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ВИСТУП ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА

Голова КНР Сі Цзіньпін
РАЗОМ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЧАС,
РАЗОМ СПРИЯЄМО ГЛОБАЛЬНОМУ РОЗВИТКОВІ
Шановна пані Президент Доріс Лойтхард та Містер Хаусен!
Шановні глави держав, урядів, їхні заступники; пані та панове!
Шановні представники міжнародних організацій!
Шановний пане Президенте Шваб!
Пані та панове, друзі!
Я дуже радий приїхати до прекрасного Давосу. І хоча
Давос – лише містечко в Альпах, це також важливе вікно спостереження за світовою економікою. Зіткнення
різних ідей всіх присутніх, які зібралися тут з різних
кінців світу, висікло іскри мудрості, і при відносно малому внеску, були досягнуті високі результати. Я б назвав це явище «економікою Шваба».
«Це найкращий час і також найгірший час» – так описував свого часу постіндустріальний світ англійський
письменник Чарльз Діккенс. Сьогодні ми також живемо в суперечливому світі. З одного боку, матеріальні
цінності невпинно накопичуються, науково-технічна
сфера прогресує з кожним днем, людська цивілізація
розвинулася до найвищого в історії рівня. З іншого
боку, в регіонах постійно відбуваються конфлікти, безперервно один за одним слідують глобальні виклики,
насамперед тероризм та потоки біженців; зростання
бідності, безробіття, диференціації в доходах. Зростає
невизначеність, перед якою опинився світ.
У зв’язку з цим багато людей відчувають себе розгубленими: зрештою, що трапилося зі світом?
Щоб вийти з глухого кута, спочатку потрібно визначити
витоки проблеми. Існує точка зору, що покладає вину
за безлад у світі на економічну глобалізацію. Свого часу
економічна глобалізація вважалася «печерою Алі-Баби», зараз чимало людей приймають її за «скриню
Пандори». Міжнародне суспільство розгорнуло широку дискусію навколо питання глобалізації економіки.
Сьогодні, я хочу заглибитись у питання економічної
глобалізації та висловити свою думку щодо світової
економіки.
Я хочу сказати, що багато питань, які бентежать світ,
анітрохи не викликані економічною глобалізацією. Наприклад, за минулі роки потоки біженців, що тягнуться
з Середнього Сходу та Північної Африки, зачепили весь
світ. Мільйони людей не мають прихистку, що призводить до загибелі чималої кількості дітей у морі. Це змушує нас горіти ненавистю. Причини, що призвели до
цієї проблеми, – це розруха, спричинена війнами, конфлікти, потрясіння у регіонах. Виходом для вирішення
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цієї проблеми є прагнення миру, сприяння примиренню, відновлення стабільності. Міжнародно-фінансова
криза також не є обов’язковим результатом економічної глобалізації, але є результатом надмірної гонитви
фінансових капіталів за вигодою та серйозної нестачі
фінансового контролю й управління. Покладання провини за питання, що бентежать світ, саме на економічну глобалізацію як не відповідає дійсності, так і не
допомагає у їх вирішенні.
Історично, економічна глобалізація – це об’єктивна
вимога розвитку суспільних продуктивних сил та неодмінний результат науково-технічного прогресу. Вона
не створена якоюсь людиною чи якоюсь країною. Глобалізація надала потужного імпульсу до зростання світової економіки, стимулювала обіг товарів і капіталу,
бурхливий розвиток науково-технічного, культурного
прогресу і комунікацію між народами всіх країн.
І справді, ми маємо визнати, що економічна глобалізація – це «палиця з двома кінцями». Коли світова економіка перебуває в стані спадання, глобальний економічний «пиріг» непросто зробити більшим, він може
навіть зменшитися. Коли такі протиріччя як зростання
та розподіл, капітал і праця, ефективність й чесність
стають ще більш помітніші, розвинуті країни та країни,
що розвиваються, можуть відчути тиск та удари. Заклики проти глобалізації відображають недоліки в самому
процесі економічної глобалізації. Це варте нашої серйозної уваги та глибокого аналізу.
«Солодка диня росте з сухого стебла, а прекрасний
фінік оточений колючим чагарником» (кит. прислів’я:
Гарні речі мають недоліки, так само як погані не позбавлені переваг. – прим. перекладача). З точки зору
філософії, у світі немає досконалих у всьому речей.
Якщо розглядати існуючі переваги речей як абсолютно
досконалі й існуючі недоліки речей, позбавлених будьяких переваг, неможливо побачити повну картину. Економічна глобалізація насправді принесла з собою нові
проблеми, але ми не можемо повністю відкинути її. Ми
маємо пристосуватися та направляти економічну глобалізацію, ліквідувати її негативний вплив і дозволити
їй поширитися на кожну країну, кожний народ.
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Цього року Китай також мав сумніви щодо економічної
глобалізації, мав побоювання щодо вступу до Світової
організація торгівлі. Та я вважаю, що інтеграція у глобальну економіку – це основний історичний курс. Китайська економіка має розвиватися, тому потрібно відважитися на плавання у безмежному океані світового
ринку. Якщо ніколи не наважитися пройти крізь шторм
у морі та побачити світ, одного дня можна померти в
океані. Тому Китай рішуче рухається до світового ринку. На цьому шляху країна «наковталась води», потрапляла у вир, потерпала від «вітру та хвиль», але в процесі «плавання» ми зрештою навчилися «плавати». Це
правильний стратегічний вибір.
Зажадаєш чи не зажадаєш «океан» світового ринку, він
все одно існує, його не уникнути. Бажання людей перерізати потоки капіталів, технологій, виробів, промисловості, працівників різних країн та повернути «океан»
світової економіки назад до ізольованих озер, річок є
неможливим та не відповідає історичному розвиткові.
Історія людства довела нам, що не так страшна сама
проблема, як страшно наважитися дивитися їй в обличчя, і не знайти ідей для її вирішення. Перед обличчям викликів і можливостей, що несе з собою економічна глобалізація, правильним вибором є повністю
використовувати всі можливості та спільно реагувати
на всі виклики, направляти тенденції економічної глобалізації.
У кінці минуло року на неформальній зустрічі з лідерами Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва я запропонував зробити економічну глобалізацію більш активною, більш інклюзивною та стійкою.
Ми маємо діяти ініціативно, розумно керувати, змусити
економічну глобалізацію вивільнити позитивні результати, збалансувати процес економічної глобалізації; ми
маємо пристосовуватись до загального стану речей,
згуртовувати національні особливості, правильно обирати шлях та ритм входу в економічну глобалізацію; ми
маємо прагнути до ефективності, надавати значення
справедливості (чесності), дозволити різним країнам,
різним соціальним верствам, різним людям спільно
користуватися перевагами економічної глобалізації.
Це те, що ми, лідери цього часу, маємо взяти на себе, а
також це ті сподівання, які народи покладають на нас.
ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
Нагальним завданням зараз є вивести світову економіку з важкого становища. Тривалий час світова економіка занепадала, проблеми розриву між бідними та
багатими, розриву між Півднем та Північчю стали ще
більш помітними. Витоки цих проблем – це три гострі
протиріччя в сфері економіки, які не були ефективно
вирішені.
По-перше, нестача рушійних сил ускладнює підтримку сталого стабільного зростання світової економіки.
Темпи приросту світової економіки є найповільнішими за останні 7 років. Темпи приросту глобальної торгівлі продовжують бути нижчими за темпи економічного зростання. Стимулюючий ефект короткочасних
політичних курсів не є найкращим, а фундаментальна
6
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структурна реформа тільки-но просувається. Наразі
світова економіка знаходиться у періоді перемикання
імпульсу, адже роль традиційного двигуна економічного зростання послабилась. Хоча постійно з’являються
такі нові технології як штучний інтелект та 3D принтер,
проте джерело зростання нової економіки ще не сформувалось. Світова економіка також не в змозі прокласти новий шлях.
По-друге, застаріле управління глобальною економікою ускладнює її пристосування до нових змін у
світовій економіці. Не так давно, пані Крістін Лагард
повідомила мені, що внесок країн з ринком, який
розвивається, та країн, що розвиваються, у зростання
глобальної економіки досяг 80%. За останні 10 років
міжнародна економічна міць зазнала глибоких змін,
але система глобального управління не змогла відобразити новий стан речей, однієї репрезентативності
й інклюзивності недостатньо. Розміщення глобальних
виробництв постійно регулюється, нові виробничі ланцюги, ланцюги цінностей та постачання формуються
кожного дня, проте правила торгівлі та інвестицій не
можуть наздогнати нові умови, тому такі проблеми як
закриття машинного виробництва і фрагментація правил стають все більш помітними. Глобальний фінансовий ринок повинен зміцнити свої сили, щоб протистояти ризикам. Проте механізм управління глобальними
фінансами не в змозі пристосуватися до нових потреб,
що ускладнює ефективне подолання таких проблем,
як постійні коливання на міжнародному фінансовому
ринку та накопичення економічних «бульбашок».
По-третє, дисбаланс глобального розвитку. Складно
задовольнити сподівання людей на краще життя. Як
написав у своїй книзі «Четверта індустріальна революція» пан Клаус Шваб, четверта індустріальна революція матиме надзвичайно широкий та глибокий вплив,
включаючи загострення нерівноправності. Особливо
можливе збільшення різниці між доходами від капіталу
та оплатою праці. Майно, яким володіє 1% найбагатших
у світі людей, перевищило сукупність майна інших 99%

Історія людства довела нам, що
не так страшна сама проблема, як
страшно наважитися дивитися їй в
обличчя, і не знайти ідей для її вирішення. Перед обличчям викликів
і можливостей, що несе з собою економічна глобалізація, правильним
вибором є повністю використовувати всі можливості та спільно реагувати на всі виклики, направляти
тенденції економічної глобалізації.
ВИСТУП ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА

людей, людей бентежать нерівний розподіл доходів та
неврівноважені перспективи розвитку. 700 мільйонів
людей у світі так само живуть у крайній бідності. Тепле помешкання, достатня їжа та стабільна робота – все
ще є мрією для багатьох сімей. Це найбільший виклик,
що стоїть перед сьогоднішнім світом, а також важлива
причина суспільних потрясінь деяких країн.
Ці проблеми відображають те, що сьогодні в моделях
зростання, управління (порядку) та розвитку світової
економіки існують питання, які неодмінно треба вирішити. Засновник Міжнародного комітету Червоного Хреста Анрі Дюнан казав: «Справжні вороги – це не
наші сусіди, а голод, бідність, невігластво, сліпа віра та
упередженість». Нам потрібна мудрість для аналізу цих
питань, та ще більше потрібна відвага, щоб почати діяти.
Перше, наполягати на рушійній силі інновацій, виробити модель зростання, сповнену життєвої сили. Основна
проблема, що стоїть перед світовою економікою, – це
нестача рушійних сил для її зростання. Інновації – це
перший рушій, що спрямовує розвиток. Порівнюючи
зі всіма минулими індустріальними революціями, четверта розвивається не з лінійною швидкістю, а з експонентною. Ми повинні знайти вихід в інноваціях. Лише
не боячись інновацій та змін, можна подолати перешкоди зростання та розвитку світової економіки.
Лідери «Великої двадцятки» на саміті у Ханчжоу доОФІЦІЙНА СТОРІНКА

сягли важливого консенсусу щодо того, щоб зробити
інновації важливим знаряддям і виявити нові рушійні
сили зростання економіки для кожної країни та всього
світу. Ми маємо винайти концепцію розвитку, подолати суперечки щодо збільшення фінансових стимулів
чи більшого послаблення валютних обмежень, запровадити ідеї щодо одночасного усунення причин і наслідків та впровадження універсальної політики. Ми
маємо створювати нові політичні інструменти, просувати структурні реформи задля збільшення творчого
простору та результативності. Ми маємо винаходити
нові шляхи зростання, скористатися можливостями,
що несе промислова революція та цифрова економіка, також маємо зреагувати на виклики, що спричинені
кліматичними змінами та старінням населення, маємо подолати направлені на робочу зайнятість удари,
що спричинені інформатизацією та автоматизацією.
У процесі виведення нової моделі нового управління
новою промисловістю, приділяти увагу створенню нових можливостей для працевлаштування, щоб народи
усіх країн відновили свою впевненість та надії.
Друге, твердо дотримуватись взаємних спільних дій,
створити відкриту та взаємовигідну модель співробітництва. Людство вже стало згуртованою спільнотою з
єдиною долею, з спільними широкими інтересами та
є взаємозалежним один від одного. Кожна країна має
право на розвиток, разом з тим, обмірковуючи в більш
УКРАЇНА-КИТАЙ
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ширшому аспекті свої інтереси, не може прагнути реалізувати їх ціною інтересів інших країн.
Ми маємо незмінно розвивати світову економіку відритого типу, через відкритість ділитися можливостями та
вигодою, здійснювати реалізацію моделі взаємної вигоди та спільного виграшу. Не можна, тільки-но зіштовхнувшись із штормом, одразу ж повертатися назад до
гавані. У такий спосіб ніколи не досягти протилежного
берега. Ми повинні докласти сил у розвиток глобального взаємозв’язку та взаємного доступу, дозволити різним
країнам реалізувати спільне зростання, попрямувати до
спільного процвітання. Ми маємо незмінно розвивати
глобальну вільну торгівлю та інвестування, через відкритість просувати їх лібералізацію та спрощення, займати жорстку позицію у протистоянні протекціонізму.
Протекціонізм – це ніби закрити себе в темній кімнаті,
ховаючись від неприємностей, а також позбавити себе
сонячного світла та повітря. Результатом ведення торгових війн можна лише завдати шкоди один одному.
Третє, твердо йти в ногу з часом, створювати справедливу та раціональну модель управління. «Мала мудрість займається справами, а велика – системою».
Зміни в системі управління глобальною економікою є
дедалі невідкладними, заклики міжнародної спільноти дедалі голосніші. Лише, коли система глобального
управління пристосується до нових вимог міжнародно-економічної структури, саме тоді вона зможе надати сильні гарантії глобальній економіці.
Немає різниці: великі чи маленькі, сильні чи слабкі, бідні чи багаті країни – всі є рівноправними членами міжнародної спільноти, тому слід брати паритетну участь у
8

УКРАЇНА-КИТАЙ №3 (9) 2017

прийманні рішень, користуватися правами та виконувати обов’язки. Потрібно надавати більше репрезентативності та права голосу країнам, ринок яких розвивається, та країнам, що розвиваються. Частка реформ,
прийнятих Міжнародним валютним фондом у 2010 р.,
вже набули чинності, і ця тенденція буде продовжуватися. Потрібно твердо дотримуватись мультипаралелізму, охороняти авторитетність та ефективність багатосторонніх систем. Потрібно виконувати обіцянки,
дотримуватися правил, не можна вибирати або діяти
лише відповідно до власних бажань. «Паризька угода»
відповідає головному курсу глобального розвитку, і досягти її результатів не легко, проте потрібно спільно її
дотримуватись. Не можна просто так відмовлятись від
неї. Це наша відповідальність перед наступними поколіннями.
Четверте, твердо дотримуватись чесності й інклюзивності, створити збалансовану, універсальну, загальну
модель розвитку. «Коли йшли Великим Шляхом, Піднебесна належала усім». Мета розвитку – добробут народів. Потрібно зробити розвиток більш врівноваженим, можливості розвитку більш рівними, щоб народи
могли спільно використовували результати розвитку,
саме тому треба удосконалювати концепції та моделі
розвитку, підвищувати та розвивати справедливість,
ефективність та співпрацю.
Ми маємо ініціювати такі риси суспільства як працьовитість і скромність, старанність і сміливе просування,
повагу до результатів праці всіх людей. Треба докладати зусиль, щоб вирішити такі питання як бідність,
безробіття, збільшення розриву між доходами, слід
ВИСТУП ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА

піклуватися про слабке становище людей і сприяти
суспільній рівності та справедливості. Потрібно охороняти навколишнє середовище, стимулювати економіку,
суспільство та середовище до скоординованого розвитку, втілювати гармонію між людиною і природою
та людиною і суспільством. Потрібно впроваджувати
програму сталого розвитку ООН 2030, здійснювати глобально збалансований розвиток.
Китайське прислів’я стверджує: «Якщо поєднати зусилля, то всі перемоги будуть здобуті. Якщо поєднати усю
мудрість, то не буде справи, яку неможливо було б вирішити». Варто нам тільки міцно сформувати розуміння спільності долі людства, спільно докладати зусиль,
спільно брати на себе зобов’язання, діяти в одному напрямі, спільно долати труднощі, то ми зможемо зробити світ кращим, а народи – щасливішими.
ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
За 38 років від початку політики реформ та відкритості,
Китай вже став другою в світі економікою. Шлях визначає долю. Ключовий момент розвитку Китаю полягає в
тому, що китайський народ під керівництвом КПК вийшов на шлях розвитку, який відповідає фактичним
обставинам Китаю.
Це шлях, що розпочинається з визначеної специфіки
країни. Китай затвердився у власній специфіці та практиці, черпає знання зі своєї культури, застосовує переваги Сходу та Заходу, тримається набутого, проте не
перебуває в застої, запозичує та не копіює, перебуває у
постійних пошуках, формує свій власних шлях розвитку.
«Всі шляхи ведуть до Риму». Ніхто не повинен затверОФІЦІЙНА СТОРІНКА

джувати свій шлях розвитку як один єдиний, більш того,
не потрібно нав’язувати свій шлях розвитку іншим.
Це шлях, що ставить інтереси людей на перше місце. Китай дотримується сприйняття народу як центру
ідеї розвитку; покращення життя та зміцнення благоустрою народу сприймає як відправну точку та опорний пункт; шукає рушійні сили розвитку серед народу,
покладаючись на народ, стимулює розвиток та сприяє
покращенню добробуту народу за його допомогою. Китай твердо дотримується мети загального процвітання,
всіма силами стимулює роботу щодо зниження рівня
бідності, що дозволило 700 мільйонам людей вибитися
зі злиднів, а зараз швидко рухається до мети побудови
суспільства з середнім достатком.
Це шлях реформ та інновацій. За допомогою реформ,
Китай твердо долає складнощі та виклики, які стрічаються на шляху, відважно долає труднощі, небезпеки,
сміливо усуває механічні перешкоди системи, що заважають розвиткові, безперервно вивільняє та розвиває суспільні продуктивні сили, невпинно вивільняє
та зміцнює життєву енергію суспільства. За останні 4
роки, на базі перманентних реформ, запроваджених
30 років тому, ми знову презентували більше ніж 1200
заходів реформ заради вливання потужної рушійної
сили в розвиток Китаю.
Це шлях, що в умовах відкритості спрямований на загальний розвиток. Китай дотримується основної державної політики відкритості зовнішньому світові, твердо впроваджує стратегію відкритості заради спільної
вигоди та спільного виграшу, безперервно підвищує
взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього розвитку.
УКРАЇНА-КИТАЙ
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Одночасно із власним розвитком охоплює інші країни
та народи.
Розвиток Китаю досяг колосальних результатів, життя
китайського народу кардинально покращилося. Це добре як для Китаю, так і для всього світу. Розвиток Китаю
здобутий терпінням, потом та кров’ю китайського народу протягом багатьох десятиліть. За останні тисячу
років, така національна риса китайського народу як
працьовитість стала відомою у всьому світі. Китайський
народ чудово усвідомлює, що у світі немає безкоштовного сиру. Для такої великої держави з населенням у 1,3
мільярда людей як Китай, розвиток можливий завдяки
самостійній наполегливій праці. Не можна покладатися на милостиню з боку інших, та і у світі ніхто не спроможний на це.
Спостерігаючи за розвитком Китаю, потрібно подивитися на успіхи китайського народу та більше потрібно
подивитися на ті зусилля, які він доклав; треба подивитися яких успіхів досяг Китай та більше за все треба
придивитися на внесок, зроблений Китаєм у світ. Лише
це буде всебічним підходом.
З 1950 до 2016 р. Китай за умов свого тривалого розвитку та того, що рівень життя людей все ще не досяг високого рівня, сумарно надав іноземним країнам
фінансову допомогу у сумі 400 мільярдів юанів, реалізував 5000 проектів допомоги зарубіжним державам,
серед них – 3000 комплексних, організував більше ніж
11000 навчальних курсів, підготував у Китаї більше
ніж 260 тисяч працівників для країн, що розвиваються. Від початку політики реформ та відкритості, Китай
сумарно залучив іноземні інвестиції сумою більше ніж
1,7 трильйонів доларів США, сума прямих інвестицій за
кордон перевищила 1,2 трильйонів доларів США, таким чином Китай зробив величезний внесок в світову
економіку. З моменту вибуху міжнародно-фінансової
кризи, внесок китайського економічного зростання в
світове економічне зростання приблизно склав 30% і
вище. Ці цифри є одними з найвищих у світі.
З цих цифр можна побачити, що розвиток Китаю – це
можливість для світу, Китай є країною, що отримує вигоду від економічної глобалізації, та більше – країною, що
робить в неї внесок. Швидкісне зростання китайської
економіки надає тривалий та потужний стимул для стабільності та зростання глобальної економіки. Китай
розвивається спільно з великою кількістю країн, що
робить розвиток глобальної економіки більш врівноваженим. Великі досягнення Китаю у сфері зниження
рівня бідності додав інклюзивності зростанню глобальної економіки. Політика реформ та відкритості Китаю
продовжує просуватися вперед, надаючи значних сил
розвиткові світової економіки відкритого типу.
Китайський народ добре усвідомлює, що досягти процвітання та могутності важко, тож ми вітаємо досягнення в розвитку інших країн та народів, бажаємо їм щастя
та маємо надію, що їхнє життя буде дедалі кращим. Ми
не заздримо, не нарікаємо на тих, хто завдяки розвитку
Китаю одержав великі можливості та винагороду. Китайський народ розкриє свої руки та вітає народи всіх
країн на борту «експреса», «попутки» розвитку Китаю.
10
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ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
Багато людей приділяють увагу тенденціям економічного розвитку Китаю. Розвиток китайської економіки
вступив на етап «нової нормальності», і зараз відбуваються значні зміни в темпах економічного зростання,
моделях економічного розвитку, економічній структурі
та рушійних силах економічного розвитку. Але фундамент тривалого напряму розвитку економіки Китаю залишається незмінним.
У 2016 р., на тлі послаблення світової економіки, китайська економіка, за попередніми розрахунками, збільшилась на 6,7% та все ще є однією з перших у світі. Наразі, обсяг китайської економіки неможливо зрівняти
з минулим, вже не досягти тієї кінетичної енергії, що
давала у минулому двозначний показник зростання.
Споживання китайського населення та сфера послуг
стали головними рушійними силами зростання економіки. У третьому кварталі 2016 р. додана вартість третинного сектору економіки зайняла 52,8% ВВП, внесок
внутрішнього споживання у зростання економіки досяг 71%. Доходи населення та робоча зайнятість стабільно зростають, споживання енергії на одиницю ВВП
продовжує знижуватись, а розвиток у сфері екології
досяг початкових успіхів.
Сьогодні китайська економіка стоїть перед обличчям
певного низхідного тиску та чималих труднощів. Наприклад, виразна ескалація протиріччя між надлишком
виробничих потужностей та структурою попиту, нестача внутрішніх рушійних сил економічного зростання,
накопичені фінансові ризики, ускладнення ситуації в
деяких регіонах. Ми вважаємо, що це все проміжні явища, які неодмінно мають виникати на шляху вперед. Ми
спрямували зусилля на вирішення цих питань та протиріч і безперервно отримуємо позитивні результати.
Ми непохитні в нашій рішучості просуватися вперед.
Китай все ще найбільша країна, що розвивається, у світі, з населенням у 1,3 мільярда, і хоча рівень життя населення все ще не високий, але це також означає величезні можливості та перспективи для розвитку. На чолі
з такою концепцією розвитку, як інновації, координація,
екологія, відкритість та спільне використання, ми будемо безперервно пристосовуватись, використовувати та
спрямовувати модель розвитку «нової нормальності»
китайської економіки, ми будемо спільно координувати
стабільне зростання, прискорення реформ, реструктуризацію, інтереси народу, проводити роботи з запобігання ризикам, стимулювати китайську економіку для
збереження середньо-високих темпів зростання та
просування її до середньо-високого рівня.
Китай докладатиме зусиль у підвищенні якості та
ефективності економічного зростання, зосередиться
навколо структурної реформи пропозиції як головної,
докладатиме зусиль у зміненні моделі економічного
розвитку, у оптимізації структури економіки, у активному просуванні скорочення виробничих потужностей,
скороченні складських запасів, зменшенні використання позикових коштів, зменшенні собівартості, усуненні
недоліків, культивації нових рушійних сил зростання,
у розвитку передового виробництва, підвищенні реВИСТУП ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА

ального сектору економіки; у поглибленні реалізації
програми «Інтернет +», у збільшенні фактичного попиту задля кращого задоволення персоніфікованих
та диверсифікованих потреб населення, задля кращої
охорони навколишнього середовища.

