю. 

Залишать по собі 
приємні враження 
й відвідини руїн 
стародавнього міста 
поряд із Цзіанем. 

Зробивши коло по провінції Цзілінь та по-
вернувшись до Чанчуню, вам варто відвіда-
ти поселення Нунан (农安) і побачити башту, 
збудовану за часів північної династії Ляо (辽
代). Тоді цю місцевість населяла народність 
кіданей (契丹), котра, дізнавшись про буд-
дизм, з радістю прийняла його та спорудила 
декілька пагод на території північного Ки-
таю. Подібні башти є і в Пекіні, і в Шеньяні. 

Чи потрібно відвідувати провінцію Цзілінь? 
Так, адже це унікальна нагода відчути куль-
туру, побачити чарівну природу та поспілку-
ватися з людьми-носіями знань про яскраву 
історію регіону. Власне кажучи, місцеві не 
просто залюбки поспілкуються, а й охоче 
зроблять щось разом. 

Приклад такої міжнародної співпраці на 
фото. 
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     КИТАЙ 
у Сирецькому парку

М. Орловський 

експерт Національного реєстру 
рекордів України, заслужений 

діяч мистецтв України, 
посол по культурі провінції 

Хунань (КНР)

«Посади сад і будеш щасливий усе життя»
(Китайська мудрість)

Китайці вважають сади й парки одним із напрямків мистецтва.

Плануючи ландшафтні роботи, вони бажають досягти абсолютної гармонії класичних 
пропорцій і балансу. Мистецтво китайського саду тісно пов’язано з пейзажним живопи-
сом, яке є не буквальною імітацією природного ландшафту, а квінтесенцією суті й духу.

Це свого роду пейзаж, написаний у трьох вимірах і створений людською рукою 
як наслідування божественного творіння.

Класичні китайські сади й парки поєднують 
національну архітектуру з живописом, калі-
графією, поезією, різьбленням, архітекту-
рою, різноманітною флорою й елементами 
неживої природи, представленої мальовни-
чими ландшафтами й практичними, функ-
ціональними будівлями. Вони припускають 
наявність природного ландшафту, щоб від-
відувач зміг повною мірою відчути єднання й 
гармонію з природою.

Китайські сади зазвичай складаються з пагод, 
павільйонів, терас й альтанок, різноманітного ре-
льєфу з неодмінною наявністю ставка або озера 
з мостами.
Розмаїтість прийомів ландшафтного дизайну, 
накопичених із давніх часів, роблять парк унікаль-
ним і неповторним залежно від ракурсу, з якого 
людина знайомиться із запропонованим ланд-
шафтним рішенням.
У цьому полягає неймовірна художня привабли-
вість китайських садів.

Китайське садово-паркове мистецтво має довгу історію. Уже в ХІ столітті до нашої ери 
за часів династії Західна Чжоу були міста, в яких імператори й благородні люди могли 
полювати й відпочивати.
Імператор Хань У-ді, що народився в 156 році до 
нашої ери, під час свого правління виплекав біля 
власного імператорського двора озерно-острів-
ний сад із трьома ставками, серед яких височіли 
рукотворні гори Пенлай, Інчжоу й Фанчжан, сим-
волізуючи святі гори в Східно-Китайському морі. 
З тих пір люди стали захоплюватися усвідомлен-
ням рукотворності неймовірних ландшафтів, а 
вода й каміння стали лейтмотивом китайського 
садово-паркового ансамблю. 

За часів правління династії Цинь, а потім Хань, на 
стику перших тисячоліть почали з’являтися імпе-
раторські парки й мисливські угіддя.

Ландшафтні парки й сади імітують живу природу і 
виникають у період Південної та Північної династій. 
Вони продовжують розвиватися за часів династій Тан 
і Сун, досягши свого апогею і за масштабом, і за архі-
тектурною довершеністю за часів правління династій 
Мин і Цин. Більшість древніх садів і парків, збереже-
них до наших часів, демонструють неповторні рішен-
ня садово-паркового дизайну вказаних періодів. 

Насолода пейзажами й відвідування найкрасивіших 
місць стали невід’ємною частиною життя освіченого 
люду. Садово-паркове мистецтво цього періоду на-
було значного розвитку. Проєктування садів стало 
поширеним явищем. Приватні сади за своїм художнім 
задумом не дуже поступалися імператорським.

Манжурські імператори династії Цин-Кансі й Цяньлун залишили не менш багату спадщину в Пекіні, 
виплекавши більш ніж 10 імператорських садів, відновивши й доопрацювавши парки династії Мин. Сла-
вились своєю красою й міські приватні сади в Янчжоу, Сучжоу, Ханчжоу та дельти річки Чжуцзян.

Згідно зі статистичними даними, на той період 
налічувалося понад 100 садів різних розмірів.

Китайські сади висловлюють космогонію, засно-
вану на злитті конфуціанських, даоських і буддій-
ських постулатів. Кожна з релігій, що сповідується 
в Піднебесній, пропонує свої шляхи для досягнен-
ня духовної свободи, об’єднує їх загальне шано-
бливе ставлення до природи. Стародавні китайські 
сади демонстрували баланс протилежностей, що 
зустрічаються в навколишньому світі й для даосів 
виражаються в таких поняттях, як «Їнь» і «Янь». На-
приклад, камені символізують чоловічу силу «Їнь», 
тоді як вода – жіночу «Янь».

Найважливішою відмінною рисою китайського 
саду є, безумовно, взаємодія компонентів, які пе-
ребувають у динамічній гармонії з водою, каменем, 
рослинами й архітектурою. Вода є кров’ю життя 
й живим пульсом землі. Камінь уособлює міцність 
і стійкість, застосовується як рельєфний компо-

нент у вигляді мостів, двориків і доріжок. Кам’яні 
глиби символізують гори, обитель безсмертних, 
земну твердиню, яка прагне до небес.

Немає нічого випадкового в китайських садах, 
оскільки кожна рослина сповнена символами й 
асоціаціями. Ретельно підбираються дерева, квіти, 
водорості, щоб відобразити задум творця. Важли-
во все: структура, витонченість, тонкість, гармонія, 
глибокий культурний і філософський підтекст.

Властивості рослин вигідно підкреслюються зав-
дяки взаємодії з водою, каменем й архітектурними 
елементами. Багатоповерхові павільйони задають 
перспективу, невелика відкрита веранда запрошує 
до роздумів, чайхана вабить освіжитися в її тіні й 
закликає до неквапливої бесіди. Кожен китайський 
сад створює атмосферу, в якій природа, мистецтво 
й люди перебувають у гармонії. Сади Китаю – під-
твердження щедрості природи, вони демонструють 
усі природні багатства країни. 

24 травня Європа традиційно відзначає Європейський день парків, який був заснований 
Федерацією Європарк (EUROPARK FEDERATION) – це організація, що об’єднує природні території 
в 36 європейських країнах.