ної для всіх регіональної вільної торгівлі, та не займатиметься створенням виняткових та фрагментованих
вузьких кіл. Китай немає наміру підвищити торговельну конкурентоспроможність шляхом девальвації юаня,
та в жодному разі сам не починатиме валютні війни.

Китай безперервно стимулюватиме рушійні сили
зростання та життєздатність ринку, збільшуватиме динаміку важливих сфер та ключових ланок, що дозволить ринку відігравати вирішальну роль у розподілі
ресурсів, вхопить цей «ніс корови» інновацій, сприятиме стратегії розвитку інноваційної рушійної сили,
стратегічних нових галузей промисловості, приділятиме велику увагу використанню нових технологій та нових методів управління для удосконалення традиційних галузей промисловості, стимулюватиме зміцнення
нових та відновлення життєздатності старих рушійних
сил розвитку.

Три роки тому я виступив з ініціативою «Один пояс,
один шлях». За ці три роки більше ніж 100 країн та міжнародних організацій активно відгукнулися та підтримали цю ініціативу, більше ніж 40 країн і міжнародних
організацій підписали з Китаєм угоду про співпрацю.
Зараз «коло друзів» ініціативи «Один пояс, один шлях»
постійно збільшується. Підприємства Китаю інвестували більше ніж 50 мільярдів доларів США у країни, які
знаходяться уздовж маршруту, розпочалась реалізація
низки великих проектів, що стало поштовхом для розвитку економік країн і створення великої кількості робочих місць. Можна сказати, що ініціатива «Один пояс,
один шлях» виникла у Китаї, але її результати поширюються на весь світ.

Китай активно будуватиме ліберальне та послідовне
інвестиційне середовище, сприятиме надходженню
іноземних інвестицій, будуватиме експериментальну
зону вільної торгівлі з високими стандартами, посилюватиме захист прав власності, стимулюватиме чесну
конкуренцію, що дозволить ринку Китаю стати більш
прозорим та стандартизованим. За попередніми підрахунками, у найближчі 5 років, Китай імпортує товарів на
суму 8 трильйонів доларів, залучить інвестиції на 600
мільярдів доларів, загальна сума зовнішніх інвестицій
сягне 750 мільярдів доларів, китайці здійснять 700 мільйонів туристичних поїздок закордон. Це забезпечить
весь світ більш широким ринком, достатніми капіталами, більш різноманітною продукцією, більш цінними
можливостями співпраці. Щодо торгово-промислових
кіл кожної країни, Китай все ще лишається можливістю для всіх. Двері Китаю завжди будуть відкритими для
світу, та ніколи не закриються. Відкриті двері дадуть
можливість світові увійти до Китаю, а Китаю – вийти у
світ. Ми сподіваємося, що двері кожної країни будуть
широко відчиненими для китайських інвесторів.
Усіма силами Китай будуватиме структуру відкритості
зовнішньому світові для спільного розвитку, сприятиме побудові азіатсько-тихоокеанської зони вільної
торгівлі та переговорам щодо угоди про всебічне регіональне економічне партнерство, будуватиме мережу
зон вільної торгівлі, орієнтованої на весь світ. Китай
неухильно дотримується відкритої, прозорої, виграш-

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

У травні цього року Китай буде проводити Міжнародний Форум співробітництва «Одного поясу, одного
шляху», де спільно обговорюватимуться великі плани
співпраці, створюватиметься спільна платформа співпраці, спільно розподілятимуться результати співробітництва, будуть знайдені шляхи вирішення тих питань,
що постали перед світом і регіональною економікою,
будуть вливатися нові сили для здійснення скоординованого розвитку, що дозволить ініціативі «Один пояс,
один шлях» принести велику користь народам всіх
країн.
ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
Історія розвитку світу доводить нам, що шлях еволюції
людської цивілізації ніколи не був рівним. Лише борючись з складнощами, людство може йти вперед. Але
навіть найбільші труднощі не зможуть перешкодити
нашому просуванню вперед. Зазнавши труднощів, не
треба жаліти себе, не треба звинувачувати інших, не
треба втрачати впевненість та уникати відповідальності, а потрібно разом їх долати. Історію створюють сміливці. Тож давайте впевнено почнемо діяти, та, взявшись за руки, підемо вперед у майбутнє!
Дякую всім!
Переклад з кит. Стрижак О.О.
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Шановний пане Шваб,
Шановні Голови урядів,
Шановні гості,
Пані та панове:
Я дуже радий знову зустрітися з вами у прекрасному місті Далянь. Від імені китайського уряду, я хотів
би гаряче привітати відкриття 11-го форуму «Літній
Давос». Щиро вітаю гостей, що приїхали здалеку, а
також наших медіа-друзів.

Китай рішуче підтримує економічну глобалізацію та
виступає за ведення вільної торгівлі. Головна тема
цього форуму – «Досягнення інклюзивного зростання в четвертій промислової революції» є дуже актуальною для нашого часу.

Вчора ввечері, я зустрівся з Президентом Швабом та
деякими гостями форуму. Стоячи на оглядовому майданчику та вдивляючись в далечінь, ми побачили
зелені гори, оповиті туманом, що ледь-ледь вбачалися. Проте це лише тимчасово, врешті туман зникне, а гори ще довгий час непохитно стоятимуть. Це
нагадало мені про сучасний стан світової економіки.

Аналіз світової історії показує, що кожна індустріальна революція сприяла різкому збільшенню продуктивних сил суспільства та прогресу людської цивілізації. Цей цикл індустріальної революції зародився
та розгорнувся на тлі економічної глобалізації, що
своєю безпрецедентною швидкістю, шириною та
глибиною змінює світ, надає кожній країні потужний
імпульс для економічного зростання.

З одного боку, почали з’являтися ознаки відновлення
світової економіки та торгівлі, новий раунд індустріальної революції дав людям нову надію. Економічна глобалізація – це незворотна тенденція. З іншого боку, не вистачає рушійних сил для відновлення
світової економіки, структурні питання не отримали
кардинального вирішення, все більше проявляються
тенденції до антиглобалізму, а геополітичні ризики
– зростають. Уявіть, що зелені гори – це стабільність
світової економіки, а туман – невизначеність: ми повинні міцно втримувати гори, тоді зможемо за допомогою стабільності подолати невизначеність.
На щорічному з’їзді Світового економічного форуму,
що відбувся на початку року, голова КНР Сі Цзіньпін представив свою головну доповідь, що отримала широке визнання міжнародної спільноти, а саме:

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

Проте, неправильні дії можуть призвести до проблеми недостатньої інклюзивності зростання. Наприклад, деякі люди отримуватимуть більше вигоди, інші
– менше; традиційні галузі виробництва та сфера зайнятості зазнають удару; збільшуватиметься розрив
між рентабельністю капіталу та трудових ресурсів.
Вирішення цих питань має як соціальне та і економічне значення. Недостатня інклюзивність зростання
може призвести до невикористання частини робочої
сили та ресурсів, диференціації соціальних шарів та
регіонів. Це перешкоджатиме повній реалізації ринкового потенціалу, соціальне розшарування, в свою
чергу, буде поглиблюватися, а економічне зростання буде неможливо продовжувати.
Реалізація інклюзивного зростання – це означає
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зміцнити соціальну справедливість та зробити розвиток більш вигідним, це означає – здійснити стале
зростання.
У порівнянні з минулою індустріальною революцією, реалізація інклюзивного зростання в новій
індустріальній революції є ще більш можливим.
Нетворкінг, впровадження цифрових технологій та
інтелектуалізація – це все є представники нової індустріальної революції. Вони не лише створюють нові
пропозицію та попит, не лише значно розширюють
можливості для розвитку, а також надають всім сторонам безпрецедентні можливості, можливості для
рівноправної участі. Кожній людині значно вигідно
і зручно розпочати бізнес, створювати щось нове та
багатіти за допомогою Інтернету.
Середній та малий бізнес можуть перебувати на одному рівні разом з великим бізнесом, та, завдяки
узгодженому розвитку, культивувати нових лідерів.
Країни, що розвиваються, зможуть краще використовувати свої відносні переваги та «переваги відсталості». Головне – це вживати енергійні та ефективні
заходи, щоб перетворити ці можливості на реальність, дозволити багатьом людям, підприємствам та
державам досягти більш кращого розвитку в новій
промисловій революції.
Сьогодні, стимулюючи інклюзивне зростання, потрібно обов’язково відстоювати економічну глобалізацію. Економічна глобалізація максимально стимулює рух товарів, капіталу та кадрів, дозволяючи
виробникові мати більші ринки, споживачу – більший вибір, а кожній країні світу – отримувати з цього вигоду. Але перед обличчям економічної глобалізації і розвинуті країни, і країни, що розвиваються,
стикаються з різними проблемами, до яких важко
пристосуватися. Корінь цих проблем лежить не в
економічній глобалізацій, а в тому, як адаптуватися
та боротися з її викликами. Ідучи по дорозі та підвернувши ногу, не можна нарікати на те, що дорога
нерівна, та не продовжувати рух вперед.
Потрібно краще направляти та пристосовуватися до
економічної глобалізації, відстоювати авторитет та
ефективність багатосторонньої системи, стимулювати лібералізацію та сприяння торгівлі і інвестиціям.
Тим часом, потрібно реформувати та вдосконалити
міжнародні правила торгівлі, щоб забезпечити рівні права, рівні можливості та рівні правила для всіх
країн в міжнародному економічному співробітництві. Зараз деякі люди обговорюють питання «чесної торгівлі». Насправді, вільна торгівля – це основа
економічної глобалізації, а також передумова чесної
торгівлі. Обмеження свободи торгівлі не зробить її
більш чесною; принцип чесності – це стержень вільної торгівлі, нечесна торгівля не є тривалою.
Що стосується торгових питань та суперечок, потрібно враховувати національні умови іншої сторони,
проводити консультації на основі рівності, взаємо18
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розуміння та взаємної поступливості, шукати вигідні точки перетину та балансу, знайти спосіб використовувати переваги для взаємного доповнення
та спільного виграшу. Відповідно до міжнародних
багатосторонніх правил, потрібно рівно ставитися
один до одного, не потрібно нав’язувати власні односторонні правила іншим, потрібно прагнути взаємного виграшу.
Кожна з країн повинна докладати зусиль для стимуляції інклюзивного зростання. У процесі розгортання економічної глобалізації та нової індустріальної
революції, здатність кожної з країн ефективно використати можливості, пришвидшити економічний
розвиток, успішно вирішити такі проблеми як безробіття, бідність, збільшення розриву у доходах та інші,
здебільшого залежить від власного вибору та дій.
Потрібно прагнути ефективного інституційного механізму, що ставить акцент на чесність, створити
вигідну та збалансовану модель зростання, забезпечити можливості рівної участі для кожного, реформувати освіту на таку, що буде орієнтована на
майбутнє, зміцнити здатність робочої сили адаптуватися у процесі промислових змін, усунути структурні протиріччя в сфері зайнятості, надавати більше підтримки соціально незахищеним верствам
населення. Ці зусилля дозволять всім нам розділити переваги розвитку.
Говорячи про стійкий розвиток, не можна не підняти питання боротьби зі зміною клімату. Це – спільна
відповідальність міжнародної спільноти. Китай дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо «Паризької угоди», вживатиме заходів щодо боротьби зі
зміною клімату, що також є необхідною складовою
зеленого розвитку Китаю.
Не так давно, Китай успішно провів форум міжнародного співробітництва «Один пояс, Один шлях».
Ця ініціатива спирається на принципи спільних
консультацій, спільного будівництва та спільного використання. Це платформа для інклюзивного
розвитку, що надає нові можливостями всім країнам
та торговельно-промисловим підприємствам світу. Маю надію, що кожна зі сторін братиме активну
участь у даному проекті, реалізовуватиме спільний
та виграшних для всіх сторін розвиток на основі
взаємовигідної співпраці.
ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
Китай – активний учасник інклюзивного зростання.
За останні роки, на тлі світового економічного спаду,
китайська економіка зберегла стабільне зростання.
Причина полягає в безперервному зміцненні інклюзивності. Ми поглиблюємо та послідовно втілюємо
концепцію інноваційного, скоординованого, екологічного, вільного та спільного розвитку; пристосовуємося до таких мегатрендів як економічна глобалізація та нова індустріальна революція; втілюємо
концепцію інклюзивності в стратегіях розвитку, заПРОМОВА ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА КНР ЛІ КЕЦЯНА

Кожна з країн повинна докладати зусиль для стимуляції інклюзивного зростання. У процесі розгортання економічної глобалізації та нової
індустріальної революції, здатність кожної з країн ефективно використати можливості, пришвидшити економічний розвиток, успішно
вирішити такі проблеми як безробіття, бідність, збільшення розриву
у доходах та інші, здебільшого залежить від власного вибору та дій.
безпечуємо інклюзивність структурних механізмів,
сприяємо політичній інклюзивності. Ми вийшли на
шлях інклюзивного зростання з власною специфікою. Звісно, ми все ще досліджуємо це питання.
Працевлаштування займає пріоритетне місце в процесі розвитку – цього ми і дотримуємося. Робочі місця – це корінь інклюзивного зростання. Без відносно
повної зайнятості не можна говорити про інклюзивне зростання, а також не буде існувати основи для
збільшення доходів і суспільного багатства.
Китай має робочу силу у понад 900 мільйонів людей,
кожен рік випускаються приблизно 13 мільйонів
фахівців з середньою спеціальною освітою, а велика кількість надлишкової робочої сили в аграрному секторі мігрує в міста. Зайнятість – це ключовий
показник економічної діяльності. Стійке зростання,
насамперед, задля забезпечення зайнятості.
Дотримуючись та впроваджуючи активну політику
зайнятості, ми збільшуємо загальну кількість зайнятого населення, вирішуємо основні проблеми
зайнятості та допомагаємо соціально незахищеним
та бідним верствам населення. Заохочуємо створювати бізнес для того, щоб привести сферу зайнятості
в рух, впроваджуємо програми сприяння зайнятості випускників університетів, підтримуємо робітників-мігрантів, які повернулися в рідні місця, щоб
розпочати бізнес, допомагаємо робітникам, звільнених внаслідок скорочення виробничих потужностей,
людям в містах та селах, які опинилися в складному
становищі, та людям з інвалідністю знайти роботу.
Так ми будемо впевненими, що в кожній сім’ї є хоча
б одна людина зі стабільною роботою.
За останні роки, кількість нових робочих місць перевищила 13 мільйонів, а рівень безробіття тримається приблизно на рівні 5%. Згідно з комплексною
оцінкою різних показників розвитку, наданої авторитетною міжнародною організацією, рівень зайнятості населення в Китаї – найвищий в світі. В той же
час, разом з економічним зростанням також зростають доходи населення, коефіцієнт Джині поступово
зменшується, а кількість людей з середнім доходом
збільшується. Для країни, що розвивається та має населення в понад 1,3 мільярда людей, – це визначне
досягнення, а також важливий внесок в інклюзивне
зростання.

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

Ми продовжуємо збільшувати ступінь участі всіх
громадян в інноваційній діяльності та створенні
бізнесу, що також розширює сферу зайнятості. Суть
інклюзивного зростання – це спільна участь, спільні
зусилля та спільне користування між всіма людьми,
а також характерна особливість інноваційної діяльності та створення бізнесу в сучасному Китаї.
Останні роки Китай реалізовує стратегію інноваційного розвиту, просуває масове підприємництво та
інноваційну діяльність, зміцнюючи для цього підґрунтя. Отримані результати перевершили всі очікування. Кожен член суспільства бере участь у створенні бізнесу та веденні інноваційної діяльності. Не
лише підприємства та науково-дослідні центри стимулюють підприємництво та інновації, все більше і
більше людей також долучаються до цих процесів
для того, щоб максимально ефективно використати свої можливості, або як каже китайський вислів:
«Вісім безсмертних переправляються через море
– кожен демонструє свої здібності» (прим.переклада. – «кожен прагне показати на що він здатен»). У
2014 році ми висунули концепцію «підприємництво
та інновації» (надалі «П+І»), за ці три роки кількість
нових суб’єктів ринку склала 40 тисяч, серед них – 14
тисяч нових підприємств, а рівень ділової активності склав приблизно 70%. В травні цього року кількість нових підприємств сягнула 18 тисяч. Саме кооперація різних суб’єктів і стимулює підприємництво
та інновації Китаю.
Ми створили відкриту платформу «П+І» для спільного використання, де всі задіяні в інноваційній діяльності суб’єкти співпрацюють, взаємодіючи онлайн і
оффлайн. Накопичені знання та зусилля дозволили
нам здешевити собівартість підприємництва та інновацій, а також зробити їх більш швидкими та ефективними. Декілька днів тому, Всесвітня організація
інтелектуальної власності (ВОІВ) у співпраці з іншими
організаціями опублікувала Глобальний інноваційний індекс за 2017 рік, в якому Китай зайняв 22 місце,
піднявшись на 13 пунктів у порівнянні з 2013 роком.
Таким чином зайнявши перше місце серед економічних систем з середнім доходом. Підприємництво та
інновації Китаю – можливість для всіх отримати вигоду. Ми реалізуємо інклюзивний підхід та ретельний
контроль над новими галузями промисловості, новими форматами бізнесу, новими моделями, такими
як Інтернет бізнес, мобільні платежі, car-sharing, що
сприяє їх швидкому та стабільному розвитку.
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Це не лише зробило життя людей комфортним та
зручним, а також збільшило кількість робочих місць.
В процесі приросту кількості нових робочих місць за
минулий рік внесок нових рушійних сил склав приблизно 70%.

алізації таких важливих програм як інтенсивна ліквідація бідності в селі та перебудова нетрів в містах
та селах. За останні 30 років, 700 мільйонів китайців
покінчили з бідністю, творячи диво в історії скорочення бідності.

Завдяки «П+І» більше людей отримали можливість
змінити свою долю, розширити канал вертикальної
соціальної мобільності. Вони значно сприяли поглибленню економічних перетворень та підвищенню
конкурентоспроможності, стимулювали швидкий
розвиток нових галузей промисловості, відроджуючи традиційні галузі, та зміцнили нові рушії розвитку. Масштаби ринку спільних економічних проектів
Китаю за минулий рік склали 3,5 трильйонів юанів,
було залучено 600 мільйонів людей, а швидкість
зростання перевищила 100%. Саме завдяки великій
кількості людей, що були залучені до реалізації концепції, «П+І» стали більш швидкими, впливовими та
сильними, що є ефективним шляхом реалізації інклюзивного зростання.

На сьогодні, ми всіма силами сприяємо наданню
особистої допомоги бідним задля повної ліквідації бідності. До 2020 року більше ніж 40 мільйонів
сільського населення має покінчити з бідністю. Приблизно 100 мільйонів людей в Китаї проживало в
нетрях. За останні 8 років, 6 трильйонів юанів було
інвестовано в різні фонди задля реконструкції більше ніж 30 мільйонів житлових будинків в таких районах, що дозволило більше ніж 80 мільйонам людям
оселитися в нових будинках. Це число еквівалентно
населенню порівняно великої країни. Інклюзивне
зростання Китаю забезпечило краще та гідне життя
нашому народу та дозволило соціально-економічному розвитку стати більш динамічним та сталим.
Звісно, Китай все ще країна, що розвивається, перед
нами ще довгий шлях, який потрібно пройти, перш
ніж ми реалізуємо модернізацію, а успіхи розвитку
зможуть бути розділені між людьми.

Ми безперервно підвищуємо рівень соціального
забезпечення. Китай – це найбільша у світі країна,
що розвивається. Зовсім нелегко вирішити такі основні питання як забезпечення їжею та одягом, проживання, освіта та медицина для 1 мільярду людей.
Завдяки кропітким зусиллям, Китай запровадив три
мережі забезпечення життя населення, що охоплюють базову пенсію, базове медичне обслуговування
та обов’язкову освіту для всього населення.
Ми націлені на групу людей з низьким або середнім
доходом, особливо на бідні верстви населення, намагаючись усіма можливими способами покращити
їхні умови життя та праці, докладаємо зусиль для ре-
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ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
Цього року китайська економіка залишається стабільною та має тенденцію до покращення. Економічне зростання за перший квартал склало 6.9%,
значно покращилися показники економічної ефективності. Основні економічні показники за другий
квартал продовжили рухатися в позитивному напрямку. Значно зросли виробництво електроенергії, обсяг вантажних перевезень та нові замовлення
на підприємства; прибуток великої промисловості

ПРОМОВА ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА КНР ЛІ КЕЦЯНА

(промисловості вище встановленої норми) виріс за
двозначними показниками. Валютні резерви знову
зросли, а обмінний курс юаня Женьміньбі в основному залишається стабільним. Особливо хорошим є
стан сфери зайнятості, рівень безробіття у містах та
селах за травень знизився до 4.91% та став найнижчим за декілька років.
Нещодавно ряд міжнародних організацій та науково-дослідних установ переглянули прогнози щодо
зростання економіки Китаю, вважаючи, що нові
рушійні сили розвитку Китаю безперервно накопичуються, а ребалансування економіки стабільно
рухається вперед. Це все відображає оптимістичні
очікування ринку.
Люди задоволені показниками економічної діяльності Китаю, а зміни її структури є ще більш дорогими для нас. За ці роки, зіштовхнувшись з тиском,
обумовленим низхідною тенденцію економічного
зростання, ми не вдалися до масштабних заходів
«заливання грошима», а також не застосовували
традиційні методи стимулювання розвитку, такі як
надлишкове інвестування та споживання ресурсів. Натомість, завдяки реформам та інноваціям,
продовжили регулювання економічної структури,
реалізували перехід з надмірної залежності економічного зростання від експорту та інвестицій до
більшої орієнтації на такі рушії як споживання, послуги та підтримка внутрішнього попиту.