Дату святкування вибрано невипадково, бо саме 24 травня 1909 року тут  створено перші національ-
ні парки – 9 парків засновано в Швеції. З тих пір природні території стали безцінною частиною при-
родної й культурної спадщини Європи. Відтоді цей день символізує міжнародну солідарність у справі 
охорони природних територій. 

Хороші парки є не тільки за кордоном, але і в нашій країні.

Китайські сади й парки вражають своєю 
довгою історією й архітектурними стилями.

Одночасно з розвитком буддизму з’явилася нова форма садово-паркового мистецтва, 
яке являло собою дорогу до храму.

Імператор Вень династії Сун посадив сад у місті Дасин, а імператор Ян створив Західний сад у східній 
столиці Лоян. У часи династії Тан був справжній бум ландшафтного дизайну. Знать і чиновники могли 
похвалитися садами в столиці, більшість із яких зосереджувалася в південно-східному районі. У древ-
ній книзі «Знамениті сади Лояна» Ли Гефея було описано 24 королівських сади.

Ураховуючи збільшення кількості китайських ту-
ристів, які відвідують Україну: 2017 рік – 29530 осіб, 
2018 рік – 41000 осіб (дані Прикордонної служби 

України), багато туристично-готельних комплексів 
створюють на своїй території куточки китайської 
садово-паркової архітектури.
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Цього дня в парку побувала китайська делегація, 
яку очолив Радник-посланець Посольства КНР в 
Україні пан У Лянь Вень.

Екскурсію по Сирецькому парку для почесних гос-
тей провів заступник голови КМДА Петро Пантеле-
єв. Він познайомив їх з унікальною дитячою заліз-
ницею, яка існує тут від дня заснування – 2 серпня 
1953 року, та музеєм на Залізничній станції.

Посольство Китаю в Україні підготувало призи 
та відзнаки для всіх учасників шахового турні-
ру та художньої виставки, а також подарувало 
автентичні ліхтарики, які будуть прикрашати 
ландшафтну композицію парку.
Ідею створення в Сирецькому парку локації, при-
свяченої 70-річчю утворення КНР, і свята «Над-
звичайна подорож до Китаю» підтримала Світ-
лана Крупчан, яка очолює Орган самоорганізації 
населення «Сирець-1», що майже 10 років займа-
ється культурним й інфраструктурним розвитком 
Сирецького парку, пропагує міжкультурні цін-
ності шляхом проведення цікавих заходів. Тому 
ОСН  «Сирець-1» і виступив організатором заходу 
«Надзвичайна подорож до Китаю».

Світлану Крупчан підтримали в Київській міській 
державній адміністрації, управлінні міжнародних 

відносин КМДА, відділі у справах сім’ї, молоді та 
спорту, загалом понад 12 організацій. Підготовка 
заходу тривала понад 2 місяці.

В інтерв’ю для ТРК «Київ» заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв зауважив, що такі події заклада-
ють уже з дитинства знання, розуміння китайської 
культури, цікавість і любов до історії Піднебесної. 
Відповідаючи на питання представників ЗМІ, пан У 
Ляньвень сказав: «Я сьогодні бачив багато талано-
витих дітей. Усі вони щасливі, і я їм заздрю. Багато 
елементів і композицій створено з любов’ю до Ки-
таю, і я відчуваю себе, ніби в себе вдома».

У свою чергу Світлана Крупчан зазначила, що про-
єкт «Надзвичайна подорож до Китаю» настільки 
надихнув учасників та організаторів, що його 
проведення стане щорічною доброю традицією. 
«Упевнена, що такі заходи сприяють взаєморо-
зумінню та довірі між обома народами, роблять 
особливий внесок в активізацію китайсько- 
українських дружніх відносин у межах ініціативи 
«Один пояс – один шлях» і свідчать, що в Україні 
з великою повагою ставляться до китайського 
народу, прагнуть всебічно розвивати плідне ши-
рокомасштабне співробітництво», – підсумува-
ла пані Світлана.

Коли вперше потрапляєш у біоготель «Бреч», складається таке відчуття, що ти в мультфільмах Хаяо 
Миядзаки або в Китаї, як мінімум. І це не диво, на території облаштовані куточки в китайському стилі.

Це і китайський котедж, розташований на пагорбі, над озером, з чудовим краєвидом із вікна, до якого 
веде «мала китайська стіна», і альтанка, оточена озером та екзотичною архітектурою мінікитайського 
містечка. Загалом, це один із небагатьох прикладів наслідування китайських парків і садів в Україні.

У Києві є 111 парків, 493 сквери загальною площею 7700 га. 28 вересня 2019 р. в найстарішому в 
столиці Сирецькому парку, підпорядкованому КО «Київзеленбуд», організували яскраве куль-
турне дійство «Надзвичайна подорож до Китаю», яке було присвячено 70-річчю Китайської 
Народної Республіки й покликано розповісти відвідувачам парку, киянам та гостям міста, 
про історію, культуру, життя народу Піднебесної.

Присутні на святі мали змогу помилуватися тематичними локаціями у вигляді ландшафтних 
композицій «Яскравий Китай». Особливо привернула увагу композиція, яку було створено Kpusn 
Shevchenko та Віталієм Цимбалюком. Крім того, у парку всіх охочих знайомили з китайською 
культурою за допомогою низки спеціальних заходів:
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– вражали майстер-класи з китайської каліграфії й вирізання, 
    розмальовки «Маски Пекінської опери» і надзвичайно феєричне 
  шоу Китайських Левів і Дракона, підготовлені вихованцями 
    Київської гімназії східних мов № 1;

–  спонукала юних відвідувачів до пізнання Піднебесної виставка 
   малюнків «Китай очима дітей України», представлена митцями 
    з Київської дитячої художньої школи № 7;

– запрошував до інтелект уальних протистоянь шаховий 
  турнір, який провів голова Шахового центру «Товариш», 
     рекордсмен Національного Реєстру Рекордів України Олег Коваль;

–       дивував тематичний аквагрим, нанесений на сміливців студентами 
    Коледжу КНУТД.
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В. Урусов

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКА     
         літня ШКОЛА 
  на історичному 
               факультеті КНУ 
імені  ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Модератором заходу став к.і.н., доцент кафе-
дри нової та новітньої історії зарубіжних кра-
їн Макар Таран. Значну організаційну допомогу 
літній школі надали доцент кафедри нової та 
новітньої історії зарубіжних країн Олег Купчик 
та випускниця спеціалізації «сходознавство» 
Марія Сорохтіна.

Українські та китайські студенти не лише брали 
участь в обговоренні лекційної тематики, але й 
спілкувалися між собою, вдосконалюючи комуніка- 
тивні навички.

Студенти та викладачі з Піднебесної під час екскур-
сій містом відвідали визначні місця Києва, озна- 
йомилися з минувшиною нашої держави в Музеї 
історії України.

На завершення юнаки й дівчата отримали сер-
тифікати про участь у роботі Українсько-ки-
тайської літньої школи «Діалог молоді вздовж 
«Одного поясу, одного шляху».