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

Минулого року внесок сфери споживання у економічне зростання склав 64.6%, що дозволило їй стати
головною силою економічного зростання. Додана
вартість сфери послуг становила більше половини
або 51.6%; відношення залишку поточного рахунку
до ВВП знизилося до 1.8%, а внутрішній попит став
головною опорою економіки. Ці важливі трансформації вказують на якісне покращення економіки,
роблячи економічне зростання більш стабільним та
сталим.
На сьогодні, економіка Китаю зіштовхується з багатьма труднощами та викликами, проте ми повністю
підготовлені до них. На тлі складного та мінливого
зовнішнього середовища, у ключовий період перетворення внутрішньої економіки, неминучими є короткострокові та незначні коливання економічних
показників Китаю. Проте, стабільність та тенденція
до покращення залишається незмінною, ми повністю здатні реалізувати головні цілі та завдання
цьогорічного розвитку. Ми будемо дотримуватися
основному лейтмотиву нашої роботи – «досягнення прогресу в стабільності», прискорюватимемо
перетворення та модернізацію економіки шляхом
структурної реформи постачання, зміцнюватимемо
внутрішні рушійні сили розвитку.
Ми будемо поглиблювати реформи, розкриватимемо ще більший динамізм економічного розвитку.
Ми будемо посилювати динаміку реформування
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фіскальної політики та оподаткування, фінансів,
державних підприємств, державних активів та інших важливих сфер. Всіма силами будемо сприяти
процесу спрощенню адміністративної процедури та
передачі повноважень на місця (децентралізація),
зниженню податків та зменшенню витрат, аби зменшити системні трансакційні витрати та тягар компаній. Ми також будемо розширювати доступ до ринків, сприятимемо чесній конкуренції, надаватимемо
кращих послуг та усуватимемо бар’єри для інвестицій та розвитку для приватних компаній. Впроваджуватимемо структурну політику зменшення податків, а також впорядковуватимемо витрати різних
компаній. Цього року на основі зниженні податків
та зменшенні витрат на суму в 2 трильйони юанів за
останні декілька років ми зменшимо тягар компаній
в 1 трильйон юанів, що дозволить суб’єктам ринку
отримати більшу вигоду.
Ми будемо продовжувати сприяти структурній перебудові, прискорюватимемо перехід від старий
рушійних сил до нових. Ми будемо дотримуватися
стратегії інноваційного розвитку, поглиблюватимемо концепцію «П+І», стимулюватимемо великі, малі
та середні підприємства, науково-дослідні установи
та стартаперів інтегрувати один з одним та створювати щось нове. Створюватимемо нові кластери
нових галузей промисловості, будемо заохочувати використовувати нові технології та нові методи
управління для того, щоб реформувати та розвивати традиційні галузі промисловості.
Будемо продовжувати впроваджувати методи комерціалізації та законного управління, стимулювати
скорочувати надлишкові та відмовлятися від відсталих потужностей, таких галузей як виробництво
сталі, вугілля та теплоенергетика. Китай приєднався
до ряду країн з середнім рівнем доходів, тому саме
споживання має вирішальне значення. Збільшення
споживання дозволить вивільнити величезний ринковий потенціал, результатом чого стане створення
більшої кількості робочих місць. Ми пристосуємося
до збільшення споживчого попиту – безперервно
вдосконалюватимемо споживче середовище, культивуватимемо споживчі хот-спот (прим. перекладача, - дуже популярні товари або послуги), зміцнюватимемо нові споживчі сфери. Це не лише покращить
життя людей, але й надасть новий імпульс економічному зростанню.
Ми будемо активно розширювати зовнішні зв’язки,
створюватимемо ділове середовище з міжнародною конкурентоспроможністю. Прискорюватимемо
створення нової системи економіки відкритого типу
задля подальшої адаптації до економічної глобалізації та нової індустріальної революції, розширюватимемо доступ до ринків сфери послуг та виробничої сфери, послабимо обмеження для іноземних
підприємств на часткове співвідношення іноземно-
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го капіталу в цікавих для них сферах, стимулюватимемо і покращуватимемо модель управління негативним списком. Політика підтримки для внутрішніх
та зовнішніх інвестиційних підприємств є однаковою – реєстрація на єдиних сервісах та обробка
заявки протягом певного періоду часу. Ми будемо
заохочувати іноземні підприємства інвестувати свій
прибуток у Китаї, підтримуватимемо створення регіональних штаб-квартир транснаціональних компаній у Китаї, заохочуватимемо іноземний капітал
вкладати кошти в старі промислові бази у західній та північно-східній частині Китаю. У найближчі
5 років Китай буде імпортувати товари на суму в 8
трильйонів доларів США. Китайська економіка, що в
довгостроковій перспективі лише покращується та
вивільняється з кожним днем, надасть більше можливостей для кожної країни світу та залишатиметься
найпривабливішою базою для інвестицій. Ласкаво
просимо торгово-промислові кола всіх країн приїжджати до Китаю інвестувати та розвивати промисловості, спільно зростати з китайською економікою.
Ми будемо посилювати запобіжні заходи та контроль над економічними та фінансовими ризиками, а також стримуватимемо появу систематичних
ризиків. Сьогодні, в деяких сферах і справді існують
загрози ризику, проте в основному вони знаходяться під контролем. Зараз ми вживаємо ефективних
заходів для своєчасного вирішення та усунення цих
ризиків. Не розвиватися – це найбільший ризик для
Китаю.
Ми будемо продовжувати реалізовувати політику
«єдиного планування та всебічного обліку» (прим.
перекладача, - політика уряду КНР щодо приватного сектору), будемо запобігати та усувати ризики в
процесі сприяння економічному розвитку. Частина
китайського боргу в світовій економічній системи
порівняно невелика. Коефіцієнт національних заощаджень, доступності капіталу банку та резервного
покриття відносно високий. В наших силах запобігти ризикам різного роду, забезпечити раціональність економічної діяльності, а також підтримувати
середньо високі темпи зростання протягом довгого
часу та переходити на середньо-високий рівень.
ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
Китайці часто кажуть: «Океан вміщує сотню рік».
Більш інклюзивний світ – це ще більше чудовий світ.
Ми прагнемо йти одним шляхом зі всіма країнами,
ми докладаємо всіх зусиль для реалізації інклюзивного зростання в процесах економічної глобалізації
та нової індустріальної революції, спільно будуємо
концепцію «спільної долі людства», разом будуємо
краще майбутнє для всього людства.
Бажаю успіхів в проведенні форуму, всім дякую!

ПРОМОВА ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА КНР ЛІ КЕЦЯНА

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА
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Виступ Надзвичайного та Повноважного Посла
Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вея
на Прийомі з нагоди 68-ї річниці утворення КНР
За 68 років з дня утворення Китайської Народної
Республіки, китайський народ під керівництвом Комуністичної партії Китаю в процесі національного
будівництва домігся історичних досягнень, вирішив
складні світові проблеми.
Ми створили диво швидкого розвитку. Китайська
економіка зберігає середній темп зростання майже
в 10% за останні 40 років, що є безпрецедентним у
світі. Активно просуваючи політику реформ і відкритості, ми сміливо зустрічаємо й приймаємо участь у
процесі глобалізації, успішно уникаємо дивного феномену, що з’явився в багатьох державах в процесі
розвитку - «суворе регулювання призводить до застою, а дерегулювання призводить до безладу», а
також стали однією з рідкісних країн, які, не відчуваючи турбулентності, успішно реалізували економічні
та соціальні перетворення.
Ми вирішили важку задачу збалансованого розвитку.
В результаті розвитку, в Китаї не тільки збільшилася
кількість багатих, а й скоротилася чисельність бідних.
За останні 30 років, кількість бідного населення в нашій країні зменшилася на 790 млн., що становить понад 70% в масштабах глобальної бідності. На майбутньому 19-му з’їзді Комуністичної партії Китаю будуть
висунуті стратегічні установки на майбутні 3 роки,
спрямовані на повну побудову середньозаможного
суспільства. Вже дуже близько мрія століття, щоб китайський народ зажив гарним життям.
Ми вийшли на новий шлях мирного розвитку. Китай
розвинувся з убогої країни в другу за величиною
економіку світу, не провокуючи жодної війни, не загарбавши ні п’яді чужих земель. Ця позиція абсолютно відрізняється від багатьох держав в історії, що обрали шлях розвитку за рахунок зовнішньої експансії
і награбовання ресурсів. Ми вміємо обходити «пастки середнього доходу», у нас також є впевненість в
уникнення «пастки Фукідіда» у зовнішній політиці.
Ми відкрили модель спільного розвитку. Голова
Сі Цзіньпін висунув велику ініціативу «Один пояс і
один шлях», метою якої є здійснення спільного розвитку на основі принципів «спільних консультацій,
спільного будівництва, спільного використання».
За останні 4 роки після висунення ініціативи «Один
пояс і один шлях», все більше китайських підприємств прибули в Україну для інвестування, все більше українських продуктів сільського господарства
і тваринництва увійшли на китайський ринок, усе
більше китайських та українських бізнесменів, турис-
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тів, студентів відвідують наші дві країни. Ми вітаємо
Україну на експрес-потязі розвитку економіки Китаю,
пропонуючи розділити з нами дивіденди будівництва «Один пояс і один шлях».
В рамках сьогоднішнього Прийому ми проводимо
Виставку живопису китайських і українських художників «Світ та Дружба» на честь 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Україною та
68-ї річниці заснування Китайської Народної Республіки. Я щиро сподіваюся, що китайські та українські
діячі з різних кіл зможуть стати пліч-о-пліч, надихаючи розвиток китайсько-українських відносин і заохочуючи дружбу двох держав.
Дякую за увагу !

ВИСТУП НАДЗВИЧАЙНОГО ТА ПОВНОВАЖНОГО ПОСЛА КНР В УКРАЇНІ ДУ ВЕЯ

http://ua.chineseembassy.org/chn/tpxw/t1497880.htm
ОФІЦІЙНА СТОРІНКА
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СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ:
ГОНКОНГ СВЯТКУЄ
20-ЛІТТЯ ПЕРЕДАЧІ СУВЕРЕНІТЕТУ
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Першого липня 1997 року Гонконг став центром
уваги всього світу. Це був історичний день – після 156 років колоніального минулого Гонконг набував статусу спеціального адміністративного
району у складі Китайської Народної Республіки.
Цей день офіційно став закінченням цілої епохи та одночасно початком нового життя для Гонконгу та його
жителів. Перемовини щодо передачі повернення Великобританією Гонконгу почалися майже за 15 років
до цього дня, коли Ден Сяопін вперше обговорив цю
проблему з тодішнім прем’єр-міністром Великобританії Маргарет Тетчер. Вирішальну роль у процесі возз’єднання відіграла модель «Одна країна, дві системи»,
запропонована Ден Сяопіном, в основі якої лежить
принцип мирного об’єднання із збереженням місцевої
специфіки управління, економіки та укладу життя.

ні туристи (до 2003 р. Гонконг було можливо відвідати
лише у складі туристичної групи). Ці заходи сприяли
не тільки швидшому покращенню економічного становища, але й зміцненню стосунків на рівні звичайних
людей. Звісно ж важко очікувати повної інтеграції населення за двадцять років, проте ступінь взаємоповаги
та довіри щодо материкового Китаю суттєво зріс за ці
два десятиліття.
Що ще змінилося за цей час? Деякі зміни виявилися
дійсно неочікуваними, наприклад, частка Гонконгу у

У 1997 р. територія, суверенітет та військові сили Гонконгу були передані у підпорядкування Китайській Народній Республіці. Проте найбільша проблема виникла
щодо «повернення» людей. Для вирішення цього питання було докладено чимало зусиль з боку центрального та місцевого управління. Народна освіта та виховання національного духу стали тими засобами, що
ВВП Китаю складала 18% на момент возз’єднання. Але
наразі вона складає приблизно 3%. Цю цифру часто
використовують критики Китаю, як аргумент проти
реінтеграції Гонконгу. Втім, справа тут дещо в іншому: сам материковий Китай пережив період стрімкого
зростання економіки, суттєво наздогнавши за ці двадцять років Гонконг за виробництвом, рівнем життя,
технологіями тощо, і наразі є другою економікою світу.
Зростання ВВП складає приблизно 3,2% на рік. До того
ж за показником ВВП на душу населення, цей регіон є
одним із перших у світі.

врешті сприяли потужному піднесенню поняття «одна
країна» серед широких мас. З часом з’явилося відчуття
ідентичності, визнання об’єднаного Китаю і все більше місцевих жителів, особливо молоді, в першу чергу визначали себе як китайців, тобто приналежних до
Великого Китаю. Про це свідчать результати опитувань
серед населення. Рівень довіри до центрального уряду
залишається стабільно високим вже багато років і для
цього є вагомі причини.
Дві події з новітньої історії Гонконгу довели, що
«справжні друзі пізнаються в біді». Коли азійська фінансова криза 1997 р. та епідемія атипової пневмонії у
2003 р. стали руйнівними для місцевої економіки, центральний уряд КНР організував потужну підтримку Гонконгу. Для пожвавлення відновлення економіки було
прийнято «План зі зміцнення економічного співробітництва», розпочалася підтримка великих державних
підприємств, а жителі материкового Китаю отримали
можливість подорожувати до Гонконгу як індивідуаль30
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Гонконгзька Асоціація Молоді провела власне дослідження, в результаті якого з’ясувалося, що половина
місцевих стартапів планує вихід на ринки поза Гонконгом і серед них – дві третини орієнтовані на материковий Китай.
Статистика Світового банку свідчить, що політична стабільність, ефективність органів влади, якість законодавства, верховенство права у суспільстві, контроль
над корупцією – по всіх цих параметрах сьогоднішній
Гонконг показує значно кращі результати ніж до возз’єднання із КНР. Особливо показовим є індекс верховенства права, за яким Гонконг був нижче 60-го місця
у світовому рейтингу в 1996 р., а у 2015 р. вже був на 11му місці, залишивши позаду чимало великих західних
країн. Зокрема незалежність судової влади у Гонконгу –
на четвертому місці з-проміж 140 країн світу. Це неймовірне досягнення для регіону, де ще 20 років тому населення не мало права голосу на виборах губернатора.
Статистика доводить, що загальна вартість первинних
публічних пропозицій (ІРО) Гонконгу складає 24,8 млрд
доларів США. Цей показник тримається вже два роки

20-ЛІТТЯ ПОВЕРНЕННЯ ГОНКОНГУ ДО КИТАЮ: СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ

поспіль та є найвищим у світі. Гонконг – найбільше
джерело прямих іноземних інвестицій у Китаї та найбільший фінансовий центр у КНР. Одночасно він швидко перетворюється та важливу стратегічну платформу
інтернаціоналізації китайського юаню та розбудови
проекту «Один пояс, один шлях».
Навіть спостереження простих людей, місцевих та туристів, вказують на те, що зміни дійсно відбуваються
навіть у звичайних речах. Повсюди можна помітити
ознаки того, що Гонконг стає все ближчим та доступ-

ництво спеціальної лікарні для панд. Таким чином дві
панди стали початком тісної співпраці між Гонконгом
та провінцією Сичуань у сфері наукових досліджень та
культурного обміну. Пізніше, у 2007 р., з нагоди десятиліття повернення Гонконгу, центральна влада надіслала океанаріуму ще двох панд – Ін Ін та Ле Ле. Через
рік у Сичуані стався руйнівний землетрус, що знищив
майже 83% територій, де проживали панди, та значно
пошкодив дослідницьку інфраструктуру. Цього разу
уряд Гонконгу знову прийшов на допомогу та виділив
209 мільйонів доларів США на відновлення природного середовища проживання панд і вдосконалення баз
розмноження та охорони панд. Одним з етапів було
відкриття у 2016 р. масштабного спеціалізованого саду
із центром порятунку панд, лабораторіями, ветеринарною клінікою, освітнім та туристичним центрами. На
знак подяки за фінансування цього проекту, всі мешканці Гонконгу можуть відвідувати цей сад безкоштовно. Того ж року Міський університет Гонконгу відкрив у
місті Ченду свій дослідницький інститут.
Під час урочистого святкування 20-ї річниці возз’єднання Гонконгу з Китаєм, президент Сі Цзіньпін, так
само як і його попередники, запевнив у незмінності
статусу спеціального адміністративного району. Він високо оцінив успішність моделі «Одна країна, дві систе-

нішим – у деяких магазинах можна розраховуватися
китайськими юанями, персонал розмовляє на чистому
путунхуа, більшість великих торгових площадок приймає оплату через сервіси Weixin та Zhifubao, все частіше спільно знімаються фільми. Все це вказує на активний розвиток стосунків між Гонконгом та материком. Ці
зміни стали невід’ємною частиною багатого економічного та культурного життя півострова.
Не менш важливу роль у налагодженні стосунків між
материком та Гонконгом неочікувано зіграли панди. У
1999 р. на двохліття передачі суверенітету центральна
влада подарувала спеціальному адміністративному
району двох панд – Ань Ань та Цзя Цзя. Ці чарівні ствоми» та підкреслив її важливість для всього світу. В часи
жорстких міжнародних конфліктів та нестабільності
саме мирний характер возз’єднання Китаю є вагомим
досягненням. Символічно, що гаслом цього свята стали
слова «Разом. Прогрес. Можливості».

ріння заклали основу для міцної дружби між Гонконгом
та південно-східною провінцією Сичуань. Панди стали
улюбленцями публіки у місцевому океанаріумі, де щорічно їх відвідує більш ніж мільйон людей. Одночасно
з їх прибуттям, було створено Гонконгзьку Асоціацію
збереження панд, яка у 2003 р. почала у Сичуані будівОФІЦІЙНА СТОРІНКА

Звісно, півтора століття колоніального періоду не
минули безслідно для Гонконгу і ще багато проблем
потребують вирішення, та за двадцять років вже відбулося чимало змін, що віддаляють його від періоду
«опіумних війн» і британського управління. Проте в
контексті п’яти тисяч років китайської історії навіть ці
150 років – лише короткий уривок часу. Події 1997 р.
вже стали частиною цієї історії та назавжди лишаться в
пам’яті людей як початок нової епохи, як повернення
на батьківщину та відновлення справедливості.
Текст за матеріалами китайських ЗМІ підготовлено
Гобовою Є. В., кандидатом філологічних наук, молодшим науковим співробітником відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
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Україна-Китай:
			 точка зору Президента

ВІКТОР ЮЩЕНКО:
«Завтрашній день України залежить від того,
яку стратегію відносин з Китаєм
ми сформулюємо сьогодні»
Як країну з потужними фінансовими інвестиційними можливостями, Китай дедалі частіше розглядають на високому рівні в контексті стратегічного партнерства. Про особливості розвитку
міждержавних відносин між Україною та Китаєм розмовляли Третій Президент України, знаний
економіст, дипломат і політичний діяч Віктор Ющенко та Заслужений юрист України, людина,
яка здійснює юридичну підтримку китайського бізнесу в Україні, Руслан Ленівський.
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Руслан Ленівський – Вікторе Андрійовичу, які нагальні завдання щодо розвитку українсько-китайських взаємовідносин Ви бачите на даний момент?
Вже чотири роки (з вересня 2013-го) не збиралася
Міжурядова двостороння комісія зі співробітництва України та Китаю. Чи можна сказати, що Україна ставиться до Китайської Народної Республіки як
до свого стратегічного партнера, так само, як, наприклад, до Європейського Союзу чи інших країн, з
якими має взаємовідносини - економічні, політичні,
дипломатичні?

питань різних міністерств і відомств України. Це консервує міждержавні відносини і не дає можливості їм
розвиватися. Свого часу мені доводилося працювати
над тим, щоб відбулася українсько-китайська комісія,
щоб ті ключові проекти розвитку, які можуть дати
двосторонні відносини, були занесені у план дій. Це,
зокрема, енергетичний пакет, який здатна втілити
китайська сторона, у тому числі засобами альтернативної енергетики. Тому я згоден, що Китай заслуговує вищого пріоритету, аніж сьогодні є у політичному
порядку денному України.

Віктор Ющенко – На мою думку, Україна не використовує ті шанси, ті можливості відносин стратегічного характеру, які вже сформовані і закріплені
у нашій договірній базі. Навіть той факт, про який
Ви зазначили, що ми роками не можемо провести
Міжурядову комісію, яка, по суті, є ключовим етапом
формування ділових відносин, урядовим забезпеченням найкращого формату стосунків між суб’єктами господарювання та реалізації взаємних стратегічних проектів. Прикро, але, на мій погляд, значна
частина можливостей не використовується через пасивну, іноді упереджену позицію щодо тих чи інших

Руслан Ленівський – Цього року на Всесвітньому
економічному форумі у Далласі голова КНР у промові зазначив, що Китай стає усе більш глобальною
державою, впливаючи на тенденції, економічний
розвиток світу. Як на Вашу думку, це може вплинути
у майбутньому на позитивну динаміку нашої держави – економічну й політичну?
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Віктор Ющенко – Якщо ви візьмете географічну карту та проведете лінію між Пекіном і Брюсселем, ця
лінія буде проходити через Україну. Захід, зокрема,
Західна Європа, є найбільшим платіжним покупцем
УКРАЇНА-КИТАЙ: ТОЧКА ЗОРУ ПРЕЗИДЕНТА

світу. І, очевидно, для Китаю це буде пріоритет №1 на
багато-багато років. Звісно, не використовувати цю
геополітичну мотивацію було би грішно для української політики.
Китай, на мій погляд, на багатьох ринках став провідним гравцем. Економічна модель КНР успішно
розвивається, завойовує регіональні ринки, певною
мірою і континентальні. І тому я бажав би усім потенційним українським контрагентам реалізації двосторонніх відносин. Чи в політичній площині, чи в сфері культури, чи на людському рівні, чи в прикладній
економіці. Буде великою помилкою, якщо ми не візьмемо до уваги цей контекст економічного, політичного й іншого розвитку у найближчі роки. Це буде
помилкою української політики. Адже Китай сьогодні
не залишає без участі, як правило, жоден важливий
континентальний проект.
Україна та Китай мають тривалу співпрацю у сфері
сільського господарства, машинобудування. Перспективна галузь співпраці – у високих технологіях,
зокрема, будування супутників, літальних апаратів. І
це питання часу. Зважаючи на той глобальний темп,
з яким Китай освоює ринки, я бачу гарні можливості
для наших міждержавних відносин.
Руслан Ленівський – Спостерігаючи протягом останніх декілька років за тенденціями розвитку «Шовкового шляху», Ви, як Президент країни, досить
часто берете участь в обговореннях, висловлюєте
свою оцінку проекту. І вона є позитивною. На Вашу
думку, чи варто нашій державі брати більш активну
участь у цьому проекті – «Один пояс, один шлях»?
Які побажання та рекомендації Ви можете дати молодим спеціалістам, підприємцям та просто українцям, які прислухаються до Вашої думки?
Віктор Ющенко - Я прокоментую з економічної точки зору. Будь-яка економіка починається з відповіді
на запитання: де мобілізувати фінансовий ресурс, як
організувати робоче місце, як надати належну заробітну плату, як сформувати пенсійний фонд, здоровий бюджет країни тощо. Тобто, де і як організувати
фінансові ресурси. І якщо нас цікавить відповідь на
запитання, де є сьогодні вільні потужні фінансові
ресурси, на якому ринку світу, - я б на перше місце
поставив би Китай.
Такий специфічний ринок, як Європейський, сьогодні не має той потенціал, який має Китай. Дуже потужні - арабські ринки, ринки Японії, Південної Кореї,
Сполучених Штатів Америки. Але з точки зору українських можливостей китайський ринок за певних
обставин для України може бути більш привабливим. Треба розуміти логіку, з якою розвиває Китай
зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні відносини. Провідна модель, на базі якої розвиваються
ці відносини, втілилась у проекті «Один пояс, один
шлях». У рамках нього відбувається одночасна реалізація фінансових, економічних й інтелектуальних
можливостей. Створений спеціальний банк, який займається фінансовою підтримкою різних проектів
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

на усьому діапазоні цього Шляху. Китайське ділове
суспільство отримує увесь необхідний ексклюзив
для кращого розвитку двосторонніх відносин з тими
ринками, які співпрацюють у цьому проекті. На жаль,
Україна не стала членом «Азійського банку інфраструктурних інвестицій» (зараз його учасниками є 57
країн), створеного два роки тому. Я звернувся до голови Банку з проханням розглянути можливість участі з українського боку хоча б комерційних структур,
які могли б увійти до складу на засадах асоційованих
членів або у перспективі стати членами, щоб працювати й використовувати можливості цієї фінансової
установи. І, я сказав би, таких прикладів багато. На
жаль. Цьому є різні причини, у тому числі й інфраструктурна відсутність України в проекті «Один пояс,
один шлях». Вона призводить до того, що навіть ті
континентального типу інфраструктурні проекти, в
яких мусить географічно брати участь Україна, обходять нас стороною. Мова йде про розгляд проекту
розвинутої Європи через Білорусь. І, наприклад, я
сприймаю це певною мірою образливо, адже те, що
може запропонувати українська сторона для проекту «Один пояс, один шлях», можливо, є найбільше,
що може запропонувати Східна Європа.
Так само, на жаль, щодо проектів в залізничній галузі, в автомобільній чи навіть авіасполучення. У нас і
нині простоює не один аеропорт з прекрасною інфраструктурою, взяти хоча би Гостомельський аеропорт, де не приземляється, хіба крім Антонова, жоден
літак. І таких проектів десятки. Я підкреслюю – це виключно геополітичний вибір, інфраструктурний вибір, який би міг значно зміцнити наші відносини.
А по-друге. Якщо ми говоримо про організацію
макроекономічних відносин між країнами, то такі
країни, як Китай і Україна, безумовно, повинні якомога швидше дійти до утворення цілого різновиду
хабів, які би могли забезпечувати більш спеціалізовані відносини. Для прикладу - морське сполучення,
яке є і буде ще довго залишатися одним з найдешевших міжнародних транспортувань. Так от, Україна
може запропонувати декілька нових майданчиків
для створення такого сполучення, яких потребує китайська сторона. Я думаю, не є проблемою організація такого же річкового хабу. Можна згадати про інтенсивний характер наших зернових відносин, де на
державному рівні і в Україні, і в Китаї створені урядові гарантії, виділені державні кредитні лінії. Іншими
словами, це свідчення того, що ми хочемо жити на
багато років уперед у продуманих перспективах, які і
треба формувати. Ця спеціалізація очевидна. І вона
для того, щоб наші відносини набрали стабільного
й успішного характеру. А для цього на економічній
карті України потрібно втілити 5-7 інфраструктурних
проектів національного рівня.
Руслан Ленівський – Науковці Китайського інституту сучасних міжнародних відносин серед пріоритетних напрямів роботи з Україною відзначили такі: це
інфраструктурні проекти, про які ми з Вами говорили, можливість зняття мораторію з землі, скасуУКРАЇНА-КИТАЙ
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вання візового режиму та розвиток енергетичного
комплексу. На Вашу думку, наскільки правильно
Китай обрав ці чотири напрями для стратегічного,
економічного й геополітичного розвитку відносин
між двома державами?
Віктор Ющенко – Розпочнемо з того, що для усіх є
очевидним. За останні десять років міжлюдські взаємини значно посилилися. Йдеться про те, що кількість відвідувань відповідних країн китайською стороною, як і українською, помітно зросла. Тому й на
своїх зустрічах, у своїх робочих візитах китайською
стороною, як, до речі, й українською стороною, я кожен раз ставлю на порядок денний лібералізацію
візового режиму. Звісно, для того, щоб мати безвізовий режим, треба вирішити дуже багато питань,
які стосуються наших міждержавних, економічних
й інших відносин. Я думаю, для когось буде важко
прийняти рішення щодо безвізового режиму. Я підтримую обговорення лібералізації візових відносин,
хоча би для 7-10 категорій громадян. На перший
план я би поставив освіту, науку, культуру. А далі вже питання, які стосуються міжнародних відносин,
починаючи від перевезень і завершуючи політичною співпрацею. Особливо після 2014-го року, коли
розпочалася тема окупації України Росією. Як країна,
яка потерпає від агресії Росії, ми, перш за все, повинні відмовитися від економічних відносин з Росією, від торгівлі товарами, послугами, міжлюдського
обміну і обміну фінансового. Крім того, ми повинні
сформулювати нову альтернативу енергетичного
забезпечення України. Окрім традиційних енергій
мають бути відновлювальні. Якщо ви візьмете статистику, то найкраще альтернативний ринок енергії
освоює Китай. Дві третини світового ринку сонячних
батарей розташовані в Китаї. І сьогодні Китай експортує не просто сонячну батарею, Китай сьогодні
експортує цілі заводи, які виробляють енергію нового покоління.
Це маленький приклад того, що ми повинні трансформуватися у важливому для України питанні незалежного енергетичного існування. Тому правильно було визначено, що другий пакет українських
урядових гарантій і китайської кредитної лінії Ексімбанку Китаю якраз сформовано з енергетичної лінії
- 3,6 млрд. На жаль, на сьогоднішній день жоден цент
цієї лінії не освоєний. Парадоксально, але українська
сторона не надала наповнення проектами зазначених державної гарантії і китайської кредитної лінії.
Це парадокс, який я не можу зрозуміти. І, на жаль, це
питання залишається відкритим. Це друга позиція.
Задля генерації наших відносин третім пріоритетом
я поставив би створення декількох спеціалізованих
технопарків, які би знімали з порядку денного проблеми співпраці у конкретних галузях. Наприклад,
сільське господарство. Ми розуміємо, що галузь сільського господарства чекає довгі перспективні відношення з Китаєм. Причому, обороти й обсяги цих
відносин вимагають спеціальної інфраструктури. На34
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приклад, неможливо нормально відвантажити мільйони тон зерна з тієї інфраструктури, яка на сьогодні
існує, адже при цьому ми втрачаємо 15-17 відсотків
економіки проекту. Це не годиться. Я не хочу сказати,
що ми повинні брати особливий приклад з Білорусі,
однак я бачу, як в нормальних геополітичних умовах
Китай освоює один із цікавих на Сході Європи проектів технопарків. Так само, для торгівельних відносин
з Євросоюзом ми не можемо запропонувати можливості промислового, зернового, наукового, інтелектуального або іншого технопарку. І це парадоксально, бо, на мою думку, жодна країна із Східної Європи
не має тих умов, які може мати Україна.
Треба більше працювати з китайськими можливостями. Навіть, створення спільних проектів, які би
маркувалися як українське виробництво у стосунках
із Європою, відкриває цілі мотивації митного характеру, безподаткового характеру відносин у деяких
галузях. Та й ресурсні можливості України колосальні. Ми не торкаємося теми рідкоземельних металів,
якими наповнена наша земля, і які треба освоювати
на високому інвестиційному рівні. Очевидно, нам потрібні інвестиції у дуже багато секторів. Тому на третє
місце я поставив би, все-таки, той порядок організації співпраці Україна-Китай, який би передбачав
будівництво окремих спеціалізованих технопарків,
хабів, спеціальних проектів, зокрема й у галузі науки
і військово-технічного співробітництва.
Ми потребуємо гарного українсько-китайського плану, який би у належних частинах був акцептований
двосторонньою урядовою комісією. Це дуже важливо для таких специфічних відносин, як відносини китайські, – увага урядового рівня.
Руслан Ленівський – Помітна тенденція останнього
року – приїзд в Україну китайських підприємців. Я,
як економіст і юрист, супроводжую діяльність багатьох китайських компаній, це ті самі Huawei, Lenovo,
Xinwei Group, China Harbour Engineering Company
(CHEC) та ін. І, можу сказати, що 70 відсотків китайського бізнесу в Україні – це компанії енергетичного сектору. Для них корисними стануть поради
чи, можливо, підказки щодо можливостей успішної
реалізації їхнього перебування, розвитку стосунків,
в яких Україна виграє в енергетичному секторі, а
вони, як підприємці, зможуть закріпитися на енергетичному ринку.
Віктор Ющенко – На жаль, поки що в Україні незначне
супроводження інвестицій такого характеру. Я високо оцінюю китайські можливості в енергетичному
секторі. Зокрема, за підтримки Китаю українська влада організувала у Чорнобильській зоні масштабний
проект з відновлювальної енергетики. Жодна фірма
світу, точніше, жодна країна світу не могла би запропонувати ті умови щодо освоєння альтернативної
енергетики, як китайська сторона.
Насправді, уряд зрозумів актуальність енергетичного
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питання, однак спосіб його реалізації – не зовсім. І
тому проект у Чорнобильській зоні певною мірою
розглядається урядом для інших подібних проектів.
Але для проектів дрібних. Я не прихильник цієї моделі, бо переконаний, нас не цікавить впровадження проектів з альтернативної енергетики на площах
в 75 соток, які крім невеликого приватного інтересу
нічого не принесуть України з точки зору безпеки та
енергетичних альтернатив. Це занадто дрібний і вузький погляд на проблему.
Аналогічно можна сказати про багато інших проектів.
На жаль, механізм залучення інвестицій на проекти
і національного типу, і міського типу поки що у нас
серйозно шкутильгає. І тому практично кожний китайський проект треба супроводжувати. І чим вищий
рівень супроводження, тим менше корупції, менше
надуманих перешкод. Але, з іншої сторони, у багатьох випадках і це не є гарантією успішної реалізації
таких проектів. Я не бачу поки що роботи держави
над тим, як мобілізувати українські можливості для
міжнародних інвестицій, зокрема китайських. Зараз
я багато часу приділяю тому, щоб національного
рівня проекти, все-таки, були розглянуті у належних
кабінетах України і по них були прийняті державні
рішення.
Руслан Ленівський – Іще одне питання до вас від
представників бізнесу, політики, дипломатії Китаю.
Вас знають не тільки як Президента України, як відомого економіста, дипломата і політика, а також
людину, яка сприяє розвитку та обміну культурними
і мистецькими цінностями між нашими двома державами. Хотілося б почути від Вас коментар щодо
цього напряму, якому нині, однак, не приділяють
багато уваги.
Віктор Ющенко – Якщо ми зараз теоретично уявимо
таку сцену: зустрічаються двоє незнайомих людей, і
що їх на перший погляд споріднює? - Це культура.
Бо усі інші сфери – це специфіка. Вони розраховані
на вузьку специфічну територію. А коли ми говоримо про широкий загал людського обміну, людських
контактів, людського спілкування, одразу на порядок
денний повстає питання культурних відносин. Звідси
розпочинається знайомство нації. Звідси з’являються контакти, серед ніх і ділові контакти у будь-яких
інших сферах.
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

І тому я великий прихильник того, щоб міждержавні
культурні відносини були тісними. У нас з КНР є дві
унікальні культури: та східна культура, якою володіє
Китай, і та культура глибинна, тисячолітня, якою володіє українська нація. Коли мова йде про зближення
двох націй, найкраще починати з культури. У Китаї є
три художні академії, де вивчення розвитку культури
є одним із пріоритетних. Я бував у цих академіях і спостерігав, як здійснюється навчання, яке воно масове,
популярне. Глибоко традиційне, якщо ми говоримо
про Академію каліграфічного письма, наприклад. Чи
модерне, якщо ми говоримо про Академію живопису.
І як глибоко в національну культуру Китаю увійшло
це здавалося б молоде мистецтво, - цьому хочеться
аплодувати. Я помітив, як підіймає статус заходів, які
ми проводимо в Китаї, участь, зокрема, президентів
академій. Проведення мистецької роботи – це важлива місія усієї китайської нації. Це спонукало мене
до активного спілкування з митцями Китаю. Мені
було цікаво спостерігати за проведенням заходів у
Китаї, під час святкування Україною двохсотріччя з
дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І я
до сьогоднішнього дня здивований тим, як відреагувала китайська сторона, як досить швидко організувались китайські майстри, як вони поставилися до
свого плану перебування в Україні. Було проведено
чимало заходів. Насправді, ми отримали за два-три
роки десятки тисяч прихильників, друзів України. Я
це стверджую, бо я виступаю в університетах Китаю,
я бачу, який інтерес у пересічного китайця є до України. Особливо, серед студентства, бізнесу, митців. Я
дуже тішуся динамікою на рівні людському відносин,
яка характерна для націй Китаю та України.
Руслан Ленівський – Багато людей очікують зміцнення в майбутньому українсько-китайських відносин. Багато китайських підприємців приїжджають в
Україну, і я бачу, наскільки вони вірять у плідність
спільних проектів. Вони приїжджають не тільки
дати кредит Україні, вони привозять сюди виробництво, що є не менш важливим.
Віктор Ющенко - Нам треба не боятися особливого
партнерства. На рівні уряду, ділових кіл, різноманітних ініціатив. Нам треба бути свідомими. У значній
мірі завтрашній день України залежить від того, яку
стратегію відносин з Китаєм ми сформулюємо сьогодні.
УКРАЇНА-КИТАЙ
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Голова Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету,
керівник депутатської групи
Верховної Ради України
з міжпарламентських
зв’язків з КНР

А. В. Павелко
Українсько-китайське
стратегічне партнерство в рамках
міжпарламентської співпраці
Підвалини відносин стратегічного партнерства між Україною
та Китайською Народною Республікою були закладені у 1990-х
роках. Тоді розпочався активний
політичний діалог на найвищому
рівні, відбувся обмін державними
візитами, була створена договірно-правова база двосторонньої
співпраці. Важливою складовою
політичних взаємин наших держав стала й міжпарламентська
взаємодія України та Китаю.
У нинішньому складі Верховної
Ради України функціонує депутатська група з міжпарламентських
зв’язків з КНР, до якої входить
понад 237 народних депутатів. У
ВЗНП КНР працює група дружби з
Україною на чолі з Головою Комітету у закордонних справах Фу Їн.
У рамках міжпарламентських та
36
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міжпартійних контактів упродовж
2015 – 2017 рр. групою народних
депутатів, політичних та громадських діячів України здійснено
низку візитів до КНР.
Нині відносини стратегічного
партнерства між Україною та Китаєм закріплені у двох міждержавних угодах. Такі відносини
відповідають національним інтересам обох держав та найважливішим пріоритетам розвитку
наших країн.
Для нас дуже важливим є те, що у
геополітичному плані Китай є свідомим прихильником інтеграції
України до Європейського Союзу.
Керівництво КНР вітало підписання Україною Угоди про асоціацію
з ЄС та розглядає співпрацю з нашою країною як додаткові можлиА. В. ПАВЕЛКО

вості для поглиблення співробітництва з країнами
Європи. Україна бачить своє місце у економічному
поясі Нового Шовкового Шляху та задекларувала
свою участь у стратегічній ініціативі Китаю «Один
пояс, один шлях». У рамках реалізації цієї глобальної ініціативи Україна матиме принципово нове геополітичне місце – «першої європейської країни на
Шовковому шляху».
Сьогодні Київ та Пекін прагнуть значно активізувати торгово-економічне співробітництво, сприяти
залученню інвестицій, створити спільні виробничі
потужності, посилити співпрацю у науково-технічній сфері: авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні тощо.
Верховна Рада України послідовно й наполегливо
розвиває українсько-китайську співпрацю за всіма
напрямами. Зокрема, у травні 2016 р. відбулося засідання депутатської групи щодо необхідності лібералізації існуючого візового режиму для громадян
КНР. В рамках засідання був ухвалений механізм
впровадження спрощеного надання віз громадянам КНР в експериментальному режимі, який станом на сьогодні вже успішно діє у пунктах пропуску
через державний кордон України у міжнародних аеропортах «Бориспіль», «Жуляни» та «Одеса».
У жовтні 2016 р. делегація депутатської групи з
міжпарламентських зв’язків з КНР здійснила офіційний візит до Китаю. Члени української делегації
відвідали три міста: Пекін, Шанхай та Сіань, де провели низку важливих переговорів. Зокрема, під час
переговорів з заступником голови Комітету з бюджетно-фінансових питань і главою Бюджетної комісії Всекитайських Зборів Народних Представників
українські парламентарі ознайомилися з досвідом
ведення бюджетної політики, особливо в контексті
довгострокового планування бюджету Китаю. В ході
зустрічі з представниками Інспекції контролю якості товарів і карантину члени української делегації
обговорили можливість збільшення двосторонньо-

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

го товарообігу, та домовилися про подальшу співпрацю задля відкриття нових можливостей для української продукції на ринках Китаю.
7 листопада 2016 р. в Києві відбувся Перший український форум Шовкового шляху «Ukraine Silk Road
Forum 2016», що об’єднав високопосадовців України
та Китаю, представників бізнесу та експертів у сфері
українсько-китайських відносин для обговорення
перспектив взаємодії в рамках реалізації глобальної ініціативи КНР щодо розбудови Нового Шовкового шляху. Участь в роботі Форуму взяли народні
депутати-члени депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з КНР. З вітальною промовою виступила Перший заступник Голови Верховної Ради
України Ірина Геращенко, відзначивши активізацію
міжпарламентського діалогу з КНР та наголосивши
на необхідності долучення України до світової мережі інфраструктурних та логістичних проектів, що
передбачено проектом Шовковий шлях.
Депутатською групою ВРУ з міжпарламентських
зв’язків з КНР розроблена «Комплексна програма
стратегічного партнерства: «Україна-Китай». Основну увагу у Програмі приділено співробітництву в
рамках проекту «Економічного поясу Шовкового
шляху» та перспективам інвестиційного співробітництва за пріоритетними галузевими напрямами: ІТ
та телеком, енергетика, АПК, транспорт і логістика.
Як зазначив Голова Китайської Народної Республіки
Сі Цзіньпін у Привітанні Главі Української держави
та народу України з нагоди 25-річчя установлення дипломатичних відносин між КНР та Україною:
«…зміст китайсько-українських відносин стратегічного партнерства безперервно насичується, що
приносить реальну користь двом країнам і їхнім
народам». Українські парламентарі цілком поділяють таку думку та готові до подальшої наполегливої
співпраці заради процвітання, миру та добробуту
українського та китайського народів.
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ПРЕС-РЕЛІЗ: УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ
ФОРУМ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
“ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”
30 травня 2017 р. в м. Києві відбувся Українсько-китайський
форум стратегічного партнерства “Один пояс, один шлях”,
присвячений 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.
Головною метою форуму стало обговорення поточного стану та перспектив подальшого розвитку
українсько-китайських відносин, аналізу проблемних питань та розробки пропозицій щодо зміцнення відносин стратегічного партнерства між нашими
країнами. Форум проводився за підтримки Посольства КНР в Україні, а співорганізаторами його
виступили Відділення історії, філософії та права
Національної академії наук України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців.
Під час форуму були обговорені різні аспекти відносин України та Китаю, аналізувалися результати
досягнутих двосторонніх домовленостей та обґрунтування відповідних рекомендацій, привернули
увагу дослідження нових напрямків співпраці України та Китаю, наголошувалося на потребі підвищення обізнаності громадськості двох країн щодо
можливостей українсько-китайського стратегічного
партнерства та необхідності проведення Форуму
на регулярній основі.
Центральними темами дискусії на Форумі стали:
стратегічне партнерство України та Китаю, “китайська мрія” та європейський вибір України; перспективи участі України в геостратегічній ініціативі
КНР Новий Шовковий шлях; українсько-китайські
відносини в сучасному глобальному контексті; актуальні завдання політичних взаємин України та
Китаю; практичні питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці; співробітництво
України та Китаю в галузі транспорту, науки і техніки, інформаційних технологій; взаємодія України та
Китаю в галузі освіти, культури, туризму та мас-медіа; економічне піднесення Китаю та модернізація
України; прогноз розвитку двосторонніх відносин
на наступні п’ять-десять років та інші питання.
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У заході взяли участь відомі вчені, дипломати, політики, представники ділових кіл та ЗМІ України і
Китаю.
Відкрив Форум з вітальним словом В. А. Смолій,
академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, голова Оргкомітету Українсько-китайського форуму
стратегічного партнерства.
У своєму виступі академік В. А. Смолій зазначив
важливість роботи Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства, який проводиться в
рамках стратегічної ініціативи Китаю “Один пояс,
один шлях” та з нагоди 25-ї річниці встановлення
дипломатичних відносин між Україною та Китаєм.
Академік відзначив ту важливу роль що відіграє КНР
для України як держава, що вже здійснила успішні
економічні і соціальні реформи, йде шляхом відкритості. Академік Смолій висловив надію на те, що
значну кількість проблем, які гальмують реалізацію
потенціалу відносин між державами, буде вирішено, а під час дискусій на форумі будуть знайдені
нові підходи та розроблені конкретні пропозиції
для розв’язання актуальних питань українсько-китайських відносин. В. А. Смолій також зазначив, що
цей форум має стати регулярною платформою для
обміну думками між українськими та китайськими
експертами.
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України О. В. Литвиненко у своїй доповіді
“Українсько-китайська взаємодія в політичній сфері” проаналізував той не простий шлях, що пройшли
Україна і Китай за 25-літню історію відносин. Так, на
думку доповідача, саме 2017 рік став роком пожвавлення відносин між КНР і Україною. О. В. ЛитвиненПРЕС-РЕЛІЗ

ко зазначив, що Україна лишається для КНР важливим партнером, а 2017 рік несе нові можливості для
українсько-китайських відносин на багатьох рівнях.
Доповідач, не оминаючи різноманітні сфери співробітництва України і Китаю, накреслив і найбільш
перспективні: співробітництво в галузях складного
машинобудуванні (авіа- та суднобудування, космічна галузь), залучення китайських інвестицій в український АПК, започаткування нових підприємств з
виробництва та переробки аграрної продукції, поставки на китайський ринок широкої номенклатури
сільськогосподарської та харчової продукції.
Про шляхи розбудови китайсько-українських відносин на сучасному етапі доповів Чжан І, завідувач
політичного відділу, перший секретар Посольства
КНР в Україні.
Доповідач наголосив, що двосторонні стосунки маУКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

ють будуватись на взаємодії концепцій розвитку
обох держав.
З доповідями щодо взаємодії у політико-дипломатичній сфері між Україною та Китаєм виступили також А. З. Гончарук, старший науковий співробітник
Національного інституту стратегічних досліджень,
Чжан Хун, провідний науковий співробітник Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук Китаю. Зокрема, А. З. Гончарук
наголосив на тих проблемах, які стають на заваді
стабільному розвиткові українсько-китайських відносин, серед яких погана обізнаність української
сторони з політичними процесами КНР, культурними
стереотипами, законодавчою базою тощо. Чжан Хун
у своїй промові звернув увагу на широкі можливості
України для участі у китайській міжнародній ініціативі “Один пояс, один шлях” та висловив надію, що
Україна скористається цією вигідною нагодою.
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Проблемам розвитку китаєзнавства в Україні присвятив свою доповідь В. О. Кіктенко, завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.
Ю. Кримського НАН України, президент Української
асоціації китаєзнавців.
Доповідач наголосив на нагальній необхідності
створення мозкового центру з досліджень сучасного Китаю, який би заповнив прогалини у розумінні
Китаю та сприяв підвищенню якості співпраці України з цією потужною державою у різних царинах.
На необхідності активізації взаємодії у науково-освітній сфері наголосили у своїх доповідях Сунь Юйхуа, голова Ради ректорів Університету Шанхайської
організації співробітництва, Ши Яцзюнь, доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського
університету іноземних мов, І. І. Сєрякова, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних
зв’язків, директор Інституту Конфуція Київського
національного лінгвістичного університету. Доповідачі Ши язцюнь та І. І. Сєрякова також наголошували на появі нових можливостей для України у
сфері туризму та гуманітарного обміну у зв’язку з
китайською ініціативою “Один пояс, один шлях”.
Роль ЗМІ у розвитку двосторонніх відносин проаналізував у свої доповіді О. О. Коваль, член правління
Української асоціації китаєзнавців. Він підкреслив,
що можливості медіа для поліпшення співпраці між
Україною і Китаєм надзвичайно широкі, однак обом
країнам ще необхідно багато працювати в цьому
напрямку, створювати агенції та перекладні видання українською та китайською мовами.
Кілька доповідей були присвячені торговельно-економічним та фінансовим аспектам співробітництва між Україною та Китаєм. Зокрема, були окреслені стратегічні вектори економічних відносин (Л.
Л. Антонюк, проректор з наукової роботи Київського
національного університету імені Вадима Гетьмана), шляхи реалізації потенціалу ділового співробітництва (Лю Цзюнь, радник з торгово-економічних питань посольства КНР в Україні), використання
ініціативи КНР Новий Шовковий шлях для активізації двосторонніх торгово-економічних відносин
(Р. А. Осипенко, виконавчий директор Китайської
торгової асоціації), здобутки та недоліки у фінансовій сфері двосторонніх відносин (В. Ю. Голод, член
правління Української асоціації китаєзнавців).