На церемонії відкриття Школи виступили декан історичного факультету, 
професор Іван Патриляк, директор Інституту Конфуція при КНУ імені Тараса Шевченка Сунь Кевень. 

З китайської та української сторін у діяльності літньої школи взяли участь 30 студентів 
та 11 викладачів. У лекційному блоці був представлений широкий спектр тем: від можливостей, 
які надає Університет м. Ланьчжоу для вдосконалення майбутніх українських китаєзнавців, до участі 
України в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях». 

Її роботу організували кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, 
частиною якої є Центр досліджень новітньої історії Китаю, історичного факультету 
на чолі з професором Олегом Машевським та Інститут політики та міжнародних 
відносин Університету м. Ланьчжоу (КНР), яким керує професор Ван Цзіньґо. 

Протягом 27–30 серпня 2019 р. на історичному 
факультеті КНУ імені Тараса Шевченка працювала 
Українсько-китайська літня школа «Діалог молоді 
вздовж «Одного поясу, одного шляху». 

Олексій Коваль, журналіст-міжнародник, член правління «Української асоціації китаєзнавців», 
який висвітлив «Практичні аспекти імплементації ініціативи «Один пояс, один шлях»; 

Дмитро Єфремов, провідний аналітик Центру міжнародних досліджень Дипломатичної 
Академії при Міністерстві закордонних справ України, що пояснив «Економічні наслідки участі 
в ініціативі «Один пояс, один шлях» для України та Китаю»;

Юрій Пойта, голова відділу Азійсько-тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, 
конверсії та озброєнь, який розповів про «Реальні та потенційні виклики й загрози безпеці 
китайським проєктам в умовах реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях»; 

Володимир Урусов, к.і.н., експерт Центру досліджень новітньої історії Китаю кафедри нової 
та новітньої історії зарубіжних країн, що поінформував про «Переклади української літератури 
в Китаї та китайської літератури в Україні». 

Важливі питання порушили у своїх виступах й китайські колеги, а саме:

У РОЛІ СПІКЕРІВ, ЗОКРЕМА, ВИСТУПИЛИ: 

професор Мен Хуей («Презентація Університету м. Ланьчжоу та досвід навчання в ньому»);

професор Цао Вей («Ініціатива «Один пояс, один шлях»: розвиток, внесок та перспективи»);

професор Ван Тінтін («Китайсько-українське співробітництво в форматі 
«Один пояс, один шлях»: поточний стан та перспективи»);

професор Ван Цзіньґо, директор Інституту політики та міжнародних відносин 
Університету Ланьчжоу («Китайська писемність, історія, мислення»).
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   Програма Китайського 
університету зв’язку 
             та Інформаційного 
агентства Сіньхуа 
        «Short-Term visiting 
    program for the Belt 
       and Road International 
     Think Tank Experts»

О. Генералов 

Проведення подібних програм є надзвичай-
но актуальним, оскільки дозволяє зібрати 
експертів з усього світу та проаналізувати 
питання розвитку та співробітництва між 
країнами, обмінятися досвідом та об’єдна-
ти зусилля щодо пошуку шляхів вирішен-
ня актуальних проблем у межах ініціативи 
«Один пояс, один шлях».

Протягом 10–21 листопада 2019 року в програмі взяли участь понад 60 
представників із країн Європи, Азії та Африки. Захід зібрав спеціалістів 
із різних сфер – науковців, дослідників, професійних журналістів, дер-
жавних діячів та уповноважених від бізнесу. Від Української асоціації ки-
таєзнавців до Піднебесної поїхав к.е.н., доцент кафедри Світової еконо-
міки КНТЕУ Олександр Валентинович Генералов.
Програма у межах ініціативи «Один пояс, один шлях» була покликана показати експертам 
досягнення сучасного Китаю за останні 70 років, економічну та соціальну політику країни. 

За 11 днів учасники відвідали Пекін, Ханчжоу, 
Хучжоу, Нінбо, Чжилі та інші міста. Ханчжоу, 
як одна з зон техніко-економічного розвит-
ку державного рівня, справив найбільше 
враження кількістю хмарочосів, високотех-
нологічних компаній та розвитком інфра-
структури. Крім того, іноземців познайомили 
з численними підприємствами, одним із най-
більших портів у світі Нінбо та містом стар-
тапів у межах ініціативи «2050». Також було 
прослухано лекції провідних китайських та 
світових експертів, взято участь у дискусіях, 
обговорено багато значущих економічних, 
соціальних, культурних та історичних тем. 
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У чому полягає запорука    
    успішного перекладу – 
             досвід участі 
в міжнародному конкурсі    
      перекладу
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»О. Суслова 

магістрантка Київського 
національного лінгвістичного 

університету

Ми живемо в суспільстві, що переживає небаче-
ний до сьогодні розвиток. У наші дні стрімкий 
та якісний прогрес є запорукою успіху та процві-
тання. Ні для кого вже не секрет, що Китай – це 
країна-феномен, яка за дуже короткий проміжок 
часу, 70 років від свого утворення, змогла досяг-
ти небачених успіхів. Увесь світ, затамувавши 

подих, спостерігає за розвитком та досягненнями Китаю у сфері науки, 
технологій та інновацій, які покращують життя людей. Безліч країн на-
магається перейняти частинку досвіду та запровадити його на прак-
тиці відповідно до своїх локальних умов.
Дедалі більше підприємств Китаю наразі виходить на закордонні ринки, тому пи-
тання налагодження комунікацій стоїть дуже гостро, проте чи вистачає тих «мовних 
мостів», які робитимуть спілкування реальним? Хоча все більше людей прагнуть ви-
вчати китайську мову, однак, на жаль, не в кожного є можливості належним чином 
практикувати свою розмовну мову та навички перекладу, з огляду на недостатню 
кадрову та фінансову забезпеченість. 

Утім, з кожним роком популярності набувають пе-
рекладацькі заходи, форуми, де є нагода покращу-
вати рівень перекладачів, обговорювати нагальні 
питання галузі перекладу, слідкувати за новітніми 
тенденціями. Вони об’єднують професіоналів та 
початківців, вибудовуючи спільну платформу для 
співпраці та обмінів. Вони є чудовою можливістю пе-
ревірити не тільки свій рівень володіння мовою, а й 
уміння, і навички з різних видів перекладу, зокрема 

усного та письмового, послідовного та синхронного, 
а також вміння того, як має поводитися перекладач 
у незвичних йому/їй умовах та ситуаціях. Додатково 
такі заходи дають змогу познайомитись із колегами, 
обмінятися досвідом із професіоналами, побачити 
їх безпосередньо під час роботи, отримати відгуки 
про свій рівень від компетентних спеціалістів, щоб 
зрозуміти свої слабкі та сильні сторони, аби поліп-
шувати навички для майбутньої роботи. 

Саме таким заходом є Конкурс науково-технічного перекладу «Один 
пояс, один шлях», який щорічно збирає учасників у столиці Білорусі – Мін-
ську. 22–23 листопада цього року він був проведений уже вп’яте.