стратегічних досліджень), практичні питання українсько-китайської співпраці в енергетичній сфері
(А. Г. Супрун, Генеральний директор ДП “Вуглесинтезгаз України”), шляхи виведення високоякісної
сільськогосподарської продукції на китайський ринок (Чень Іцян, голова комітету з питань сільського
господарства Китайської торгової асоціації).
В рамках Форуму також відбулася презентація колективної монографії “Китай очима Азії”, виданої
спільно Українською асоціацією китаєзнавців та
Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН
України.
Колектив авторів-сходознавців (В. О. Кіктенко,
В. А. Мусійчук, С. В. Капранов, І. В. Отрощенко, Д. Є.
Марков) ознайомили учасників Форуму з основними результатами цієї праці. У цій монографії досліджено сприйняття Китаю громадськістю, елітами
і засобами масової інформації в окремих країнах
Центральної, Східної, Південно-Східної та Південної
Азії. У виданні показані складні та різноманітні образи Китаю, а також їхній вплив на контекст взаємодій між країнами. Автори підкреслили, що це дослідження зосереджено насамперед на історичних
і сучасних образах Китаю як сукупності попередніх і
сьогоденних уявлень, що сформувалися у свідомості людей інших культур.
Підсумки роботи Українсько-китайського форуму
стратегічного партнерства “Один пояс, один шлях”
у своїй завершальній промові оголосив О. В. Богомолов, директор Інституту сходознавства ім. А. Ю.
Кримського НАН України.
О. В. Богомолов констатував, що усі доповіді, що
прозвучали в рамках Форуму були надзвичайно актуальні, ґрунтовні, ємні за змістом. Учасники
форуму не лише окреслювали наявні проблеми
двосторонніх українсько-китайських відносин, а й
пропонували конкретні кроки для їхнього вирішення. Доповідач наголосив на важливості підвищення рівня співпраці на у різних галузях, чому, в тому
числі, сприятимуть експертні зустрічі такого рівня.
О. В. Богомолов висловив надію на те, що Українсько-китайський форум стратегічного партнерства
продовжить свою роботу на регулярній основі, а
його напрацювання та рекомендації сприятимуть
поступу двосторонніх відносин між Україною та Китаєм.

Крім того, на Форумі доповідачі також обговорювали проблеми взаємодії між Україною та КНР у правовій сфері (Р. В. Ленівський, президент компанії “Ти і
право”), переваги стратегічного партнерства України та китаю у транспортно-логістичній галузі на
Новому Шовковому шляху (С. А. Кошовий, старший
науковий співробітник Національного інституту
40
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ПРЕС-РЕЛІЗ

В. А. Смолій
Академік НАН України, директор
Інституту історії України НАН України,
голова Оргкомітету Українсько-китайського
форуму стратегічного партнерства
Шановні пані та панове, колеги, учасники конференції!
Щиро вітаю вас з початком роботи Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства, який проводиться в рамках стратегічної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях» та з нагоди 25-ї
річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та
Китаєм.
У цьому залі зібралися фахівці, які добре знають Китай, багату історію українсько-китайських відносин і
чітко уявляють їх важливість і взаємну корисність. Формат сьогоднішнього заходу передбачає відвертий
обмін думками щодо актуальних питань українсько-китайської співпраці.
Внаслідок успішної реалізації політики реформ і відкритості Китай став другою економікою світу і важливим гравцем на міжнародній арені. Сьогодні Китай
– це не тільки світовий лідер за чисельністю населення з величезним внутрішнім, а також зовнішнім потенціалом, а й країна, яка дедалі активніше
проявляє свою позицію у світових подіях, здійснює
масштабні інвестиційні проекти в Азії, Африці та Латинській Америці, змінюючи таким чином сформовану регіональну конфігурацію сил і кидаючи виклик
інтересам США на глобальному рівні. Азіатська фінансова криза 1997 р. й остання світова економічна
криза наочно показали сильні сторони китайської
економічної системи. Китай активно співпрацює з
країнами G20 і здійснює великі угоди із закупівель з
ЄС та США. Це безпрецедентне зростання КНР наприкінці ХХ ст. й колосальні перспективи у ХХI ст. активно обговорюються в наукових та політичних колах,
що, зокрема, стосується ідеологічних, економічних і
стратегічних аспектів. Безперечно, що для України
відносини з Китаєм мають важливе політичне та соціально-економічне значення.
За 25 років відносини між Україною та Китайською
Народною Республікою ми досягли рівня стратегічного партнерства, проте існує й значна кількість
проблем, які гальмують реалізацію значного потенціалу цього статусу. Сподіваюся, що під час дискусій
на нашому форумі будуть знайдені нові підходи та
розроблені конкретні пропозиції для розв’язання
актуальних питань українсько-китайських відносин.
Крім того, вважаю, що цей форум має стати регулярною платформою для обміну думками між українськими та китайськими експертами.
У цілому українські наукові установи зацікавлені й
надалі підтримувати високу динаміку взаємовигідного співробітництва й діалогу з КНР у науково-технологічній сфері, розглядаючи активні двосторонні
контакти як потужний фактор економічного зростання та зміцнення міждержавних стосунків. Аналіз
стану і розвитку двостороннього наукового і науково-технічного співробітництва на сучасному етапі
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

свідчить про те, що Україна та Китай мають всі можливості реалізувати значний потенціал двостороннього співробітництва в науково-технічній сфері.
Активна та дієва позиція, яку займають зараз представники наукових установ обох країн, дає всі підстави сподіватися на вирішення нагальних завдань
українсько-китайської взаємодії.
Організатором цього форуму є Відділення історії,
філософії та права НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України та Українська
асоціація китаєзнавців, які протягом багатьох років
займаються вивченням Китаю та приділяють багато зусиль для поглиблення українсько-китайського співробітництва в різних сферах. Це не просте
завдання передбачає підготовку фахівців, проведення відповідних організаційних заходів та здійснення складних наукових досліджень. Відзначу, що
відразу після встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою в 1992 р. для нашої держави постало важливе
завдання – розбудова китаєзнавства, науки про Китай. Цілком природно, що одним з важливих питань
для українських китаєзнавців є пошук оптимальних
шляхів поглиблення українсько-китайських відносин.
Насамкінець, хочу висловити щиру вдячність і повагу Надзвичайному та Повноважному Послу КНР
в Україні пану Ду Вею за його особисту підтримку в
організації цього форуму. Дякую всім українським та
китайським учасникам за плідну роботу та сподіваюсь, що наше спілкування поглибить взаєморозуміння між нашими народами в цілому.
Шановні учасники конференції, завершуючи свій виступ, хочу висловити впевненість, що українсько-китайські дружні відносини і надалі будуть всебічно
зміцнюватися. Обидві наші держави, український і
китайський народи докладуть необхідних зусиль для
розвитку взаємовигідного співробітництва, заснованого на принципах поваги державного суверенітету,
дружби і рівності. Бажаю всім вам успішної роботи.
Дякую за увагу!
УКРАЇНА-КИТАЙ
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Заступник Секретаря Ради
національної безпеки
і оборони України

Українськокитайська взаємодія
в політичній сфері

О. В. Литвиненко
За чверть століття відносини між
Україною та Китаєм пройшли значний шлях становлення та зростання, мали визначні піднесення та здобутки, але й долали певні проблеми.
На першому етапі ці взаємини часто
супроводжувалися висловлюванням
китайської сторони: «Нам ще треба
багато чому у вас учитися», як це було
під час візиту до КНР делегації НАНУ
на чолі з президентом НАНУ академіком Б. Є. Патоном у грудні 1994 року.
Через рік під час Державного візиту
до Китаю Президента України Л. Д.
Кучми з вуст Голови КНР Цзян Цземіня пролунало: «Ми як ракетники
– завжди порозуміємося». Тим самим
фактично були започатковані відносини стратегічного партнерства, які
були закріплені відповідною міждержавною Угодою лише у червні 2011 р.,
під час візиту до України наступного
Голови КНР Ху Цзіньтао.
А перед тим була восьмирічна пауза
у діалозі на найвищому рівні, спричинена відмовою президента В. А.
Ющенка завітати на запрошення китайської сторони на відкриття Пекінської олімпіади у 2008 р.
У грудні 2013 р., вже під час Революції
гідності, в Пекіні підписано Договір
про дружбу та співробітництво між
Україною та КНР. Проте, навесні 2014
р. знову настав період невизначеності у двосторонніх взаєминах.
Невизначеність, що виникла у стосунках Києва та Пекіна на тлі російської анексії українського Криму,
гібридної війни проти України та
фактичної окупації частини Донбасу,
мала причини різного характеру.
Головною перешкодою на шляху по44
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розуміння з китайського боку стало
те, що попри багаторічні декларації
китайського керівництва та експертного співтовариства щодо того, що
Китай вважає Україну «важливою
країною у Європі», фактично Пекін
розглядав Україну як частину пострадянського простору, на якому Росія
має певні преференції.
З українського боку далися взнаки:
низький рівень політичної культури нового українського політичного класу та відверта упередженість
частини українського істеблішменту
щодо (у лапках) «комуністичного
Китаю». Ситуацію ускладнила неспроможність української дипломатії
роз’яснити китайському експертному
середовищу реальний зміст Закону
про декомунізацію, його спрямованість проти тоталітарного спадку
СРСР, а не проти комунізму як ідеології.
Ситуація почала вирівнюватися влітку минулого року. Активізувався політичний діалог, пройшли засідання
різних підкомісій Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР.
23 серпня 2016 р. Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Президента України П.
Порошенко та український народ із
Днем незалежності України. У привітанні зазначалося, що Китай поважає
державний суверенітет, незалежність
та територіальну цілісність України,
поважає обраний народом України
«шлях розвитку відповідно до особливостей своєї країни».
В Україні радо вітали таке ставлення
Китаю до Революції гідності. Водночас, українська сторона звернула увагу на слова Голови КНР щодо
необхідності подальшого розвитку
двосторонніх відносин та досягнен-

ня «більших реальних результатів».
2017 рік розпочався зі знакових для
українсько-китайських відносин подій. 4 січня Президент України П. Порошенко та Голова КНР Сі Цзіньпін
обмінялися привітаннями із 25-річчям встановлення дипломатичних
відносин між Україною та КНР.
Важливо зазначити, що в сучасних
реаліях обмін поздоровленнями керівниками двох країн має значно
більше значення, ніж зазвичай. Це
певний стислий виклад засадничих
підходів до шляхів пожвавлення
двосторонньої взаємодії. Тут важливі
і зміст, і інтонації. З українського боку
пролунало, що «взаємна підтримка
суверенітету і територіальної цілісності» є головним надбанням за 25
років. З китайського – «відносини
зберігають «здоровий і стабільний
розвиток». Отже можна вважати, що
майже трирічний період невизначеності у двосторонніх відносинах остаточно завершено.
17 січня у рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському
Давосі відбулася зустріч Президента України та Голови КНР. Президент
України особисто привітав китайського лідера з 25-річницею встановлення дипломатичних відносин між
Україною та КНР. Глава Української
держави відзначив, що обидві країни
демонструють щиру зацікавленість
у зміцненні традиційної дружби та
розширенні плідної співпраці.
Було підкреслено, що українсько-китайські відносини мають стратегічний
характер та базуються на принципах
взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн.
Голова КНР Сі Цзіньпін наголосив, що
Китай підтримує територіальну цілісО. В. ЛИТВИНЕНКО

ність і суверенітет України та вибір
українського народу. П. Порошенко висловив сподівання, що Китай
сприятиме мирному врегулюванню
ситуації на Донбасі та припиненню
російської агресії проти України і відновленню територіальної цілісності
України включно з Кримом.
Було досягнуто домовленості щодо
продовження взаємодії двох країн
заради підтримання миру та стабільності як на регіональному, так і
на глобальному рівнях, у тому числі
в рамках Ради Безпеки ООН. Глави
двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між
Україною та КНР. Було домовлено
провести у 2017 р. чергове (Третє)
засідання Українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва.
Президент України зазначив, що
Україна зацікавлена брати активну
участь у реалізації ініціативи Китаю
«Один пояс, один шлях» та має для
цього значний потенціал.
В Україні з великою надією поставилися до висловленого Петром Порошенко сподівання на участь Китаю
у мирному врегулюванні ситуації
навколо Донбасу та Криму. Тим самим Україна звертає увагу на те, що
КНР з 1994 р. залишається одним із
гарантів нашого суверенітету та територіальної цілісності. За цей час
Китай значно посилив свою вагу та
вплив у світі. Якщо згадати виступ
Голови КНР Сі Цзіньпіна на форумі в
Давосі, у якому зокрема йшлося про
готовність Китаю нести свою частку
відповідальності за розвиток глобальної ситуації в світі, можна припустити у майбутньому активну участь
Китаю у міжнародних зусиллях щодо
розв’язання «української кризи».
2 лютого цього року під час засідання Ради Безпеки ООН щодо загострення конфлікту в районі Авдіївки
постійний представник КНР при ООН
заявив, що Китай уважно стежить за
ситуацією в Україні та занепокоєний
останньою ескалацією, в результаті якої загинули цивільні особи. Він
закликав сторони неухильно виконувати режим припинення вогню та
бути прихильними політичному рішенню. Він також підкреслив: Китай
дотримується думки, що всі сторони
повинні виконувати Резолюцію РБ
ООН 2202 з метою забезпечення припинення бойових дій і насильства.
Така позиція Китаю викликає повагу
та підтримку в Україні.
Україна вдячна Китаю за підтримку та допомогу. Зокрема, надання
матеріальної допомоги Держрадою

(урядом) КНР українським відомствам стало важливою подією 2016
р. У жовтні КНР подарувала Україні
50 автомобілів швидкої допомоги з
медичним обладнанням загальною
вартістю понад 3,7 млн дол. США. У
грудні Китай надав Україні аварійно-рятувальне обладнання. Серед
переданого обладнання 25 одиниць
інженерної та автомобільної техніки,
а також 32 комплекти аварійно-рятувального обладнання та запасні частини до них на загальну суму понад
185 млн грн.
Підтримка Китаєм силового відомства в Україні, яке бере безпосередню участь у протидії російській
агресії на Донбасі, продемонструвала зважену позицію КНР щодо подій
навколо України.
13 січня цього року з нагоди 25-річчя
встановлення дипломатичних відносин між Україною і КНР Китай передав МЗС України телекомунікаційне
обладнання на суму близько 100 тис.
дол. США.
Наведені приклади допомоги Україні з боку Держради КНР свідчать про
щирість намірів китайської сторони
та викликають глибоку вдячність в
Україні. Наразі, потенціал українсько-китайського
співробітництва
залишається великим і недостатньо
реалізованим.
Незважаючи на нинішнє скрутне
фінансово-економічне становище,
Україна все ще володіє низкою технологічних та науково-виробничих
можливостей, що становлять інтерес
для Китаю в контексті потреб розвитку передових галузей його економіки, а також реалізації важливих стратегічних проектів у різних сферах.
Наука і технології – найпотужніша
довготривала база для співробітництва між нашими країнами.
В умовах необхідності швидкої та
ефективної модернізації української
економіки, налаштування її на рейки сучасного світового ринку інвестиційні, виробничі та науково-технологічні можливості КНР можуть
стати для України вагомим ресурсом
розвитку та модернізації відповідних
галузей економіки, поштовхом до
відновлення позицій нашої держави
на світових ринках технологій. Водночас, це дає можливість китайському бізнесу зайняти відповідні ніші на
українському ринку, що нині інтегрується до Об’єднаної Європи.
Найбільш перспективним у двосто-
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ронній аерокосмічній співпраці
можна вважати двигунобудування та
розробку вузлів і агрегатів. КНР посідає одне з провідних місць серед
країн, до яких Україна експортує продукцію авіабудування, а китайський
авіаційний ринок розвивається найбільш динамічно у світі.
Загалом, співробітництво доцільно
сфокусувати на декількох напрямах:
співробітництво в галузях складного
машинобудуванні (авіа- та суднобудування, космічна галузь), залучення
китайських інвестицій в український
АПК, започаткування нових підприємств з виробництва та переробки
аграрної продукції, поставки на китайський ринок широкої номенклатури сільськогосподарської та харчової продукції.
Україна, яка має частку у 0,18 % у
зовнішньоторговельному
обороті
КНР, отримала значну увагу з боку
китайського уряду та постійно запрошується до участі у стратегічній
ініціативі розбудови Економічного
поясу Нового Шовкового Шляху. В
своєму поточному вигляді ініціатива
«Один пояс, один шлях» виглядає як
один з найпривабливіших для України геоекономічних проектів. Наразі
його ключовими принципами і перевагами є інклюзивність, відкритість,
вигідність для всіх учасників, перехід
на уніфіковані правила торгівлі, інтеграція та координація стратегій та
програм розвитку країн. Китайський
проект не суперечить прагненням
України до подальшої економічної
співпраці та економічної інтеграції
з Європейським союзом, а навпаки,
може посилити переваги України в
цьому процесі.
Наша країна має багато спільного
з країнами Центрально-Східної Європи, а після підписання Угоди про
асоціацію з ЄС має всі підстави посилити свою взаємодію з цими країнами, використовуючи різні формати.
Проте саме приєднання України до
формату «16+1» та перетворення
його на «17+1» має суттєві переваги
як з точки зору активізації взаємодії
з Китаєм, так і щодо реалізації європейського вектора свого розвитку.
Нині настав час українцям повчитися
у Піднебесної як слід відстоювати національні інтереси та завойовувати
друзів на міжнародній арені. В особі
Китаю Українська держава має надійного торгово-економічного партнера, джерело інвестицій та технологій,
одного із гарантів ядерного роззброєння. Навчитися цим користуватися
– наше нагальне завдання.
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Чжан І
Завідувач політичного відділу,
перший секретар
Посольства КНР в Україні

Ключ до розвитку
двостороннiх відносин
Китаю та України полягає у стикуванні
концепцій розвитку
Шановні гості!
Сьогодні я маю честь виступити на цьому форумі за
дорученням Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні пана Ду Вея. Перш за все, хочу
щиро подякувати Українській асоціації китаєзнавців за гостинне запрошення.
Рік тому, коли я приїхав сюди разом з послом Ду
Веєм і вступив на посаду, я був глибоко вражений
прекрасними пейзажами та багатою культурною
спадщиною України. До цього часу я не працював
з Україною, і більш того, ніколи не був в Україні. Я
почав вивчати і пізнавати її з нуля.

Нині виповнюється 25 років з дня встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Китаєм. У січні цього року
Голова КНР Сі Цзіньпін та Президент
України Порошенко провели важливі
переговори у Давосі, під час яких були
визначені плани щодо розвитку двосторонніх відносин на наступні два роки.
З початку року обидві Сторони здійснили низку урочистих заходів, серед них музичний концерт «Веселе свято Весни» та святковий новорічний прийом
у Посольстві Китаю в Україні на честь 25-ї річниці
встановлення дипломатичних відносин, тиждень
культурного обміну між Україною та Китаєм «Один
пояс, один шлях» тощо. Всі ці заходи мали великий
успіх і ще більше зміцнили культурне співробітництво двох країн та сприяли кращому взаєморозумінню між двома народами.
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Не так давно, перший заступник прем’єр-міністра
Степан Кубів був запрошений до Пекіна з офіційним візитом у Китай та для участі у форумі Міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях»,
що теж дало великі результати. Він провів зустріч з
віце-прем’єром Ма Каєм, під час якої вони досягли
важливого консенсусу щодо подальшого сприяння діловому співробітництву між двома країнами.
Ці досягнення свідчать, що двосторонні відносини
мають дуже хорошу основу, а також відображають
цінність стратегічного партнерства двох країн. На
прийомі з нагоди набуття повноважень пан Посол Ду Вей сказав: «Україна – це Китай Європи, а
Китай – це Україна Азії». Багато наших українських
друзів погодилися з цією фразою. Мені здається, що
у цьому вислові відображено декілька об’єктивних
чинників тісного розвитку двосторонніх відносин у
довгостроковій перспективі.
По-перше, у обох країн є національний дух, що у
своїй основі має відкритість та терпимість. Я побував у багатьох країнах світу як дипломат і на власному досвіді пізнав багато різноманітних народних
культур, але найзатишніше я почуваюся в Україні.
Будучи іноземцем, на вулицях Києва ви абсолютно не відчуєте на собі здивованих поглядів. Навіть
прості перехожі, незалежно від їхнього віку, ставляться до мене дуже мирно та дружньо. Чимало жителів міста можуть привітатися з вами невибагливою китайською мовою. Так само в Пекіні простий
люд дружньо називає іноземців словом «лаовай»
та за потреби робить їм невеликі поступки. Ще я помітив, що молоді люди в Україні та Китаї щиро прагнуть дізнатися більше про популярну культуру інших країн. Це сприйняття, терпимість та засвоєння

ЧЖАН І

іноземної культури також є важливими складовими
двох цивілізацій.
По-друге, ми створили видатну історію і культуру.
Про 5000 років китайської історії я не буду багато
говорити, про це і так всім відомо.

Київ є колискою слов’янської культури,
а також безпосереднім нащадком ортодоксального православ’я Східної Римської імперії. Певною мірою древній Київ
був одним із найперших витоків цивілізації на території Європи. Я був в змозі повністю відчути впевненість українського
народу у власній культурі, тому що я сам
також глибоко пишаюся видатними досягненнями китайської цивілізації.
По-третє, обидві наші країни зіткнулися з непростим
завданням національного розвитку та відродження.
На вісімнадцятому Всекитайському Національному
з’їзді представників Комуністична партія Китаю висунула дві сторічні мети розвитку. Перша – побудувати
всеохоплююче суспільство середнього достатку до
сторіччя створення Комуністичної партії Китаю. Друга – до сторіччя від заснування Китайської Народної
Республіки побудувати сильну, демократичну, культурну та гармонійну сучасну соціалістичну державу.
Я бачу, що Україна, яка всього лише 25 років тому
стала незалежною, так само щосили прагне досягти
розвитку держави та процвітання і благополуччя народу. Ця спільна мета дає народам обох країн сильне
відчуття взаєморозуміння.
Мені здається, що саме завдяки багатьом спільним
рисам, або подібностям, Китаю та Україні вдається з
моменту встановлення дипломатичних стосунків постійно підтримувати високий рівень політичної довіри і дружніх відносин. Ця взаємна довіра і дружба
є природною складовою, а не лише дипломатичною
необхідністю. Проте розвиток відносин між Китаєм
та Україною, у нинішні часи економічної глобалізації,
не може спиратися виключно на таку основу. Тому я
хочу поділитися з вами двома своїми ідеями.
По-перше, сприяння розвитку відносин між Китаєм
та Україною полягає у зрощенні концепцій розвитку.
Я хотів би поділитися з вами досвідом розвитку Китаю з моменту початку здійснення реформ і відкритості. Наприкінці 70-х років минулого століття, коли
минуло лише десять років після завершення «Культурної революції», все знаходилося в катастрофічному стані: народ був неписьменний, зубожілий,
тодішній ВВП був, можливо, навіть меншим за частину ВВП України. Нашими єдиними перевагами
тоді були населення та територія. Через це, тодішні
керівники Китаю прийняли рішення про створення
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особливих відкритих економічних зон, де іноземні
капітали та підприємства отримували такі переваги як звільнення від податків тощо. Це спонукало
їх робити інвестиції в Китай або створювати спільні
підприємства. Протягом тривалого часу Китай обмінював дешеву робочу силу, землю, мінеральні
та інші ресурси на співробітництво з іноземним
капіталом. Хоча натомість отримували застарілі зарубіжні технології та невеличку частину прибутку,
проте продовжували це робити. Оскільки ми постійно продовжували вчитися: вивчати передовий
закордонний досвід управління, усталені структури
західних організацій, іноземні дослідження та розробки нової продукції, розвиток ринку та інші корисні здобутки і при цьому поєднувати їх з реаліями
китайського ринку, змогли поступово накопичити ці
знання і побудувати власну виробничу систему та
технічні потужності. Саме це і стало початком сьогоднішнього економічного піднесення та розвитку
Китаю. Насправді Китай і сьогодні продовжує співробітництво заради покращення власних потужностей. Найяскравішим прикладом є компанія «Apple».
За неповними статистичними даними, Китай став
найважливішою базою у виробничому ланцюзі цієї
компанії, хоча норма прибутку цієї величезної виробничої бази складає менш ніж 2%, а більша частина прибутку належить компанії «Apple». Однак
без співпраці із таким передовим підприємством
класу як «Apple», Китай не може вирішити проблеми забезпечення мільйонів людей, які пов’язані з
цим виробничим ланцюгом. А без конкуренції та
навчання не зміг би створити такі підприємства
світового рівня як «Huawei», «Xiaomi», що зрештою
вже не поступаються «Apple» своїми потужностями
та місцем на ринку. Вони вже не тільки посунули
мобільні телефони «Apple» з п’ятірки найпопулярніших на китайському ринку, але й складають їм
серйозну конкуренцію на ринках інших країн.
Якщо говорити конкретно про сьогоднішнє співробітництво між Китаєм та Україною, я хочу сказати,
що в теперішніх умовах глобалізації економіки у
питаннях сприяння розвитку двосторонніх відносин Китай послідовно дотримується справедливої,
прагматичної та прозорої позиції. Перш за все, ми
надаємо величезні кредити, при цьому не встановлюємо політичних умов.
По-друге, ми не лише раціонально використовуємо
вартість робочої сили та ресурсні переваги України
у поточних умовах, але й прагнемо співпрацювати
з українськими партнерами задля створення спільних розробок ще вищого рівня та організації повного циклу виробництва. Таким чином співпрацею
з Україною ми сприяємо довгостроковому стійкому
розвитку місцевих потужностей, реалізації підвищення рівня технологій виробництва та зміцненню
життєздатності економіки країни. Ця особливість
суттєво відрізняє наше співробітництво від компаній деяких інших країн, що дбають виключно про
капітальний прибуток. По-третє, ми готові спільно
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з українськими партнерами розвивати високоякісні
виробничі потужності в рамках проекту «Один пояс,
один шлях», що дозволить Україні повністю реалізувати свої географічні та територіальні переваги,
досягти максимальної власної вигоди у взаємно виграшній співпраці.
Я хочу сказати моїм українським друзям, що ключовий момент відносин Китаю та України, особливо у
сфері розвитку ділового співробітництва, полягає у
стикуванні концепцій розвитку. А що таке хороша
концепція розвитку? Я вважаю, що це встановлення
відповідних раціональних цілей розвитку на різних
етапах процесу, це погляд у майбутнє та поступове підвищення власної конкурентоспроможності
через постійне підлаштування під потреби ринку і
засвоєння передового досвіду. Врешті-решт, це реалізація стрибків розвитку макроекономіки. Якщо в
такій концепції не закладений прогрес, а вся увага зосереджена на успіхах та невдачах співробітництва на якомусь із етапів, будь-якій країні буде
вкрай складно мати результативну та тривалу міжнародну співпрацю.

По-друге, сприяння китайсько-українській діловій
співпраці має відповідати власній стратегії розвитку України
Як зазначив пан Посол Ду Вей під час минулого прийому з нагоди дня заснування Китайської Народної
Республіки, ключовою складовою у досягненні сьогоднішнього успіху Китаю є постійний пошук власного шляху розвитку, що відповідає національним
особливостям країни.
У перший рік свого перебування в Україні я з радістю
помітив, що Україна просувається вперед по самостійно обраному шляху розвитку та згідно з побажанням свого власного народу. Чи в активній боротьбі із корупцією, чи у послідовному впровадженні
різноманітних реформ, незважаючи на численні
проблеми та труднощі, різні судження та суперечки
отримані результати помітні для всіх. Можна сказати,
що ми підтримуємо реформи в Україні, в тому числі ті, які втілюються відповідно до норм Євросоюзу.
Так само для успіху китайської політики реформ та
відкритості необхідно впроваджувати соціалістичну

Україна просувається вперед по самостійно обраному
шляху розвитку та згідно з побажанням свого власного
народу. Чи в активній боротьбі із корупцією, чи у послідовному впровадженні різноманітних реформ, незважаючи на численні проблеми та труднощі, різні судження
та суперечки отримані результати помітні для всіх.
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ринкову економіку з китайською специфікою. Для
цього потрібно постійно дотримуватися поєднання
власних особливостей та міжнародних стандартів у
відповідній правовій інфраструктурі, встановленні
системи правил, лібералізації та прозорості. Наше
торгово-економічне співробітництво з ЄС є одним з
найважливіших у світі, ми завжди намагаємося адаптуватися до глобалізованої міжнародної системи розподілу праці, що охоплює також і Європейський Союз.
Сьогодні Китай працює в напрямі успішного будівництва проекту «Один пояс, один шлях». Для інших
країн є одна важлива передумова для успішної участі у проекті «Один пояс, один шлях» – всі учасники
мають дотримуватися та відповідати таким принципам і правилам ринкової економіки, як справедливість, відкритість та прозорість.
Що стосується поточної реалізації реформ в Україні,
всі друзі, з якими я познайомився тут в китайських
компаніях, одностайно їх схвалюють. Вони вважають, що чим успішніші українські реформи, тим
краще китайські компанії можуть розвинути власні

переваги у ринковій конкуренції. Не так давно китайська корпорація «Jiaoyuan» перемогла в Україні
декілька європейських компаній і виграла тендер
на виконання днопоглиблювальних робіт у «Південному порту», чим повністю підтвердила цю тезу.
Китай послідовно дотримується відкритої та ділової позиції у розвитку китайсько-українських відносин. Ми дуже сподіваємося на єдність і взаємну
підтримку у розвитку двосторонніх відносин між
двома країнами, та власних стратегій і потреб розвитку України. Адже тільки таким чином ділове співробітництво двох країн може бути довготривалим
та постійним, тільки таким чином можливо з одного
боку по-справжньому підтримати Україну, а з іншого – дозволити китайським компаніям в Україні максимально реалізувати свої законні інтереси, тільки
таким чином Україна зможе досягти справжнього
успіху у проекті «Один пояс, один шлях» та інших
форматах міжнародного співробітництва.
Дякую всім за увагу!

Сьогодні Китай працює в напрямі успішного будівництва
проекту «Один пояс, один шлях». Для інших країн є одна
важлива передумова для успішної участі у проекті «Один
пояс, один шлях» – всі учасники мають дотримуватися та
відповідати таким принципам і правилам ринкової економіки, як справедливість, відкритість та прозорість.
ОФІЦІЙНА СТОРІНКА
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Р. В. Ленівський
Президент компанії “Ти і Право”

Реалізація спільних
українсько-китайських
енергетичних проектів
взаємовигідна обом країнам
Свого часу Україна здійснювала поставки енергетичного устаткування до КНР і просувала проекти будівництва
та реновації українських ГЕС і ТЕЦ за участі китайських компаній. Останніми роками співробітництво між двома
державами в енергетичній галузі відродилось з новою силою. Про особливості українсько-китайського партнерства в енергетичній сфері розмовляли з Радником Міністра енергетики та вугільної промисловості України,
Президентом юридичної Компанії «Ти і Право» Русланом Ленівським.
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– Чим пояснюється зростання зацікавленості України в
енергетичному співробітництві з Китаєм?

технологій і обладнання, серед них – з використанням
можливостей власного фінансування.

– Китай, завдяки реформуванню низки галузей промисловості, науковим розробкам та удосконаленню технологій, має чудові результати у створенні сучасної енергетичної галузі – це й атомна енергетика, газифікація
вугілля, гідро-тепло-, вітрова та сонячна енергетика. Ця
країна вже з десяток років просуває свої технології на
міжнародному ринку, використовуючи широкі можливості фінансування проектів за рахунок коштів китайських
фінансових установ. Зважаючи на впровадження інновацій, Китай стає дедалі впливовішим гравцем на світовому енергетичному ринку, а тому співпраця з китайськими компаніями в енергетичному секторі України є дуже
перспективною. Важливу роль в її розвитку має планова
та цілеспрямована політика Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України. За останні кілька років
було проведено десятки зустрічей та укладені важливі
контракти та договори з китайськими підприємцями.
Україна та КНР мають ресурси для двосторонньої кооперації та взаємного обміну досвідом. Наприклад, китайська вугільна промисловість зацікавилась українськими
технологіями видобування вугілля з пластів товщиною
менше 90 см. Українська компанія «Корум Груп» відкрила своє представництво в Пекіні, яке реалізує в провінції
Шаньсі (центр вугільної промисловості КНР) проект спільного виробництва вугільновидобувної спеціалізованої
техніки. Також відроджується співробітництво у сфері
енергетичного машинобудування, зокрема, в атомній галузі. Наприклад, ПАТ «Турбоатом» почав співпрацю з китайською компанією «Дунфан-Електричні машини», яка
передбачає спільну маркетингову діяльність з постачання турбін «Турбоатома» для АЕС, ТЕС і ГЕС в Китай та інші
країни. З свого боку, китайські енергетичні компанії відслідковують розвиток енергетичного сектору в Україні і
намагаються виходити зі своїми пропозиціями поставок

- Що шукають китайські інвестори в Україні?
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– Якщо трохи історії, то відносини між Україною та Китаєм
почали зароджуватись ще за часів Київської Русі завдяки
Великому шовковому шляху, що своєю північною гілкою
заходив на територію сучасної України. До речі, і сьогодні
Китай визначає Україну як «важливу державу в Європі»,
розглядає залучення України до розбудови нового економічного поясу — «Один пояс, один шлях», що є особистою ініціативою голови КНР Сі Цзіньпіна. У разі успішної
реалізації амбітного китайського плану (який, між іншим,
оминає Росію і передбачає прямий вихід Китаю до Європи
через Центральну Азію і Кавказ) – Україна матиме принципово нове геополітичне місце «першої європейської
країни на Шовковому шляху». Тому перший фактор – це
близькість України до європейських ринків.
Однак, вертаючи до сучасних реалій, Україна, хоча і має
відповідну договірно-правову базу та високий рівень
стратегічного партнерства з КНР (ще 1992 року між Урядом
України та Урядом КНР було укладено Угоду про торговельно-економічну співпрацю), донедавна не у повному
обсязі використовувала можливості співробітництва в
енергетичному секторі з найбільшим світовим експортером, другою економікою світу, країною, що має найбільші
в світі золотовалютні резерви й практично необмежені
інвестиційні можливості.
Відчутні кроки щодо розширення співробітництва в енергетичній сфері були зроблені 2016 року. 21 червня Україна
та Китай обговорили перспективи співпраці та модернізації державних вугледобувних підприємств, а 19 вересня Міністр Ігор Насалик та голова правління державної
корпорації CNBM International Corporation Китайської Народної Республіки Цзиньсон Чжан підписали Меморандум
про співробітництво.
Р. В. ЛЕНІВСЬКИЙ

Питання співпраці в енергетичному секторі обговорювалося з китайськими компаніями під час багатьох зустрічей
цього року, а також поїздки до Китаю у складі української
делегації у травні 2017 року. У ході візиту до Китайської
Народної Республіки представники Міністерства провели
переговори з компанією «SanyHeavyIndustry» та підписали Меморандум про співробітництво у сфері модернізації
вугільної промисловості.
– А щодо атомного сектору? На сьогодні у Китаї 38 діючих
атомних реакторів. Ще 19 реакторів знаходяться у стадії
будівництва. Ще 30 збудувати заплановано. Для України
цікавий китайський досвід?
– З огляду на те, що Китай зі своїми численними ядерними
реакторами і високими технологіями активно виходить на
світовий ринок будівництва нових АЕС, Україна зацікавлена у Китаї, як партнері, здатному реально допомогти
у модернізації існуючих потужностей і в будівництві нових українських атомних блоків. І китайські енергетичні
компанії відслідковують розвиток енергетичного сектору
в Україні, знайомляться з можливостями інвестування в
український енергетичний сектор.
Пропозиції партнерства в атомній галузі надходять від
двох «атомних гігантів» Китаю – корпорацій CGN і CNNC.
Делегація корпорації CNNC була з візитом в Україні наприкінці жовтня 2016 року. Фахівці корпорації China National
Nuсlear Corporation відвідали Хмельницьку АЕС та підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міненерговугілля України у таких сферах співробітництва, як розвиток
підприємств з видобутку та переробки уранових руд на
території України. Адже Китай має значний досвід освоєння родовищ з видобування урану. Згодом, за результатами
зустрічі керівництва ДК «Ядерне паливо» з керівництвом
цієї ж China National Nuсlear Corporation у лютому 2017
року, сторони розробили і затвердили План дій щодо
створення спільного виробництва ядерного палива для
реакторів типу ВВЕР-1000 в Україні.
Крім того, у квітні 2017 року відбулась зустріч Міністра
енергетики Ігоря Насалика з фахівцями China Development
Bank, під час якої обговорили можливість реалізації інвестиційного проекту на базі Новокостянтинівської шахти
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та залучення інвестицій китайських партнерів. І на Новокостянтинівській шахті ДП «СхідГЗК» вже
плідно співпрацюють з Банком Розвитку Китаю.
Водночас розглядається можливість промислового виробництва обладнання та деталей, необхідних для розвитку підприємств атомно-промислового комплексу, поставок генераторів великої потужності (1000 МВт і більше)
виробництва «Дунфан-Електричні машини» та іншого обладнання машинного залу, що не виробляється в Україні,
для нових блоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.
Представники КНР виявляють зацікавленість у співпраці
також у сфері відновлювальних джерел енергії. Україна і
Китай мають певний досвід співробітництва в сфері альтернативної енергетики. Оскільки Китай сьогодні є лідером у будівництві об’єктів сонячної та вітроенергетики,
існують можливості продовження співпраці між двома
країнами в цій перспективній галузі. Зокрема, провідна інжинірингова компанія CCEC та лідер китайської «зеленої»
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

енергетики GCL зацікавилися можливістю будівництва
парків сонячної енергії у зоні відчуження – впровадження проекту Chornobyl Solar на території Чорнобильської
зони. Будівництво сонячного парку в Чорнобильській зоні
є довгостроковим проектом на перспективному ринку, в
який китайська сторона готова інвестувати понад 1 млрд
дол. США.
Також Міністерство співпрацює з компанією TBEA
International Ltd щодо реалізації проекту будівництва вітрової електростанції потужністю 500 МВТ у Миколаївській
області, що дозволить створити понад 1000 робочих місць
на етапі будівництва та ще 100 для обслуговування збудованої електростанції. Таким чином, для України важливо
залучати інвестиційні проекти із використанням своєї сировинної бази, що сприяє не лише втіленню передового
досвіду в галузі, а й створенню нових робочих місць та
надходжень до бюджету.
– З огляду на це, особливо актуальними є такі питання,
як законодавче забезпечення та підтримка інвесторів в
Україні.
– Україна розуміє, що захист прав інвесторів та формування прозорих правил гри для всіх стане запорукою ефективної роботи китайських компаній, які мають намір інвестувати в енергетику України не лише великих компаній,
а й малих приватних підприємств. Й українська сторона
заявила про готовність надати необхідну інформацію
щодо можливих об’єктів для інвестування в енергетиці. Положення підписаних Меморандумів підтверджують
кращі загальносвітові принципи інвестиційної діяльності
в енергетичній галузі між Україною і КНР. Згідно з укладеними угодами, планується проведення регулярних консультацій з метою обміну інформацією та досвідом щодо
перспективного законодавства в енергетичній галузі обох
держав. У Міненерговугілля утворено відповідну українсько-китайську робочу групу. Вона задовольнятиме потребу інвесторів в інформації щодо вимог українського
законодавства та умов інвестування. Робоча група буде
також займатися реагуванням на проблеми інвесторів,
опрацюванням питань подальшої співпраці.
Є домовленість на рівні Міністерства про постійні зустрічі
зацікавлених фахівців та інвесторів, на яких вони змогли
б більш детально обговорити напрями співпраці в енергетичній сфері, отримати інформацію про кращий досвід
та впровадження передових технологій в енергетичному
секторі.

”Я впевнений, що тісна кооперація
в енергетичному секторі буде сприяти розвитку ділового співробітництва між Україною та Китайською
Народною Республікою на принципах
рівності та партнерства, адже
реалізація спільних українськокитайських енергетичних проектів
взаємовигідна обом країнам.”
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А. З. Гончарук
Старший науковий співробітник
Національного інституту
стратегічних досліджень України,
радник Правління Української асоціації
китаєзнавців

Актуальні питання реалізації
українсько-китайського
стратегічного партнерства
Протягом 2016 – 2017 рр. українсько-китайські відносини зазнали певних позитивних зрушень. Сучасний розвиток відносин між Україною та КНР можна
охарактеризувати як подолання негативних наслідків охолодження двосторонніх відносин у 2014
– 2015 рр.
Напередодні 25-ї річниці Незалежності України у
серпні 2016 р. Голова КНР Сі Цзіньпін надіслав Президенту України П. Порошенко привітання з Днем
Незалежності. Він, зокрема, зазначив, що Україна є
традиційно дружнім партнером Китаю. «Китай був
серед перших держав, які визнали незалежність
України та встановили з нею дипломатичні відносини. Китай поважає державний суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, поважає
обраний Вашим народом шлях розвитку відповідно
до особливостей своєї країни», – йшлося у привітанні. Таким чином, Голова КНР фактично нівелював усі спроби російської пропаганди видати китайсько-російську співпрацю за союз, спрямований
проти України. За Сі Цзіньпіном, «дружні відносини
співробітництва між Китаєм та Україною зберігають
здоровий та стійкий розвиток».
Разом з тим, Україні необхідно враховувати інший
прозорий натяк голови КНР, який зазначив необхідність подальшого розвитку двосторонніх відносин,
зокрема «досягнення більших реальних результатів». Левова частка невирішених питань щодо українсько-китайської взаємодії стосується української
сторони і потребує реакції з боку уряду, міністерств
та відомств України.
4 січня 2017 р. Президент України П. Порошенко
привітав Голову КНР Сі Цзіньпіна із 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною
та КНР. «Упевнений, що головними надбаннями
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чвертьвікової історії взаємин наших держав є міцна
дружба українського та китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне
та взаємовигідне співробітництво. Все це – надійна
основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китайською
Народною Республікою», – зазначив глава Української держави.
П. Порошенко згадав про зустріч з лідером Китаю
у Вашингтоні 1 квітня 2016 р. і ще раз засвідчив інтерес до продовження діалогу, зазначивши, що був
би радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна у Києві з
державним візитом.
Того ж дня Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Президента України П. Порошенко та народ України з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин
між КНР та Україною. «За 25 років після встановлення дипломатичних відносин, китайсько-українські
відносини зберігають здоровий і стабільний розвиток. Співпраця двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, науково-технічній, культурній та інших сферах досягли
суттєвих результатів, зміст китайсько-українських
відносин стратегічного партнерства безперервно
насичується, що приносить реальну користь двом
країнам і їхнім народам», – зазначено у вітанні. Лідер Китаю наголосив: «Китайська Сторона приділяє
велику увагу розвитку китайсько-українських відносин, готова користуватися найкращим випадком
25-річчя з моменту встановлення дипломатичних
відносин між двома країнами на підставі принципів взаємної поваги і взаємного виграшу прийти
до подальшого зміцнення фундаменту дружнього
співробітництва двох країн, просування двосторонніх відносин і співпраці в усіх сферах з метою
А. З. ГОНЧАРУК

отримання ще більших досягнень». Голова КНР Сі
Цзіньпін побажав, щоб дружба між народами Китаю
та України «тривала вічно».
Обмін поздоровленнями став певним прологом для
дуже важливої зустрічі П. Порошенко та Сі Цзіньпіна у швейцарському Давосі. 17 січня 2017 р. у рамках Всесвітнього економічного форуму відбулася
зустріч Президента України та Голови КНР. Президент України особисто привітав китайського лідера
з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин
між Україною та КНР. Глава Української держави відзначив, що обидві країни демонструють щиру зацікавленість у зміцненні традиційної дружби та розширенні плідної співпраці. Було підкреслено, що
українсько-китайські відносини мають стратегічний
характер та базуються на принципах взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох
країн. Голова КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай
підтримує територіальну цілісність і суверенітет
України та вибір українського народу. П. Порошенко
висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України і відновленню
територіальної цілісності України разом з Кримом.
Глави двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між Україною та КНР. Президент
України зазначив, що Україна зацікавлена брати
активну участь у реалізації ініціативи Китаю «Один
пояс, один шлях» та має для цього значний потенціал. Лідери обох держав домовилися активізувати
політичний діалог на найвищому рівні.

В Україні звернули увагу на вдруге вживане Головою КНР Сі Цзіньпіном висловлювання щодо поваги
Китаю до «вибору українського народу». Вперше ця
теза пролунала в серпні 2016 р. у Привітанні Голови КНР з нагоди 25-ї річниці Незалежності України.
Під вибором українського народу мається на увазі
Революція Гідності, яку свого часу в Китаї зустріли
досить обережно. Нині вже йдеться про повагу до
революційних змін в нашій державі з боку керівництва КНР, що є стратегічним кроком вперед.
На менш значущим є висловлене П. Порошенко
сподівання на участь Китаю у мирному врегулюванні ситуації навколо Донбасу та Криму. Тим самим
Україна звертає увагу на те, що КНР залишається
одним з гарантів нашого суверенітету та територіальної цілісності з 1994 р.

Протягом 2017 р. українсько-китайські відносини набули подальшого розвитку у загальному тренді зміцнення взаємної довіри й посилення політичної взаємодії та економічного співробітництва. Найкращою
характеристикою цього процесу є висловлювання
Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні пана Ду Вея 11 квітня ц.р. в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» на презентації спеціального
номера журналу «Україна – Китай», присвяченого
25-річчю встановлення дипломатичних відносин між
Україною та КНР. Зокрема посол Ду Вей зазначив, що
зустріч президента України Петра Порошенка та Голови КНР Сі Цзіньпіна в січні ц.р. в Давосі дала сигнал
для подальшого розвитку українсько-китайських відносин. Він сказав: «Холодна зима вже минула, і зараз
ми вітаємо енергійну весну. На обкладинці спеціального випуску цього журналу зафіксована зустріч глав
наших держав у Давосі, що вказує напрям подальшому розвитку відносин між Україною та Китаєм».
24 квітня 2017 р. в «Українському Домі» в Києві перша леді України Марина Порошенко відкрила Тиждень Українсько-китайського культурного обміну в
рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Оскільки
в церемонії відкриття тижня взяли участь другий та
третій президенти України Л. Кучма та В. Ющенко,
численні українські урядовці та поважна китайська
делегація – цей захід набув політичного значення
та став наочною демонстрацією активізації українсько-китайської співпраці. 24 – 30 квітня у рамках
Тижня відбулися Українсько-китайський торговельно-економічний форум, Форум співробітництва в
сфері традиційної китайської медицини, Установчі
збори Спілки міст Шовкового шляху, Перший молодіжний форум між Україною та Китаєм «Один пояс,
один шлях» та інші культурно-мистецькі заходи.
14 травня 2017 р. Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Украї-
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ни Степан Кубів взяв участь у Діалозі високого рівня
Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс,
один шлях», який проходив у Пекіні. У своєму виступі Степан Кубів підкреслив, що Україна відіграє
важливу роль у налагодженні торгівлі між Азією та
Європою. «В Україні сходяться і перехрещуються
шляхи зі сходу на захід і з півночі на південь, відтак
територіально та геоекономічно Україна є невід’ємною частиною глобального проекту «Один пояс і
шлях», – зазначив С.Кубів. Він підкреслив, що участь
України у проекті «Один пояс, один шлях» сприятиме зростанню торгівлі з усіма країнами-партнерами, активізації двостороннього інвестування, комплексному та сталому розвитку економік.
Сам факт участі українського високопосадовця у
цьому заході для українсько-китайської співпраці
є важливим кроком вперед. Проте слід зазначити,
що експертне середовище очікувало від цього візиту до Пекіну підписання документу про приєднання
України до стратегічної ініціативи КНР «Один пояс,
один шлях». Отже, попри лунаючі з боку української
влади декларації про «незамінність» нашої держави на Новому Шовковому шляху, Україна поки
що залишається осторонь політичного клубу країн
«Одного поясу, одного шляху» та не має стосунків із
відповідним державним Фондом КНР та Азіатським
банком інфраструктурних інвестицій.
Суттєвим практичним кроком Китаю щодо реалізації проекту розбудови економічного поясу Нового
Шовкового шляху стало створення «Азіатського
банку інфраструктурних інвестицій», який відразу
викликав ажіотажну зацікавленість багатьох країн
світу. Зокрема, країнами-учасниками банку стали
провідні держави Європи, а також Грузія та Азербайджан. Китайські експерти на наукових заходах
задають питання: чому Україна не бажає скористатися можливостями цього банку? Проте з’ясувати
позицію українських урядовців неможливо.
Серед найважливіших китайських пропозицій щодо
України слід особливо підкреслити ідею створення
зони вільної торгівлі між двома країнами. Зрозуміло, що за умов негативного торговельного балансу Україні необхідно ретельно вивчити всі «за» та
«проти». Це має бути комплексний аналіз, до якого
варто залучити провідних науковців та експертів.
Проте від першої такої китайської пропозиції минуло два роки, а жодної інформації щодо проведення
українською стороною такого аналізу в українському експертному середовищі немає. Наразі Грузія за
тих самих обставин скористалася нагодою, і у 2017 р.
ЗВТ між Грузією та Китаєм стала реальністю.
На жаль, в українському політикумі все ще існує
певна упередженість щодо «комуністичного Китаю», нерозуміння особливостей функціонування
влади у конфуціанському світі. І це при тому, що до
парламентської групи дружби з Китаєм нині входить
рекордна кількість народних депутатів – понад 300
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осіб. Група активно сприяє покращенню взаємного розуміння, намагається удосконалювати законодавчу базу для розвитку двосторонньої співпраці,
але проблема залишається.