Вона розповіла, що з розвитком співробітництва Білорусі та Китаю в межах ініціативи «Один пояс, один 
шлях» у Білорусі починає працювати багато китайських компаній, які спеціалізуються на технологіях та 
виробництві. Тому потреба в професійних перекладачах є як ніколи актуальною. Вони мають бути обізна-
ними не лише в потрібній лексиці, але й володіти знаннями про останні технологічні новинки. 

Конкурс проводиться за підтримки Інституту 
Конфуція з науки і техніки при Білоруському наці-
ональному технічному університеті.

Членами журі стали не лише викладачі та профе-
сіонали Республіки Білорусь, але й спеціалісти з-за 
кордону, які провели низку майстер-класів для 
учасників, де не тільки поділилися своїм досвідом 
роботи перекладача, але й розповіли про різні ас-
пекти роботи з китайцями тощо. Окрім лекцій, було 
проведено декілька практичних занять, що вклю-
чали переклади науково-технічних текстів та роз-
бір зроблених помилок. 

Тож як все було? Авторка вже вдруге бере участь 
у конкурсі в категорії «Студенти», тому сміливо 
може сказати, що порівняно з минулим роком були 
помітні певні зміни. Хоча структура конкурсу не 
змінилася, але змінився рівень учасників. Як наго-
лошували організатори, п’ять років тому, коли все 
починалося, поділ на студентів і професіоналів се-
ред учасників був доволі умовним – не було поміт-
ної різниці. Проте з року в рік вона все більше про-
стежується. Наприклад, у 2018-му зібралася дуже 
сильна профі-група: їх було небагато, але рівень 
виявився досить високим, тож конкуренція була 
відповідна. Тоді до категорії «Професіонали» зара-
хували 15 осіб, п’ятеро з яких вийшли до фіналу. 

Як все відбувалося цього року? По-перше, варто 
зазначити рівень перевірки учасників. Усіх кон-
курсантів поділили на дві категорії. Перша – це 
переважно студенти 3–4 курсу чи магістратури. 
До слова, участь беруть не тільки студенти, що 

вивчають китайську мову, але й китайці, які опа-
новують російську (виявилось, є навіть такі, що 
спеціально прилітають до Білорусі з Китаю, аби 
долучитися до змагання!).  

У відбірковому турі пропонувалося виконати три 
завдання. Перше – візитка, або 自我介绍. Суть поля-
гала в тому, аби за 30 секунд розповісти про себе 
на іноземній мові (для російськомовних студентів – 
на китайській, для китаємовних – на російській). Як 
підкреслюють судді, одним із критеріїв оцінювання 
є креативність. Студенти розповідали про свої не-
звичайні хобі, мрії та плани на майбутнє. Виступи 
були лексично забарвленими – з улюбленими сло-
восполученнями, фразеологізмами чи виразами.

Другим завданням став переклад з аркуша уривка 
науково-технічного тексту з китайської на росій-
ську та навпаки. Після хвилини підготовки необ-
хідно було видати точний, еквівалентний, чітко 
сформульований переклад. Судді оцінювали не 
лише адекватність перекладу, але й поведінку, 
жести учасника.  

Третім завданням був послідовний переклад на 
слух певного уривка. Студентам умикали запис 
із текстом, розбитим паузами. Під час виконання 
завдання не можна було користуватися словника-
ми, однак дозволялося робити записи. 

Судді, окрім володіння мовою й необхідною тер-
мінологією, оцінювали мовлення конкурсанта, по-
ведінку під час перекладу та одну з найважливі-
ших навичок перекладача – уміння викрутитись зі 
складної ситуації. 

Організатор конкурсу – перекладач-практик із багаторічним досвідом Анастасія Семашко – на церемо-
нії відкриття зазначила, що ідеєю створення була не лише популяризація китайської мови, а й власне 
практична необхідність. 

Загалом змагання дозволило учасникам зробити певні висновки: який переклад дається легше, над 
чим варто працювати, які типові помилки має перекладач тощо. Такі висновки необхідні, бо допома-
гають зрозуміти сильні та слабкі сторони. Лише для цього варто брати участь! 
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Паралельно зі студентами проходять свої випро-
бування й професіонали. Правилами встановлено, 
що до категорії «Професіонали» належать пере-
кладачі-практики, що завершили навчання, однак 
не досягли 35-річного віку. 

Першим завданням для них стала презентація. На 
відміну від студентів, вони мали представити улюб- 
лені цитати про роботу перекладача на інозем-
ній мові. Регламент виступу – 30 секунд. Наступ-
ні завдання відрізнялися від наданих студентам 
лише рівнем складності. За форматом вони були 
однаковими: переклад з аркуша та послідовний 
переклад уривка на слух. За тематикою тексти сту-
дентів і професіоналів також відрізнялися. Якщо 
початківцям запропонували науково-технічні тек-
сти загальної тематики, то більш досвідчені колеги 
перекладали тексти про останні наукові відкриття, 
наприклад у галузі нанотехнологій, штучного інте-
лекту тощо.

Після першого відбіркового дня авторка увійшла 
до дванадцятки кращих у категорії «Студенти». 
Як це хвилююче! 

Фінальний тур уже за традицією відбувався в біло-
русько-китайському індустріальному парку «Вели-
кий камінь» – територія площею понад 100 кв. км з 
особливим правовим режимом, що забезпечує ком-
фортні умови ведення бізнесу. Парк розвивається 
в межах співпраці Білорусі та Китаю. У майбутньому 
планується зробити ціле екомісто з акцентом на 
високотехнологічні та інноваційні проєкти. Прове-
дення фіналу в цьому місці є дуже символічним. Ба 
більше, на фінальному відборі присутні представ-

ники різних китайських компаній. Окрім перемоги 
та призів, усі учасники мають можливість проявити 
себе та отримати запрошення на роботу чи співбе-
сіду від спонсорів конкурсу. 

Завдання фіналу, як на авторку, дуже інтригуючі. 
У категорії «Студенти» було три завдання. Перше 
– так званий «перекладацький біатлон» (учасник 
мав перекласти по 10 науково-технічних термінів). 
Час відповіді обмежений – три секунди. Акцент ро-
бився не тільки на володінні термінологією, а й на 
швидкості реакції перекладача як однієї з найваж-
ливіших навичок. Друге завдання – переклад з ар-
куша та послідовний переклад на слух. Третє – най-
цікавіше на думку учасників – гра, де є можливість 
відчути себе в ролі справжнього перекладача на 
ділових переговорах.

Завдання для категорії «Професіонали» вклю-
чали переклад з аркуша, відеофрагмента та 
синхронний переклад промови, переважно ви-
користовувалися виступи високопосадовців на 
міжнародних форумах чи засіданнях. Останній є 
найважчим видом перекладу. Для деяких учасни-
ків це був перший досвід синхронного перекладу 
в житті! Хоча це складно, проте такий етап стає 
стимулом для майбутнього розвитку не лише про-
фесіоналів, але й студентів.