Як наслідок, Україна, маючи відповідну договірно-правову базу та високий рівень відносин стратегічного партнерства з КНР, наразі не використовує
реальні можливості співпраці з найбільшим світовим
експортером, другою економікою світу, країною, що
має найбільші в світі золотовалютні резерви та практично необмежені інвестиційні можливості.
Головним негативним чинником, що залишається
з китайського боку, є збереження в уяві китайського політичного керівництва та суспільства загалом
ставлення до України як до країни пострадянського простору, на якому Росія начебто має певні преференції. На жаль, китайська сторона часто згодна
із таким ставленням до України з боку Москви. І це
попри багаторічні власні декларації щодо визнання
України європейською країною. Втім, варто зазначити, що подібне ставлення Китаю до колишніх країн соцтабору в Європі, почало змінюватися лише у
21-му сторіччі після вступу цих країн до ЄС та НАТО.
Українській дипломатії варто приділяти більше уваги
роз’яснювальній роботі, сприяти проведенню наукових обмінів, через які китайська сторона має можливість почути українську думку з цього приводу.
Після двох років (2014 – 2015) практичного ігнорування нашими урядовцями китайського зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного напряму
сьогодні як досягнутий позитив можна зазначити,
що на рівні керівництва міністерств та відомств вже
сформувалося розуміння важливості Китаю для
України, з’явилося позитивне бачення економічної
співпраці та неупереджене ставлення до представників китайського бізнесу в Україні.
З іншого боку, на нижчих рівнях українського чиновництва, Китай залишається «далеким та незрозумілим», а відтак – нецікавим. Середньостатистичний український посадовець мало цікавиться
китайським досвідом, станом українсько-китайського співробітництва у будь-якій сфері, що і є нині головним гальмом подальшого розвитку двосторонньої співпраці. Тим часом, Китай посідає друге місце
у переліку стратегічних торгових партнерів України, а Україна має лише 0,17 % у зовнішній торгівлі
КНР. Минулого року уряд Китаю оголосив про намір
довести до 2020 р. обсяги китайських інвестицій у
інші країни до 500 млрд дол. США. Наразі Україна
має дуже скромні показники китайських інвестицій,
хоча залишається потенційно цікавою країною для
китайської економіки, адже має зону вільної торгівлі з ЄС та низкою інших країн. На думку китайських
експертів потенціал можливих інвестицій Китаю в
Україну сягає 50 млрд дол. США.

А. З. ГОНЧАРУК

Корупція в Україні створила для китайських партнерів незвичну і незрозумілу ситуацію, токсичне середовище, в якому гинуть будь-які ініціативи, здатні
реально зміцнити відносини двох країн. З українського боку корупційні або непрозорі схеми у вибудовуванні відносин з Китаєм (у всіх практично сферах, окрім оборонної) призводять до виникнення
кількох конкуруючих між собою центрів впливу, які
намагаються (на тлі фактичної бездіяльності держави) визначати «українську політику» щодо Китаю,
напрями і пріоритети її розвитку.
Китай чим далі, тим все менш толерантно ставиться до такого стану речей в Україні, на тлі посилення
боротьби з корупцією в самому Китаї. Піднебесна не
намагається боротися з корупцією в Україні, натомість, китайський бізнес не буде співпрацювати за
непрозорими та незаконними правилами. На відміну від західного підходу щодо боротьби з корупцією,
Китай ймовірно не зважатиме на поточні досягнення Києва щодо створення системи органів протидії
корупції. Пекін реагуватиме лише на практичну реалізацію антикорупційної боротьби, реальні зміни у
кліматі ведення бізнесу. Індикатором цих змін будуть
не так сигнали з українського боку, як практичні висновки, що їх зробить китайський бізнес в Україні.
Основним питанням порядку денного Третього
засідання Комісії зі співробітництва між урядами
України та КНР має стати обговорення стану та перспектив реалізації великих інвестиційних проектів,
що свого часу були включені до ухваленої в грудні
2013 р. Програми реалізації відносин стратегічного
партнерства між Україною та КНР. Залишається дуже
багато питань і щодо проекту «Повітряний експрес»,
і щодо двох великих китайських кредитів: т.зв. «зернового» (3 млрд дол. США) та «енергетичного» (3,6
млрд дол. США). Протягом 2017 р. ситуацію навколо
«зернового» кредиту активно намагалися виправити обидві сторони. На жаль, ситуація навколо
«енергетичного» кредиту, можливість використання якого спливає у грудні ц.р., залишається дуже
невизначеною через неузгодженість позицій саме
українських відомств, що є причетними до кредиту.
Українсько-китайське стратегічне партнерство має
бути підтримане всіма елементами громадянського
суспільства, що, насамперед, стосується науково-освітніх кіл, ЗМІ, бізнесу та недержавних об’єднань,
які мають сприяти взаєморозумінню. Особливо слід
наголосити на необхідності сприяння розвитку китаєзнавства в Україні. Сучасний стан взаємодії України та Китаю є недостатньо ефективним, що багато
в чому пов’язано із взаємним недостатнім інформуванням щодо процесів, які відбуваються в кожній
країні, особливо що стосується «української кризи».
На жаль, за останнє десятиліття змінилося ставлення до України з боку китайського суспільства: від
активної діяльності відійшли люди, що навчалися в
СРСР, зокрема в Україні, та співпрацювали з українськими фахівцями, які надавали технічну допомогу
Китаю у повоєнні часи. Сучасна китайська молодь
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

Негативними чинниками українсько-китайського
співробітництва на сучасному етапі розвитку двосторонніх відносин залишаються:
• недостатня увага до Китаю з боку Уряду та МЗС України, зокрема, постійне перенесення Третього (чергового) засідання двосторонньої Комісії зі співробітництва, яке мало відбутися ще у 2015 р.;
• відсутність дієвої координації з боку Уряду діяльності
міністерств та відомств на китайському напрямі;
• недостатня роз’яснювальна робота з боку зовнішньополітичного відомства України щодо сенсу та кінцевої
мети соціально-політичних перетворень в нашій державі (наприклад, китайці з розумінням ставляться до
десовєтизації як відмови від негативного спадку СРСР,
але не розуміють декомунізацію, адже комунізм залишається офіційною ідеологією КНР);
• негативний корупційний «спадок» як невід’ємна
складова усіх великих двосторонніх проектів, започаткованих за часів Януковича, а також намагання
«привласнити» китайський напрям, що не припиняються з боку тих чи інших фінансово-промислових
груп в Україні;
• відверте ігнорування китайських пропозицій і проектів та, навіть, свідома протидія українсько-китайському співробітництву з боку частини українського
чиновництва та деяких регіональних еліт.
мало знає про Україну, а можливу інформацію про
нашу країну отримує переважно з третіх джерел.
Нині, коли Росія веде неприховану інформаційну
війну проти України та не гребує відвертою дезінформацією і пропагандистськими провокаціями
проти українського народу, набуває стратегічного
значення посилення українсько-китайської взаємодії в інформаційній сфері. Це стосується як активізації діяльності ЗМІ двох країн стосовно одна одної,
так і розвитку новітніх сучасних технологій.
Нині можна прогнозувати подальше посилення
міжнародної економічної та політичної конкурентоспроможності КНР і підвищення її активності у
глобальних і регіональних процесах. За умови проведення Україною цілеспрямованої та системної
зовнішньої політики, українсько-китайське співробітництво сприятиме вирішенню Україною актуальних завдань з модернізації економіки.
Отже, відносини стратегічного партнерства з Китаєм, закріплені відповідними міждержавними угодами та деклараціями, в сучасних геополітичних умовах залишаються важливим зовнішнім резервом
для забезпечення нагальних потреб України. Правильне використання існуючого потенціалу українсько-китайської взаємодії у різних галузях здатне
суттєво просунути Україну на шляху модернізації та
економічного зростання, сприяти зміцненню позицій Української держави на світовій арені.
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Науковий співробітник Інституту Росії,
Східної Європи та Центральної Азії
Академії суспільних наук Китаю

Чжан Хун
Ініціатива «Один пояс, один шлях»:
ризики співробітництва між Китаєм
й Україною та протидія їм
Ініціатива Китаю «Один пояс, один шлях» позначає, насамперед, новий етап у політиці відкритості нашої країни.
За понад 30 років реалізації Політики реформ і відкритості в економіці відбувся перехід від запозичення всього нового з Заходу до балансу між запозиченням чужого і просуванням власного за кордон, а також склалася
нова ситуація глибокої інтеграції ринку, ресурсів, енергії
та зовнішніх інвестицій. Завдяки розбудові «Одного поясу, одного шляху» межі відкритості значно розширились,
внутрішні процеси почали визначати зовнішні зв’язки,
що має стимулювати реструктуризацію економіки, а також
трансформацію її моделі та підвищення на новий рівень.
Крім того, в полі відкритості утвориться нова конфігурація
і з’явиться потужний «локомотив», що потягне нашу економіку до подальшої інтеграції в світову.
Після висунення стратегічної концепції у 2013 р. почався
етап прагматичного співробітництва і вже в 2014 р. було
засновано Азіатський банк інфраструктурних інвестицій,
що засвідчило впевнену подальшу розбудову ініціативи
«Один пояс, один шлях». У цій ініціативі закладено можливості розвитку, основою і віссю якого є економічне співробітництво, завдяки їй можна розкрити потенціал взаємодії між Китаєм та країнами, крізь які проходить «Один
пояс, один шлях», а також посилити відкритість цих країн
і західних регіонів Китаю. Крім того, таким чином можна
прискорити трансформацію економіки відкритого типу
східних приморських регіонів Китаю та підвищення її на
новий рівень, і сформувати відтак нову ситуацію відкритості, коли континентальні й приморські регіони розвиваються узгоджено, західні й східні території допомагають
один одному і разом прямують до глобалізації. Промисловість – це основа економіки. Завдяки розгортанню співробітництва в галузі промисловості з країнами, крізь які
проходить «Один пояс, один шлях», ми зможемо приско58
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рити узгодження планів розвитку промисловості кожної з
країн, та взаємно сприяти такому розвитку.
Однак для того, щоб здійснити розбудову зазначеної ініціативи, необхідно насамперед реалізувати великі проекти
і використати шанс для розвитку, що його надає нова промислова революція, а також активізувати співробітництво
в сфері міжнародних економічних потужностей та будівництва устаткування. З початку ХХІ ст., разом з розвитком
економіки в Китаї та накопиченням собівартості робочої
сили й капіталу, а також безперервним підвищенням технологічного рівня, країні довелося мати справу з питаннями модернізації та перенесення потужностей традиційної
промисловості, фінансовими негараздами процесу глобалізації економіки та географічними обмеженнями економічного співробітництва, додалися ще й геополітичні
обмеження у вигляді неузгодженості політик різних країн.
Відтак, висуваючи ініціативу «Один пояс, один шлях», ми
сподіваємося шляхом встановлення економічного співробітництва, що поєднувало б два континенти – Європу
й Азію, а також завдяки базовій інфраструктурі та перенесенню потужностей, розв’язати такі власні проблеми,
як надлишок виробничих потужностей та модернізація
виробництва. За допомогою обігу капіталів та політики
відкритості ми зможемо подолати географічні та геополітичні труднощі, залишивши позаду теорії панування на
морі чи на суші, властиві геополітиці.
Розвиток – це основний ключ до вирішення всіх питань.
По-перше , для успішної розбудови «Одного поясу, одного шляху» потрібно зосередитись на такому кардинальному питанні як розвиток, вивільнити потенціал розвитку
кожної країни, досягнувши глибокої інтеграції економік,
мобілізації сил заради розвитку й можливості для всіх користуватися його плодами.
ЧЖАН ХУН

По-друге, «Один пояс, один шлях» є новою платформою
для співробітництва між Китаєм і країнами, по яких вони
проходять. Ця ініціатива не тільки є новим етапом зовнішньоекономічної відкритості, але й відповідає потребам
часу та сподіванням усіх країн на прискорення розвитку.
Завдяки їй з’явився величезний інклюзивний простір для
розвитку, де китайська економіка, що швидко розвивається, має можливість перетнутися з вигодою країн-транзитерів і завдяки доповненню один одного своїми перевагами створити шанси для розвитку. Сторони матимуть
можливість на співробітництво в галузі базової інфраструктури та промисловості, а також на освоєння ресурсів. При цьому китайська сторона розглядає розбудову зазначених «Поясу, шляху» як простір для співробітництва
з усіма сторонами, і зі свого боку намагається створити
умови для узгодження фінансів, політик та намірів людей
заради отримання спільного виграшу в процесі співробітництва.
Після другої світової війни велика кількість країн, що розвиваються, змушені були вирішувати проблему низького
рівня розвитку базової інфраструктури та стабільно високої вартості фінансування. Хоча на той час були засновані
певні структури регіонального характеру, що надавали
кредити на цілі розвитку, однак через неналежне управління їхня діяльність стикалась із значними труднощами.
Ініційована Китаєм розбудова «Одного поясу, одного шляху» націлена на співробітництво з країнами, що
розвиваються, у проектах базової інфраструктури та виробничих потужностей. Так сталося не лише тому, що Китай накопичив значний досвід у сфері розвитку базової
інфраструктури, але й тому, що він має свої переваги у
відповідних галузях – як у плані фінансів, так і в плані
виробничих потужностей. Завдяки приведенню до спільного знаменника різних фінансових ресурсів, а також міцній підтримці розбудови «Одного поясу, одного шляху» на
політичному рівні, країни-транзитери не тільки зможуть
«сісти на потяг» економічного розвитку Китаю, але й прискорити власне будівництво базової інфраструктури, знизити вартість фінансування та зрушити з місця вирішення
проблеми працевлаштування, що вигідно обом сторонам.
Щоб посприяти розбудові «Одного поясу, одного шляху»,
Китай виступив ініціатором та засновником Азіатського
банку інфраструктурних інвестицій, фінансовий масштаб
якого сягає 100 млрд доларів США, запустив заснування
Фонду Шовкового шляху, фінансовий масштаб якого становить 40 млрд доларів США, а також брав участь у зміцненні інвестиційних можливостей Фонду економічного
співробітництва Китай – Євразія1. На саміті лідерів країн
«Одного поясу, одного шляху», що відбувся в травні 2017
р., Сі Цзіньпін наголосив, що Китай буде збільшувати фінансову підтримку цього проекту і надасть ще 100 млрд
юанів Фонду Шовкового шляху, щоб заохотити фінансові
структури провадити зарубіжну діяльність Фонду в юанях,
масштаб якої попередньо оцінюється в 300 млрд юанів2.
Також планується за допомогою узгодження політик і
фінансів сприяти узгодженню інфраструктури і торгівлі.
Можливість сполучити інфраструктури – це пріоритетна
сфера розбудови «Одного поясу, одного шляху», а узгодження фінансів – важлива підтримка цього процесу3.
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

По-третє, співробітництво в рамках «Одного поясу, одного шляху» не пов’язане безпосередньо з геополітикою і
співробітництвом у галузі безпеки. Хоча багато зарубіжних вчених вважають, що ця ініціатива є стратегією геополітичного розширення впливу Китаю в часи його підйому4. Однак зміст і концепція співробітництва в рамках
цієї ініціативи не стосується геополітичних питань чи питань безпеки, а натомість зосереджується навколо питань
торгівлі, базової інфраструктури, інвестицій та культурних
обмінів.
У процесі розбудови «Одного поясу, одного шляху», Китай завжди поважає геополітичний вибір країн-транзитерів, не зазіхаючи на їхню ініціативу чи владу. Взяти хоча
б за приклад Середню Азію. Голова КНР Сі Цзіньпін чітко
роз’яснив, що «Китай не намагається захопити ініціативу
в справах регіону чи перебрати на себе господарювання.
Ми сподіваємося на комунікацію і координацію з Росією та
країнами Центральної Азії, щоб разом будувати мир у регіоні»5. Ці слова означають, що Китай поважає й підтримує
особливу позицію Росії в Центральній Азії, її інтереси й
роль там, адже суттю китайсько-російських відносин стратегічної взаємодії та партнерства є спрямування зусиль
на спільний розвиток6. Такого самого принципу Китай дотримується і в співробітництві з країнами Центральної та
Східної Європи. Наша країна поважає відповідні норми ЄС
і має намір спільно з урядами його 16-ти країн шукати нові
канали взаємодії, а також у більш гнучкий спосіб надавати пріоритетну політичну підтримку великим проектам
співробітництва7. Китай послідовно поважає вибір східно-європейських країн щодо євроінтеграції, і розглядає
співробітництво з ними як частину зв’язків Китаю та Європи. Ця позиція чітко прозвучала в виступі Лі Кецяна на
Торговельно-промисловому форумі, що відбувся під час
5-ї зустрічі лідерів Китаю та країн Східної Європи (формат
16+1): «Співробітництво Китаю з країнами Східної Європи
– це важливий аспект співробітництва Китаю з ЄС. Китай
завжди підтримує інтеграційні процеси в Європі і сподівається бачити її об’єднаною і процвітаючою»8.
По-четверте, в ідею такого співробітництва закладено
інклюзивність і кооперацію. Розбудова «Одного поясу,
одного шляху» потребує мирного навколишнього середовища. Тому ми повинні встановити на міжнародній арені
відносини нового типу, віссю яких були б співробітництво
та взаємовигода, а також створити партнерські відносини,
що засновані на діалозі, а не на протистоянні, на пошуку
партнерів, а не на утворенні блоків. Усі країни повинні поважати суверенітет один одного, територіальну цілісність
і обраний соціальний устрій та шлях розвитку, так само як
і ключові інтереси та проблеми. Співробітництво в рамках «Одного поясу, одного шляху» не передбачає ієрархії
в розподілі країн на великі й маленькі чи заможні й бідні, натомість воно передбачає рівне до всіх ставлення й
спільну участь. Це співробітництво – відкрите, прозоре й
інклюзивне, воно несе світові позитивний заряд миру й
розвитку.
Оскільки це співробітництво успадкувало ідею Шовкового шляху, воно має на меті взаємний виграш і доповнення один одного власними перевагами. Засновуючись на
УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (9) 2017

59

принципі спільного обговорення, спільного виконання і
спільного ж споживання результатів, це співробітництво
спрямоване на утворення нової системи управління глобальною економікою. Воно передбачає обіг тих чинників,
що зарекомендували себе високою ефективністю, й глибоку інтеграцію ринку, а також реалізацію різноманітного,
самостійного, збалансованого й сталого розвитку. Нарешті, це співробітництво сприяє розвитку регіонів, процвітанню і стабільності, а також розширенню цивілізованого
діалогу та практики навчання один в одного9.
Ініціюючи співробітництво в рамках «Одного поясу, одного шляху», Китай дотримується принципу інклюзивності. Традиційна теорія геополітики як щодо панування
на морі, так і щодо панування на суші, засновується на
конкуренції інтересів країн як географічних суб’єктів. Така
конкуренція передбачає ексклюзивність і конкурентну
боротьбу. Однак у «Перспективах і діях щодо сприяння
спільному будівництву Економічного поясу Шовкового
шляху і морського Шовкового шляху ХХІ ст.» чітко зазначено: «Країни, що мають стосунок до вищезазначених
«Поясу, шляху» засновуються, але не обмежуються рамками давнього Шовкового шляху. В ініціативі можуть брати

участь усі країни, а також міжнародні та регіональні організації, щоб плоди спільної діяльності збагачували більш
широкі території»10.
Ініціатива «Один пояс, один шлях» не має на меті кинути
виклик чи підмінити нині чинні міжнародні системи, натомість вона сприяє їхньому реформуванню й удосконаленню. Упроваджуючи ініціативу «Один пояс, один шлях»,
Китай виходить з принципів відкритості, інклюзивності,
співробітництва та спільного виграшу, і як велика країна,
що розвивається, намагається конструктивно вписатися в
світовий порядок, яким керують США. Ця ініціатива укладена з повагою до наявних міжнародних норм і порядків, а також передбачає звичайну економічну взаємодію
з країнами і регіонами, через які проходять зазначені
«Пояс, шлях»; вона не містить виклику Плану Маршала,
що забезпечує політичну, економічну й валютно-фінансову гегемонію США, чи процесам встановлення нового
глобального порядку. Метою цієї ініціативи є забезпечити простір на ринку для модернізації й мирного розвитку
китайської економіки, а не розпочинати так звану «нову
холодну війну» з США в регіоні чи на глобальному рівні.

Виклики для ініціативи
«Один пояс, один шлях» на теренах України
Хоча Україна доволі рано відгукнулась на ініціативу Китаю будувати «Один пояс і один шлях», однак «Майдан»,
що вибухнув у 2014 р., порушив торговельно-економічне
співробітництво між двома країнами в рамках цієї ініціативи. Крім того, збройний конфлікт на Донбасі, що триває
вже більше трьох років, Мінський процес, що зайшов у
глухий кут, взаємні санкції між Росією, США і ЄС, припинення транспортного сполучення й торгівлі між Україною
та Росією, а також національні суперечки також утворили
«загату» на шляху розвитку зазначеної ініціативи. Отже,
про ризики для неї в Україні також не можна не сказати.