Здається, цього року суддям було дуже важко ви-
ділити трійку найкращих у категорії «Студен-
ти». Тому, замість трьох, журі обрало аж п’ять 
переможців. Натомість серед професіоналів ви-
ділили лише одного. Усі володарі призових місць 
отримали заохочувальні нагороди від спонсорів.

Заходи практичного спрямування заохочують молодь до вирішення нагальних питань у 
галузі перекладу, що пов’язані зі стрімким розвитком мови, запровадженням нових тех-
нік навчання перекладу та підготовкою кваліфікованих кадрів. Широка географія учас-
ників говорить про посилення співпраці у сфері перекладу з китайської мови. Таке спів-
робітництво є вигідним для всіх сторін. 

Навички перекладацького скоропису також є за-
порукою гарного перекладу. Навіть якщо у вас 
чудова пам’ять – завжди потрібно мати основну 
інформацію під рукою.

На думку авторки, такі заходи є прекрасною можли-
вістю як для початківців, так і професіоналів. Вони 
надають шанс здобути досвід, випробувати себе та 
отримати експертний аналіз. Ми сподіваємося, що 
цей конкурс науково-технічного перекладу не тіль-
ки надалі розвиватиметься, але й покладе початок 
багатьом перекладацьким конкурсам по всьому 
світу. Щодо майбутніх перспектив, то організатори 
планують розширюватися: проводити відбіркові 
тури на національному рівні (в Україні – окремо, у 
Росії – окремо тощо), щоб лише найкращі учасни-
ки їхали до Мінська на фінал. Так буде простіше з 

організаційного погляду. До того ж у ньому зможе 
взяти участь більша кількість людей. Сподіваємося, 
що наступного року конкурс стане ще масштабні-
шим, і ще більше охочих спробують свої сили. До 
речі, зараз у конкурсі змагаються учасники з Біло-
русі, України, Росії, Китаю, Казахстану, Таджикиста-
ну та Азербайджану.

Наразі кількість подібних конкурсів із перекладу, 
де робоча мова – китайська, збільшується дуже 
стрімко, наприклад, окрім конкурсу науково-тех-
нічного перекладу в Білорусі, лише в листопаді 
відбувалися такі перекладацькі заходи, як Всеро-
сійський конкурс перекладу у сфері професійної 
комунікації з китайської мови, Міжнародний кон-
курс перекладів «Один пояс, один шлях» у місті 
Санья, Китай.

2. Ні в якому разі не мовчати. Коли лунає текст оригіналу, а перекладач мовчить – у слухачів виникає вра-
ження, що щось не так, тому під час послідовного перекладу бажано починати говорити хоча б повільно.
3. Вміти «говорити» – дуже важливо. Необхідно контролювати свій ритм та темп мовлення, вдоско-
налювати дикцію – говорити не швидко, але й не повільно. Вміння висловлювати свої думки – одна 
із запорук гарного перекладу.
4. Необхідно тренувати швидкість реакції перекладу (і не має значення знайоме слово чи ні, ви повинні 
перекласти контекст хутко, за певний проміжок часу).
5. Потрібно слідкувати за мовними тенденціями. Мова – це явище, яке змінюється кожного дня. Треба 
стежити за цими змінами. Неможливо за раз вивчити мову, варто постійно насичуватися нею.
6. Уміти виглядати впевнено – неодмінний елемент успішної роботи. Важливо не показувати слухачам, 
що щось забув чи не зрозумів.
7. Уміти пояснювати – ключовий аспект перекладу, тобто іншими словами донести свою думку до слухача, 
при цьому не втрачаючи зміст оригіналу.

ПІСЛЯ ЦЕРЕМОНІЇ ВРУЧЕННЯ ВІДЗНАК ОРГАНІЗАТОРИ НАГОЛОСИЛИ НА НЕОБХІДНОСТІ 
ПРОВЕДЕННЯ ТАКОГО КОНКУРСУ, АДЖЕ: 

ТОЖ ЗА ДВА РОКИ УЧАСТІ БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ТАКІ ВИСНОВКИ:

Як людині, яка змагається на цьому конкурсі вже 
другий рік поспіль, дійсно було не тільки приєм-
но, а й важливо поспілкуватися з суддями, що 
були торік. Це можливість отримати фідбек про 
свої здібності. 

Хоча судді й говорили про важливість знання за-
гальної науково-технічної термінології, однак окре- 
мо зауважили, що треба вміти триматися, не пока-
зувати, що щось пішло не так, та спромогтися знай-

ти правильне рішення в ситуації, коли чогось не 
розумієш, не чуєш або коли перебудовуєш у голові 
важкі ускладнені речення. У такі моменти слід збе-
рігати спокій. Важливим аспектом також є кругозір 
перекладача, зорієнтованість у світовій політичній 
та економічній ситуаціях. Це теж оцінюється, бо пе-
реклад – це не просто володіння мовою; це нави-
чки, які дозволяють не тільки чітко, але і швидко, 
особливо в напруженій ситуації, передати інфор-
мацію іншій стороні.

1) у цьому році, на їхній погляд, у групі фахівців/спеціалістів не було яскраво вираженого 
   професійного рівня, але група студентів виявилася дуже сильною;

2) рівень підготовки студентів виріс навіть за підсумками відбіркового туру, усі отримали 
  високі бали. Якщо раніше деякі просто приїжджали спробувати себе, подивитися 
    на інших, то зараз видно, що люди долучаються свідомо – готуються, мають певні цілі; 

3) є ті, хто бере участь повторно. У них можна побачити прогрес.

1. Переклад – це не просто володіння мовою. Аби зробити зв’язний, повний переклад необхідно добре роз-
биратися в загальному потоці інформації (недаремно в давнину перекладачів називали «енциклопедією»).
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   УКРАЇНА – потенційний ринок  
для розширення китайського   
                 бізнесу. Куди найкраще   
  інвестувати в УКРАЇНІ сьогодні

◊ на території України до іноземних інвесторів засто-
совується національний режим інвестиційної діяль-
ності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчиз-
няними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 
підлягають націоналізації;

◊ для підвищення захисту іноземних інвестицій За-
коном України від 16.03.2000 №  1547 ратифікована 
Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок ви-
рішення інвестиційних спорів між державами та іно-
земними особами;

◊ в Україні створене правове поле для інвестуван-
ня та розвитку державно-приватного партнерства. 
Законодавство України визначає гарантії діяльно-
сті для інвесторів, економічні та організаційні заса-
ди реалізації державно-приватного партнерства в 
Україні;

◊ підписано та ратифіковано Верховною Радою Украї-
ни міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист 
інвестицій із більше ніж 70 країнами світу;

◊ з метою спрощення порядку залучення іноземних 
інвестицій та унеможливлення проявів ознак корупції 
при їх державній реєстрації 31.05.2016 ухвалено Закон 
України № 1390-VIII «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо скасування обов’яз-
ковості державної реєстрації іноземних інвестицій»;

◊ Верховною Радою України 23.05.2017 ухвалено Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо усунення бар’єрів для залучення 
іноземних інвестицій»;

◊ Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіч-
ного розвитку і торгівлі України Степан Кубів у Відні 
(Республіка Австрія) 26.05.2017 підписав Угоду про за-
охочення та захист інвестицій між Україною та Фон-
дом Міжнародного розвитку ОПЕК. Угода передбачає 
надання режиму найбільшого сприяння щодо розпо-
рядження інвестиціями та прогнозовано сприятиме 
збільшенню обсягів іноземних інвестицій у ключові 
галузі економіки України;

◊ також запроваджуються кроки, що сприятимуть 
стабільному розвитку економіки України та активі-
зації інвестиційної діяльності, а саме: здійснюється 
робота в напрямку захисту прав інвесторів (план дій 
щодо поглиблення співробітництва між ОЕСР та Уря-
дом України від 07.10.2014 та Угода з ОЕСР про приєд-
нання України до Декларації про міжнародні інвестиції 
і багатонаціональні підприємства, відповідних Реко-
мендацій та процедурних Рішень Ради ОЕСР). 

Інвестиції з Китаю в Україну нині є одним із найбільш популярних для розвитку напрямів 
співпраці між нашими державами. Представники КНР шукають, куди ж вкласти кошти в Украї-
ні, щоб отримати максимальний прибуток. Спеціально для таких цілей була розроблена гли-
бока аналітика ринку України по галузям, яку презентовано 30 липня 2019 року на Украї-
но-Китайському Форумі «Україна – потенційний ринок для розширення китайського бізнесу. 
Інвестиції». На заході також представили публіці першу у світі китайськомовну книгу «Про 
Бізнес в Україні», підписали меморандум по співпраці для розвитку e-SILKNET в Україні та 
презентували роботи Леся Панчишина, присвячені співпраці України та КНР. Організаторами 
заходу виступили Асоціація експортерів та імпортерів і Клуб експортерів України за підтрим-
ки Лю Цзюнь, Радника з торгово-економічних питань Посольства КНР в Україні, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, Китайської торгової Асоціації ССА, Київської Торгово-про-
мислової палати, Асоціації Україно-китайської дружби, ICC Україна, Української Асоціації ки-
таєзнавців, юридичної компанії Dentons та інших. Спонсором заходу став УкрСиббанк BNP 
Paribas Group, який дбає про іноземних інвесторів в Україні.

            УКРАЇНА та її економіка
                                   Що є цікавого?

Більше ніж 70 потенційних інвесторів відкрили для себе неймовірну кількість цікавих 
для інвестування галузей. Середньорічний темп зростання з урахуванням складних відсотків (CAGR) 

показав нам галузі, які набиратимуть обертів до 2022 року, з-поміж них:

*за розрахунками Клубу експортерів України 

Перспективи зростання ринку України по галузям, CAGR, у % (2019–2022 рік)

Для відвідувачів також була доступна більш детальна аналітика по кожному із секторів, із переліком 
потенційних партнерів на території України. Крім того, вони могли отримати повну картину ринку 
для максимально прибуткових інвестицій в Україну.

Рекомендуємо Вам завжди ретельно прораховувати всі можливості на українському ринку, аналізува-
ти юридичні питання, не порушувати права інтелектуальної власності в Україні, робити правильні 
розрахунки можливостей по збуту в перевірених експертів та захищати свої інвестиції. Ми будемо 
завжди раді Вам допомогти у виборі потрібного проєкту! 

Але чи складно інвестувати інвестору із КНР в Україну, давайте розглянемо.
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, які були презентовані 30 липня 2019 року, 
Україна в міжнародних рейтингах посідає далеко не перші місця, але на таких зростаючих ринках і 
прибутковість секторів вища, ніж у інших країнах:

◊ у рейтингу Doing Business 2019 Україна піднялася на +5 пунктів і посіла 71 позицію зі 190 країн світу. Країна 
продемонструвала найбільше зростання в таких категоріях, як оподаткування (зростання на 110 позицій, 54 
місце), міжнародна торгівля (+70 позицій, 78 місце) і захист прав інвесторів (+56 позицій, 72 місце);

◊ рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило суверенний рейтинг України. Він змінився з Caa2 
до Caa1, що означає зміну прогнозу з «позитивного» на «стабільний». Зміна рейтингу пов’язана з початком 
нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду;

◊ у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018 Україна покращила свої позиції на 
4 пункти й посіла 81 місце серед 137 країн світу, які досліджувалися (у ГІК 2016/2017 – 85 місце серед 138 країн).

Кожного року в нашій країні проводиться робота з покращення інвестиційного клімату. 
На сьогодні вже працюють такі зміни:
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    Мережа готелів Premier 
         однією з перших в УКРАЇНІ 
отримала Сертифікат QSC 
         і визнана China Friendly

Сертифікат QSC є гарантією максимально комфортного 
перебування гостей із Китаю.

У ресторанах пропонується додаткове меню, що включає національні страви КНР. 
Кожен номер оснащений чайним сетом та адаптером для розеток, 

що відповідає китайським зразкам.
Для зручності бронювання та замовлення додаткових послуг 

наш сайт було перекладено на китайську мову.
Персонал наших закладів вивчає культуру й традиції Китаю, 

тому в них гостям із Піднебесної, наприклад, не запропонують номери 
на четвертому або чотирнадцятому поверхах.

Мережа Premier налічує 17 готелів, понад 2100 номерів, 
12 туристичних напрямків в Україні та перший європейський готель 

у мальовничому угорському містечку Мішкольц. Усі готелі мережі об’єднані 
спільним стандартом якості послуг і сервісів.

Premier робить туристів щасливими, як вдома!

Ми щиро переконані, що існує безліч причин, чому варто подорожувати: 
відрядження або омріяна відпустка, відвідування ділового заходу 

або мандрівка за натхненням.
Якою б не була мета, ми зробимо все, щоб у вас залишилися приємні спогади 

про відвідане місто. 
Ми приймаємо в наших готелях іноземців, які подорожують як самостійно, 

так і в складі великих туристичних груп. Україна стає все популярнішим місцем 
для проведення міжнародних конференцій. Як національний готельний оператор, 
ми пишаємося нашою країною й робимо подорожі нею іще більш комфортними.

Нещодавно готелі мережі Premier пройшли сертифікацію 
й стали учасниками міжнародної програми QSC.

До згаданої програми долучилися:

• Premier Palace Hotel у Києві;
• Premier Hotel Lybid у Києві;
• Premier Hotel Aurora у Харкові;
• Premier Hotel Rus у Києві;
• Premier Hotel Dnister у Львові.
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У компанії наголошують, що секрет успі-
ху полягає в унікальному підході, метою 
якого є створення затишного, комфорт-
ного простору з урахуванням усіх зви-
чок, уподобань та побажань замовника. 
Її спеціалісти ретельно вивчають, як ви 
звикли рухатися квартирою, яка висота 
підборів у вашої дружини, скільки у вас 
краваток, скільки келихів для червоного 
вина, а скільки для білого, яка книжка у 
вас найбільша і чи любите ви спорт, яки-
ми іграшками граються ваші діти і де по-
любляє спати ваш улюбленець.

Складно в це повірити, але 7000 років тому техніка столяр-
ного виробництва в стародавньому Китаї досягала досить 
високого рівня. Для каркасних споруд застосовували гніздо-
ві й шипові з’єднання. За часів династії Шан використовува-
лися низькі столи, табурети, ліжка, підставки під руку, віша-
ки, ширми, скрині, двері, пишно прикрашені багатошаровим 
червоним і чорним лаком, різьбленими візерунками, фрес-
ками й декоративними сюжетами.

Ірина Кондратюк

засновниця та керівник 
меблевої компанії Vector8 

УКРАЇНА–КИТАЙ: 
    світ меблевих 
технологій

Для їх виготовлення використовувалися масив дерева, фарфор, бамбук, ротанг, камінь, 
черепашачі панцирі й слонова кістка. Меблі були не тільки красивими, але й функціональ-
ними. Так, тапчани робили комфортними для лежання, а ширми захищали від протягів.

Позиції Китаю. Сьогодення

Здатні конкурувати?

У наш час Китай має величезний потенціал вну-
трішнього ринку, а китайські меблі користуються 
попитом серед багатьох країн світу. За обсягами 
продажів Піднебесна поступається лише Італії. 
Китайські меблі поєднують у собі східний і євро-
пейський дизайн, виглядають добротно й дорого, 
кожна їхня деталь на своєму місці. Сумлінні вироб-

ники використовують для виготовлення якісні та 
сучасні матеріали, працюють із деревом, шкірою, 
склом, металом, МДФ, каменем та іншими. До того 
ж, кажуть, що в кожний виріб китайські дизайнери 
закладають частинку філософії «фен-шуй», а ки-
тайський стиль надає вашому інтер’єру особливу 
атмосферу з відтінком старовинних традицій.

Так, Україна не може похвалитися такою давньою історією виробництва меблів. Так, наші перші дерев’яні 
лавки не були схожі на витвір мистецтва. Але нині з’являються талановиті, амбіційні компанії, які хочуть, 
щоб у кожній квартирі інтер’єр радував свого власника стилем, комфортом, якістю і красою. 

Vector8 – меблеві технології
050 50 300 01

Шоу-рум: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 34
Instagram: vector8_workshop

Яскравим прикладом такої є молода меблева ком-
панія Vector8. У чому ж її переваги? 

По-перше, повноцінне власне виробництво зі скла-
дальним цехом. Воно гарантує заявлений результат. 

Команда Vector8 працює із залученням новітніх 
технологій і світового досвіду, а також тільки з най-
кращими матеріалами та фурнітурою. Компанія 
пропонує і дорогі, і бюджетні варіанти без втрати 
якості й зовнішнього вигляду. 

По-друге, вона виконує як індивідуальні 
замовлення, так і проєкти під ключ, спів- 
працюючи з архітекторами та дизайнерами 
по всьому світу. Професіонали з Vector8 ви-
готовляють стильні й функціональні меб- 
лі, зокрема м’які та корпусні, різноманітні 
стінові панелі, міжкімнатні та розсувні две-
рі, гардеробні кімнати, кухні, дитячі та еле-
менти декору.

Дякуємо за надані фотоматеріали Archcenter 

Ураховуючи все це, а також психологію 
та ергономіку руху людини, команда Vector8 

створює оптимальний для вас варіант проєкту, аби 
згодом почути найважливіше – 

вдячний відгук клієнта: 
«Тепер це місце моєї сили».
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◊ встановлювати дружні контакти з людьми 
з інших країн шляхом організації обміну візитами 
делегацій, проведення ювілейних заходів та захо-
дів по обміну, включаючи семінари, бесіди, форуми 
для зміцнення взаєморозуміння, зміцнення довіри 
і розвитку дружби з людьми з інших країн;

◊ сприяти міжнародному співробітництву шляхом 
створення мережі контактів, платформ співп-
раці і розвитку прагматичного співробітництва 
в галузях економіки, науки і техніки задля створення 
сприятливих умов для досягнення взаємовигідних 
результатів і загального розвитку;

◊ здійснювати культурні обміни між людьми 
шляхом направлення або розміщення культурних 
груп чи особистостей під час дружніх візитів і спон-
сорування виступів або виставок, щоб сприяти 
взаємному навчанню в культурній сфері та зміц-
ненню взаєморозуміння і дружби;

◊ сприяти обміну і співпраці між місцевостями 
і містами України та Китаю; 

◊ посилити економічне співробітництво між двома 
країнами та сприяти торгівлі;

◊ розвивати силу дружби між українцями і китайцями, 
створюючи китайсько-регіональні або китай-
сько-національні організації дружби; 

◊ отримати почесне звання посла дружби або премію 
за внесок в дружбу народів; 

◊ отримати почесне звання посланника китай-
сько-національної дружби або нагороду за внесок 
в китайсько-національну дружбу;

◊ брати участь в справі забезпечення миру в усьому 
світі й загальної безпеки людства, підтримувати 
народи різних країн в їхній справедливій боротьбі 
за національний розвиток і соціальний прогрес, 
а також за захист суверенітету і безпеки; 

◊ проводити інші заходи для дружнього співробіт-
ництва між китайським та українським народами.

乌克兰 —— 中国
乌克兰一直被认为是世界上最热情好客的国家之一！我们有着热情

好客的传统，客人来此不光能感受到如家庭般的舒适，也能感受到如

国家级别般的热情招待。我们不断与世界各国建立联系，结交新朋友。

2019年6月18日，Open Gate China公共协会在基辅成立，旨

在建立乌克兰和中国之间的合作。Open Gate China是中国人民对

外友好协会(CPAFFC)的主要合作伙伴。

中国人民对外友好协会是在10个国家非政府组织的倡议下于

1954年5月3日成立，时为中国人民对外文化协会。1966年，改称中

国人民对外文化友好协会。1969年，变更为今天的名字。该协会位

于北京。中国各省的许多城市、区县都建立了对外地方友好协会。中

国人民对外友好协会理事会每五年举行一次。期间选举会长，副

会长和秘书长，组成执行委员会。第十届全国友协理事会于2012年
5月召开，李小林再次当选为中国人民对外友好协会会长。

中国人民对外友好协会的宗旨是加强人民之间的友谊，进一步

开展国际合作，维护世界和平，促进全面发展。它代表中国人民，

在国际社会和世界各国建立和加深友谊，建立和扩大中国与世界

各国友好关系的社会基础，为人类进步和团结而工作。协会奉行独

立自主的外交政策，坚持和平共处五项原则，全面、分层、广泛地

为人民开展友好工作，实现中国和平伟大发展。为建设持久和平、

共同繁荣的和谐世界作贡献。自成立以来，协会得到了各行各业和

政府的支持与帮助。目前Open Gate China建立的46个友好组织，

与157个国家的近500个非政府组织和机构建立了友好伙伴关系。

因此，中国人民对外友好协会是中国政府与海外华人社会之间

的连接桥梁。该组织在50多个国家已有60多年的历史。乌克兰终于

正式加入了这个协会！基辅协会是在实业家、企业家、管理人员和

顾问的倡议下成立的，他们希望运用自己的经验和精力为乌克兰和

中国之间的商业发展、项目和协议创造最有利的条件。

“Open Gate China” 基辅办公室的开幕再一次加深了乌中两

国之间的多年合作，建立了更友好的关系。“Open Gate China”办
公室位于基辅市，27 Bulvarno-Kudryavskaya 大街。出席者包

括：中国人民对外友好协会副会长宋敬武先生、乌克兰Open Gate 
China会长尼古拉·彼得伦科先生、以及公共部门和企业的一些代

表。尼古拉·彼得伦科先生说：“我们已经与中国签署了两项文化和

贸易合作协议。我们希望这仅是富有成果的合作的开始”。

随着Open Gate China在乌克兰的建立 

我们国家有了更多的可能性：

• 通过安排代表团访问、举办周年纪念和交流活动，活动形式包括

研讨会、讲座、论坛，以增进与其他国家人民的了解，而建立信任和

友好联系；

• 通过建立经济、科技领域的联系网络、协助平台和务实合作，创

造有利的条件，以促进互利共赢、共同发展；

• 在友好访问期间派遣文化团体或人士进行文化交流，并举办演讲

或展览，以促进文化领域的相互学习，增进相互了解和友谊；

• 促进乌中两国各地区、城市之间的交流与合作；

• 加强两国之间的经济合作并促进贸易；

• 通过建立乌中友好组织，发展乌克兰人民与中国人民之间的友谊；

• 获得友谊使者的荣誉称号或为国与国之间友谊作出贡献的奖项；

• 获得中国友谊使者的荣誉称号或为中国友谊作出贡献的奖状；

• 参与世界和平与全人类安全事业，并支持各国人民为国家发展和

社会进步以及为维护主权与安全而进行的正义斗争；

• 开展其他活动，以促进中乌两国人民之间的友好合作。

因此，我们的国家正在朝着公民更美好的未来迈出稳定的步伐，并

显示了与世界领先国家合作的开放性！

 如有兴趣请联系：
+38 (044) 486 45 66

opengatechina@gmail.com
www.opengatechina.org

УКРАЇНА-КИТАЙ 
Україна завжди вважалася однією з найбільш гостинних держав у світі, і не дарма! 
Наша традиція пишно і родинно зустрічати гостей підтримується не тільки 
у сім’ї, а й на державному рівні. Адже ми постійно налагоджуємо контакти з усіма 
країнами світу та знаходимо нових друзів.

18 червня 2019 року відбулось урочисте відкриття Громадської Спілки «Відкритий Китай»  
(Open Gate China) у  м. Київ з метою налагодити співпрацю між Україною та Китаєм. 

Організація «Open Gate China» є головним партнером китайської організації 
«Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries» («CPAFFC»), 
в перекладі «Китайська народна асоціація дружби з зарубіжними країнами». 

CPAFFC була заснована 3 травня 1954 року з ініціативи десяти національних громадських організацій.  Спо-
чатку вона називалася Китайською народною асоціацією з культурних зв'язків із зарубіжними країнами. У 1966 
році її перейменували в Китайську асоціацію дружби народів з культурних зв'язків із зарубіжними країнами. З 
1969 року вона відома під своєю нинішньою назвою. Асоціація розташована в Пекіні. Місцеві асоціації дружби з 
зарубіжними країнами були створені у всіх провінціях, автономних районах і муніципалітетах безпосередньо при 
центральному уряді, а також в низці міст, районів та округів. Національна рада CPAFFC збирається кожні п'ять ро-
ків. Саме там обираються президент, віце-президенти і генеральний секретар для формування Виконавчої ради. 
Десяту Національну раду скликали в травні 2012 року, і Лі Сяолінь була переобрана президентом CPAFFC.

Контактна інформація 
для зацікавлених у співпраці:
+38 (044) 486 45 66
opengatechina@gmail.com
www.opengatechina.org

Цілі Китайської народної асоціації дружби з зарубіж-
ними країнами – зміцнення дружби між народами, 
подальше міжнародне співробітництво, захист миру в 
усьому світі і сприяння загальному розвитку. Від імені 
китайського народу вона заводить друзів і поглиблює 
дружбу в міжнародному співтоваристві і в різних краї-
нах світу, закладає і розширює соціальну основу друж-
ніх відносин між Китаєм та іншими країнами і працює 
на благо людського прогресу і солідарності. Асоціація 
реалізує незалежну зовнішню політику світу Китаю, 
дотримуючись П'яти принципів мирного співіснуван-

ня, одночасно здійснюючи всебічну, багаторівневу і 
широкомасштабну роботу дружби між людьми, щоб 
усвідомити велику справу мирного розвитку Китаю, 
возз'єднання і внесення вкладу у розбудову гармоній-
ного світу, тривалого миру і загального процвітання. 
Із самого початку своєї діяльності, Асоціація отримує 
підтримку з боку уряду і допомогу з боку усіх верств 
суспільства. Вже створено 46 організацій дружби 
Open Gate China і встановлено відносини дружнього 
співробітництва з майже 500 неурядовими організаці-
ями та установами в 157 країнах.

Отож, «CPAFFC» – це своєрідний 
з'єднувальний міст між Урядом 
КНР і китайським товариством 
за кордоном. Ця організація має 
понад 60-річну історію свого 
існування у більше ніж 50 кра-
їнах світу. І Україна нарешті 
офіційно приєдналася до цієї 
співдружності! Асоціація у Ки-
єві була заснована за ініціати-
вою промисловців, підприємців, 
менеджерів та консультантів, 
які хочуть поставити свій дос-
від та енергію для створення 
найбільш сприятливих умов для 
розвитку бізнесу, проєктів та 
угод між Україною та Китаєм.

З відкриттям OpenGate China в Україні для нашої 
держави відкрито безліч можливостей:

Під час заходу було поглиблено співробітництво між Україною і Китайською Народною Республікою та нала-
годжено дружні зв’язки на багато років уперед. Було урочисто відкрито офіс «Open Gate China» за адресою 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.  Серед присутніх були Віце-президент «CPAFFC» пан Сонг Жінгву та 
Президент OpenGate China в Україні пан Микола Петренко, а також представники громадського сектору та 
бізнесу. «Ми уже сьогодні підписали 2 угоди про співпрацю в культурній сфері та у сфері торгівлі з КНР. Спо-
діваємось, що це тільки початок нашої плідної співпраці», – зазначив Пан Петренко.

Так наша держава робить впевнені кроки 
до кращого майбутнього своїх громадян 

та демонструє свою відкритість 
до співпраці 

з провідними країнами всього світу!
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