Нестабільність політичної влади в Україні

1

Запропонована Китаєм стратегія розбудови «Одного поясу, одного шляху» не є суто економічною
стратегією, вона також містить велику кількість
екстраекономічних функцій. Зокрема, зважаючи
на те, що створення стабільного, мирного і сприятливого для процвітання середовища є одним
з важливих пунктів дипломатичної діяльності
Китаю в новий період, політична стабільність стає неминучим до розгляду питанням під час реалізації стратегії
«Один пояс, один шлях». Отже, просуваючи китайські підприємства на міжнародній арені, слід разом з тим зважати
на дослідження політичних ризиків, що можуть існувати
у відповідних країнах, – це охоплює політичний режим
і політичний устрій, політичну еліту й політичні партії, а
також інші питання, тісно пов’язані з політичною стабільністю, – націоналізм, релігія та стратифікація суспільства.
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Зокрема дослідження політичного устрою вважаються
необхідними під час вивчення шляхів реалізації стратегії «Один пояс, один шлях». Крім питання політичних
інститутів, вивчення політичних ризиків для зазначеної
стратегії також передбачає й увагу до політичної ситуації
й політичних норм. Серед країн, що розташовані уздовж
зазначених в ініціативі «Поясу, шляху», існує чимало політично нестабільних, де норми поведінки політиків і партій
не вписуються в прийняту політичну систему, а економічні
рішення, етнічні й релігійні питання, а також заходи, спрямовані на загальний добробут, легко стають «жертвами»
політичної боротьби. У такому разі міжнародне економічне співробітництво стає «заручником» внутрішньої політичної боротьби і така ситуація вже стала нормальною
для окремих країн, що розвиваються, серед тих, по яких
проходять «Пояс, шлях».
Політичне напруження на сході України не знизилось після
обрання нових президента, парламенту й уряду, а запропоновані президентом Порошенком і націоналістичними
партіями в парламенті ідеї про розширення автономії регіонів і проведення реформи місцевої влади, викликали
серйозні суперечки. У серпні 2014 р. окремі перестрілки
між урядовими військами й збройними угрупованнями
на сході переросли у війну за позиції в Донецькому аеропорту. Сторони задіяли танки, артилерію і ракети, причому
урядові війська в тому конфлікті втратили декілька гвинтокрилів і штурмовиків. Тільки у вересні тристороння контактна група з українського питання підписала зі збройними ополченцями сходу України «Мінський протокол»,
що складався з 12-ти пунктів. Однак, хоча цей документ
ЧЖАН ХУН

на певний час знизив напруження у Донбасі, проте не був
виконаний у повному обсязі, натомість сторони безкінечно сперечалися про те, хто має першим робити конкретні
кроки для його виконання. У листопаді 2014 р. українські
ЗМІ повідомили, що на узбережжі поблизу Маріуполя
(місто-порт на сході України, неподалік Кримського півострова) стався масштабний вибух, що спричинив ескалацію конфлікту. Таким чином конфлікт у Донбасі знову
ставав неконтрольованим і загрожував поширитись на
решту території України. 11 лютого 2015 р. на розширеному
засіданні уряду президент України П. Порошенко відкрито
заявив, що в разі подальшої ескалації конфлікту український уряд повинен бути готовим оголосити в країні військовий стан. Очевидно, що в країні, на території якої відбувається збройний конфлікт, який в будь-який момент
може стати неконтрольованим, дуже складно знайти безпечне політичне середовище для здійснення економічного співробітництва. Через це, з лютого 2014 р. і до кінця
2015 р. ситуація з безпекою і політичною стабільністю в
Україні залишалася напруженою, а головним завданням
уряду було проведення «антитерористичної операції» на
сході, а також боротьба з економічною кризою.
Уряд А. Яценюка вдався до тривалих і жорстких заходів з
економії бюджетних коштів, тож скасував багато субсидій,
встановлених попереднім урядом, зокрема, державним
підприємствам-монополістам, а також на ціни на енергоносії. Також, на вимогу МВФ та ЄС, було проведено жорстку
політичну реформу, спрямовану на позбавлення олігархів
та старої бюрократії контролю над українським урядом.
Оскільки стабільність політичної влади і політичний порядок є необхідною політичною передумовою розбудови
«Одного поясу, одного шляху», то політичні ризики є головною перешкодою для участі України в цій ініціативі.
Але уряд А. Яценюка не тільки вимушений був дбати про
зовнішню безпеку в умовах збройного сепаратизму на
сході країни, але й був скутий діями олігархів та бюрократів усередині країни. Рішення уряду позбавити підприємства-монополісти дотацій на енергоресурси викликало
жорсткий спротив з боку деяких олігархів, навіть були випадки, коли приватні збройні охоронці олігархів оточували Міністерство енергетики. Український уряд поступово
навів лад у відносинах з олігархами й підприємствами-монополістами, а також у податках та пільгах тільки в 2015 р.
під тиском з боку Міжнародного валютного фонду (IMF) і
ЄС. Проте події з олігархом І. Коломойським, що сталися в
березні 2015 р., коли він на чолі своєї приватної озброєної охорони оточив будинок уряду на знак протесту щодо
скасування бюджетних дотацій підприємствам, на яких він
має акції, негативно позначилися на безпеці й авторитеті
уряду. Крім того, у парламенті в 2015 р. також було неспокійно. Зокрема, в серпні Верховна Рада в першому читанні
прийняла Проект Закону про внесення змін до Конституції (щодо децентралізації влади), ініційований проурядовою коаліцією, після чого представники політичних партій націоналістичного спрямування – Радикальної партії
та партії «Свобода», а також прихильники «Правого сектора», що належить до крайніх правих націоналістичних
партій, перекрили вхід до будівлі парламенту. Внаслідок
тієї демонстрації загинув один боєць Нацгвардії і четвеУКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

ро поліцейських були тяжко поранені. Згодом, у вересні,
проурядова коаліція в парламенті розпалась і Радикальна
партія оголосила про вихід з неї. У лютому 2016 р., коли
вотум недовіри Кабінету Міністрів, висунутий партіями
«Батьківщина» та «Самопоміч», не був прийнятий, ці партії також оголосили про вихід з коаліції. Тільки в квітні
провладний Блок Петра Порошенка і партія «Народний
фронт» змогли назбирати більше половини голосів у Раді,
щоб прийняти відставку уряду А. Яценюка і призначити
новим головою уряду спікера парламенту В. Гройсмана.
Отже тривалий збройний конфлікт і напружена ситуація
у владі є серйозними перешкодами для співпраці України
та Китаю на шляху розбудови «Одного поясу, одного шляху». Через тривалу політичну кризу і регіональні конфлікти виконання двосторонніх угод про співробітництво в
галузях енергоресурсів, нових джерел енергії, сільського
господарства та авіаційної промисловості було тимчасово
припинене з 2014 р. Що стосується Кримського півострова,
то після значних змін, що відбулися з ним, китайська сторона вимушена була відмовитись від виконання проектів,
пов’язаних з інфраструктурою портів, співробітництвом
в галузі сільського господарства та будівництвом технопарків. Засідання Міжурядової комісії зі співробітництва
між урядами України та Китаю з початком кризи були припинені, комісія відновила свою діяльність тільки в жовтні
2015 р., але рівень зустрічей цієї групи понизився – якщо
до кризи це був рівень прем’єр-міністрів, то тепер це зустрічі на рівні міністрів.

Геополітичні ризики для України
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Геополітична й економічна ситуація є необхідними умовами реалізації ініціативи «Один пояс,
один шлях», адже розбудова можлива лише
тоді, коли складуться для цього належні ринкові
умови й геополітична ситуація. Після «Майдану» ситуація з безпекою в Україні залишається
нестабільною, а міжнаціональні відносини –
напруженими. Після того, як Росія анексувала
Крим, дві країни насправді опинились у стані «квазівійни». Коли Росія приєднала Крим, вона скасувала пільгові
ціни на енергоносії, що діяли за часів Януковича, і підняла їхню вартість з 150 доларів за барель відразу до 350
доларів за барель – прийнятої в ЄС ціни, але згодом, за
посередництва Євросоюзу, трохи знизила ціну.
Після дострокових президентських виборів, що відбулись
у червні 2014 р., новообраний президент Петро Порошенко відразу ж підписав Угоду про асоційоване членство з
ЄС. Але Росія, на знак протесту щодо прозахідної політики нового уряду, оголосила про скасування пільгового
мита на експортовані з України продукти харчування та
металургійну продукцію, а також застосувала додаткові
процедури митного контролю щодо українських харчових продуктів, що призвело до кілька кілометрових черг
вантажівок на КПП з обох сторін кордону. Позиції України
й Росії в конфлікті на Донбасі дуже відрізняються. Росія
вимагає від української влади надати Донбасу особливий
статус і шляхом внесення змін до Конституції зробити
УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (9) 2017

61

Україну федеративною державою. Натомість Київ вважає,
що передумовою для політичних реформ і внесення змін
до Конституції має бути повернення Україні контролю над
українсько-російським кордоном. Політична підтримка
й «гуманітарна допомога», що їх Росія надає озброєним
сепаратистам у Донбасі, є засобом великого військового
тиску на українську армію. До того ж, Росія зосередила на
кордоні з Україною велику кількість своїх збройних сил і
часто проводить там великомасштабні навчання. Тож можна сказати, що від травня 2014 р. геополітична ситуація на
сході України суттєво погіршилась, а збройний конфлікт,
що там триває, змушує інвесторів та інші країни хвилюватися за безпеку. Отже, напружена геополітична ситуація
не лише обмежує український уряд у виборі економічної
політики та політики безпеки, але й стає перешкодою для
масштабного економічного співробітництва, підважуючи
його безпеку.
У короткочасній перспективі геополітична ситуація з безпекою в Україні має певну невизначеність. Починаючи з
2014 р., коли в Україні сталася криза, збройний конфлікт
на Донбасі не припиняється, а ситуація в Криму час від
часу стає напруженою. Що стосується Мінських угод, покликаних вирішити конфлікт на сході України, то вони
зайшли в глухий кут, а спроби українського уряду провести конституційну реформу і розширити автономію регіонів, постійно стикаються з перешкодами. Отже конфлікт
у Донбасі та проблема статусу Криму у найближчій перспективі будуть впливати на стабільність і безпеку цього
регіону, а також на двостороннє економічне співробітництво та реалізацію проектів. Взаємні транспортні та торговельні санкції між Україною та Росією також створюють
доволі суттєві ризики. Після початку кризи в Україні, між
Україною та Росією почалася жорстка торговельна війна,
що призвело до вимушеного припинення транзитних перевезень через Україну і тепер уже немає можливості використовувати колишні трансконтинентальні транспортні
шляхи між Європою та Азією. Особливу проблему при цьому складає неможливість здійснення залізничних перевезень між Україною та країнами Центральної Азії.

них реформ і реорганізації уряду. Президент П. Порошенко
і уряд А. Яценюка, з одного боку, готувалися до війни на
сході країни, а з іншого – провадили політичні й економічні
реформи, щоб здолати політичний тиск, спричинений на
Україну кризою, і економічну кризу. Зокрема, Україні довелось провести дострокові президентські вибори, дострокові вибори в парламент і, двічі, реорганізацію Кабміну, а всі
ці внутрішні політичні зміни призводили до раптової зміни політики, тож робоче спілкування між урядами Китаю
та України припинилися. Скорочення бюджетних коштів
виявилося ударом по двосторонній співпраці, зокрема не
могло далі зрушити з місця виконання політики дотацій
на проекти з використання сонячної енергії та співробітництво в галузі сільського господарства в Криму. Ситуація
в Україні почала стабілізуватися тільки після 2016 р., коли
завершилась реорганізація Кабміну й економічна та політична ситуація в країні поступово налагоджувалися. Відтоді
взаємодія між урядами Китаю та України відродилась, голови двох держав двічі зустрічались на міжнародній арені й
знову почав працювати механізм міжурядових зустрічей на
рівні міністрів, завдяки чому було досягнуто цілу низку угод
щодо економічного співробітництва та певних проектів.
Китайські підприємства повернулися на український ринок
базової інфраструктури і сторони досягли угод щодо виконання багатьох проектів, при цьому китайські підприємства
знову висловили глибокий інтерес до українського ринку.
У 2017 р. президент Порошенко позитивно відгукнувся на
пропозиції в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях», і
Китай продовжив відкривати свій ринок для сільськогосподарської продукції з України. Крім того, віце-прем’єр-міністр України С. Кубів узяв участь у Форумі міжнародного
співробітництва «Один пояс, один шлях», що пройшов 14
– 15 травня 2017 р. у Пекіні, і фокус двостороннього співробітництва знову повернувся в площину економіки.

Політичні ризики для України
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Оскільки уряд є розробником і виконувачем
політики зовнішнього економічного співробітництва держави, то в процесі розбудови стратегії «Одного поясу, одного шляху», насамперед,
необхідно зміцнювати дослідження урядових
політик, адже тільки завдяки взаємодії і спілкуванню на урядовому рівні з’явиться політична й
правова підтримка для економічного співробітництва. Якщо
ж у країні триватиме політична криза, то вона призведе до
політичної нестабільності, утворюючи перешкоди для співробітництва. Після того, як В. Янукович утік до Росії в лютому 2014 р., очолювана ним партія – Партія регіонів – швидко
розпалась, а прем’єр-міністр Азаров і віце-прем’єр-міністр
Арбузов також залишили країну. Реорганізація уряду, переобрання президента й парламенту мали наслідком відсутність урядової політики тривалий час. З лютого 2014 р. і до
кінця 2015 р. Україна переживала тривалий процес політич62
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Отже, через специфічну ситуацію, що склалася в України,
центр роботи уряду перемістився, а це призвело до очевидного послаблення адміністративної підтримки співробітництва, форми якого також змінилися – від колишнього системного співробітництва на інституціональній
основі до співробітництва на рівні окремих проектів, якому бракує тривалості. Крім того, залишається багато проблем у площині узгодження політик двох сторін. Оскільки
політичні режими, типи мислення, геополітичні позиції
двох сторін не збігаються, між ними існує недовіра, тож у
процесі розбудови «Одного поясу, одного шляху» Україна
та Китай займали позицію очікування, сумнівалися один в
одному, навіть займали позицію неприйняття, і все це виявило нові завдання для дослідження в галузі узгодженості політик. Проте економічне співробітництво між Китаєм
та Україною потребує стабільної політичної підтримки;
якщо ж триватиме нестабільність в уряді, це позначиться
й на двосторонньому співробітництві. Політична стабільність – це адміністративна основа зовнішньоекономічного співробітництва, що вирішує його якість і рівень.
Стратегія розбудови «Одного поясу, одного шляху» – це не
лише нова стратегія зовнішньої відкритості Китаю, вона
також є стратегічним задумом спільної з країнами-транзитерами розбудови миру і використання плодів розвитку.
Тому необхідно ефективно взаємодіяти на рівні урядів і
сприяти узгодженню політик економічного співробітництва з урядами країн-транзитерів, щоб уникнути конфліктів між ідеями стратегії «Один пояс, один шлях» та економічними й дипломатичними стратегіями відповідних країн.

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

Ідеологічні ризики
у процесі двостороннього співробітництва
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Окрім зазначених вище складнощів із геополітичною ситуацією, між двома країнами існують
також певні «непорозуміння» в ідеологічних
позиціях щодо того, як позиціонувати відносини у процесі співробітництва. Насамперед
слід розуміти, що розбудова «Одного поясу і
одного шляху» не торкається геополітики за
своїм змістом, водночас, вона не є інструментом вирішення геополітичних проблем. Щоб узяти в ній участь,
потрібно здолати геополітично-економічні обмеження, і
виходити з позицій двостороннього співробітництва, відшукуючи моделі взаємовигідного співробітництва. Варто
також відкинути концепцію «антагоністичних ігор», властиву геополітично-економічній конкуренції, і здійснювати
ініціативу «Один пояс, один шлях» згідно з розумінням
двостороннього виграшу. Використовуючи вже сформований простір міжурядового співробітництва, слід виконати вже прийняті плани. Зазначена ініціатива пропонує
розділити вигоди від розвитку Китаю, при цьому вона не
суперечить «європейській мрії» України і не конфліктує з
ініціативою Росії провадити економічну інтеграцію на пострадянському просторі.
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Насамперед розглянемо вимоги України
щодо дипломатії і безпеки Китаю.
Китайська сторона в Україні дотримується принципу «поваги до суверенітету і територіальної цілісності», а також
пропонує вести «політичний діалог». Усім відомо, що після виникнення політичної кризи в Україні в лютому 2014 р.,
Китай, хоча й не міг зупинити конфлікт і політичну кризу,
однак чітко висловив свою позицію як країна-постійний
член ООН, і це також дуже важливо. Коли прем’єр-міністр
КНР Лі Кецян зустрівся з президентом П. Порошенком у
Давосі в січні 2015 р., він підкреслив, що «Китай завжди
поважав суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, а також підтримував її на тому шляху розвитку, який відповідає її ситуації»11. Після того, як почалася криза з Кримським півостровом і підписання першої
Мінської угоди не призвело до припинення вогню, Україна не лише разом з ЄС і США ввела санкції щодо Росії,
але й запросила долучитися до них Китай, сподіваючись
посилити дипломатичний тиск і задіяти посередників. У
лютому 2015 р. посол Дьомін відкрито заявив китайській
пресі, що сподівається запросити китайських миротворців
для врегулювання конфлікту на сході України12.
Варто окремо сказати про відповідь Китаю на вимогу

України щодо безпеки. Геополітична криза в Україні торкнулася США, ЄС, України та Росії. При цьому існують доволі складні міжнародно-політичні, національно-культурні,
регіонально-економічні й, пов’язані зі сферою безпеки,
передумови її виникнення. Наразі Китай є найбільшою
державою, що розвивається, і в останні 30 років він дійсно досягнув певного прогресу в сфері економіки. Однак
при цьому його вплив на пострадянському просторі і в
країнах Східної Європи все ще незначний. Проте, опираючись на історію та реальну ситуацію в Україні, як і раніше,
запропонував сторонам вирішувати внутрішньополітичну
кризу шляхом політичного діалогу. Голова КНР Сі Цзіньпін
на саміті, присвяченому питанням міжнародного співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»,
зауважив, що «…співробітництво залежить від стабільної макроекономічної ситуації, тож ми повинні закріпити
спільну, комплексну, стійку концепцію безпеки, орієнтовану на кооперацію, і збудувати безпечний простір, де можна спільно будувати і користуватися здобутим. Необхідно
спрямувати всі сили на вирішення конфліктів, причому
робити це політичним шляхом, у разі посередництва слід
дотримуватися принципів гуманізму; у боротьбі з тероризмом слід викорінювати разом з наслідками і причини
його появи; також слід ліквідувати бідність і відсталість, а
також соціальну несправедливість»13.

Реакція Китаю й України
на розбудову «Одного поясу, одного шляху»
Розбудова «Одного поясу, одного шляху» – це тривалий
процес, тож не варто поспішати з отриманням результатів,
натомість слід спочатку міцно «стати на ноги» і виконати
базові роботи. У тих місцях, де умови вже готові, можна
впевнено просувати торговельно-економічне співробітництво, а в тих місцях, де умови ще трохи гірші, слід працювати на порозуміння. Оскільки розбудова «Одного поясу, одного шляху» несе спільний зиск для всіх сторін, то
всі сторони повинні докладати зусиль, щоб порозумітися.
Насамперед треба локалізувати точки короткочасного
напруження, що виникають у двосторонніх відносинах, і
з’ясувати цілі довгочасного розвитку. В Україні джерелом
короткочасного напруження є конфлікт на Донбасі, тому
він становить фокус уваги дипломатичної сфери і сфери
безпеки. Зарубіжна політика П. Порошенка, відколи він
очолює виконавчу владу, також зосереджена в основному на розвитку ситуації на сході, зокрема це стосується
й відносин із Китаєм. Насправді Китай, відколи в Україні
почалася криза і, особливо, коли Крим «приєднався» до
Росії, дотримувався чіткої й послідовної позиції. По-перше, він відкрито заявляв про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і виступав проти того, щоб
шляхом так званих «місцевих референдумів» вирішувати
територіальні питання чи питання суверенітету держави.
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По-друге, китайська сторона завжди вважала політичні
переговори найкращим шляхом до вирішення проблем, і
не розглядала економічні санкції як ефективний механізм
для цього.
Україна не зовсім реалістично розставляє пріоритети у
своїй зовнішній політиці щодо Китаю. Позиція Китаю в
питанні територіальної цілісності є найбільшим виявом
підтримки Україні, але потрібно розуміти, що Китай виходить з позицій історичного досвіду, здобутого в процесі
розвитку власної держави. Тому пропозиція використовувати для розв’язання кризи політичні методи є для нього
найбільш прийнятною і такою, що найповніше враховує
побоювання всіх сторін і порівняння сил. Оскільки Китай
не має достатніх дипломатичних ресурсів для примирення сторін, то його участь як посередника в цьому процесі буде недоречною, адже безпідставне посередництво у
кризі не тільки легко порушить вже сформовані міжнародні механізми, спрямовані на залагодження конфлікту,
але й може призвести до ускладнення ситуації. Китай і Росія – сусіди, і головний досвід, що накопичився у процесі
вирішення економічних питань, а також питань делімітації
кордону, що залишила їм історія, полягає в тому, що потрібно весь час плекати політичну довіру і довіру в сфері
безпеки, уникаючи політики односторонніх дій і крайнощів, але наполегливо провадити політичний діалог, щоб
ЧЖАН ХУН

нарешті досягти компромісу. Китай найбільше може розділити з Україною й іншими країнами Євразії досвід і шанси,
що їх несе з собою його економічне зростання. Висуваючи ініціативу «Один пояс, один шлях», Китай сподівається
шляхом «узгодження політик, інфраструктури, торгівлі,
фінансів та думок» розділити зі світом результати, які він
отримав за 30 років провадження політики реформ і відкритості, а також утворити «суспільство спільної вигоди,
спільної долі і спільної відповідальності», ідею яких також
запропонував Голова КНР Сі Цзіньпін.
Розбудова «Одного поясу, одного шляху» не є геополітичним змаганням, а Китай не має намірів зруйнувати
геополітичний баланс сил у нинішній Східній Європі і не
буде з власної ініціативи втручатись у боротьбу в умовах
геополітичної кризи. Натомість Китай виходить із власних
потреб і дипломатичних ресурсів та найбільше сподівається пришвидшити стабільне розгортання міжнародного
політичного й економічного порядку, що склався по закінченні «холодної війни», а також має намір бути одним
з «будівничих» цього порядку. З такої точки зору, пріоритетом китайсько-українських відносин має бути економічний розвиток і збільшення добробуту населення. При
цьому не слід допускати, щоб короткочасні геополітичні
кризи диктували вибір пріоритетів у двосторонніх відносинах. Також не можна допустити, щоб нинішня криза стала на заваді тривалого розвитку двосторонніх відносин.
Натомість слід розвиватися, щоб поліпшити стабільність і
розв’язати кризові питання.
Щонайбільше уваги потрібно приділяти розбудові механізмів співробітництва і політичної взаємодовіри. Мається на увазі перехід від співробітництва по окремих
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проектах до інституціонального співробітництва, а також
розширення бази двостороннього співробітництва. Зокрема, після оприлюднення ініціативи «Один пояс, один
шлях», певні результати були досягнуті в таких країнах, як
Казахстан, Білорусь, Пакистан, Грузія та ін., оскільки адміністративні рішення урядів цих країн узгоджувалися з
політикою китайського уряду і були сформовані системи
механізмів співробітництва на міжурядовому рівні. Зокрема, йдеться про узгодження стратегій (наприклад, казахстанська стратегія «Світлого шляху» і китайська стратегія
«Один пояс, один шлях»; Китайсько-пакистанський економічний коридор, утворення технопарків (будівництво
Китайсько-білоруського індустріального парку), підписання угод про зони вільної торгівлі (наприклад, угода між
Китаєм та Грузією). Відтак, Китай і Україна мають подумати
над тим, як узгодити роботу своїх внутрішніх механізмів
таким чином, щоб вони сприяли підвищенню рівня співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»).
Крім того, наразі відбувається дуже мало зустрічей між
високопосадовцями з урядів двох країн, тому між ними
ще не утворилося належної політичної взаємодовіри.
Таким чином співробітництво на інституціональному рівні між урядами двох країн ще чекає на подальший розвиток. Враховуючи політичну та економічну ситуацію в
Україні, найбільш прийнятним вважається шукати шляхи
подальшого просування у тих сферах, де вже склалася
двостороння взаємодія. Наприклад, спираючись на угоду
про зону вільної торгівлі між Китаєм та Україною, можна пришвидшити розробку угод про охорону інвестицій
і торгівлі між цими двома країнами. Завдяки цьому виникнуть можливості для того, щоб ще більше українських
товарів потрапили на китайський ринок і в Україні були
створені умови для надходження китайських інвестицій.
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Молодший партнер
компанії «Ти і право», адвокат

Наталушко А. О.
Правові аспекти
українсько-китайських
відносин
Ви кажете, що у вас криза? Добре, але по-китайськи – це символ, який перекладається і як «можливість». Китайською це одне і те саме слово. Тому вважайте, що у вас
зараз колосальна можливість.
З виступу Брайана Трейсі на SGF 2016
Історія дипломатичних відносин України та Китаю перетнула рубіж у чверть століття. За спільну українсько-китайську правову історію між урядами двох країн було
підписано сотні документів, які де-факто поглибили
двосторонню співпрацю в різних напрямах. Однак, після
доволі стрімкого розвитку до 2010 року, зараз спостерігається спад українсько-китайської дипломатії. І причина –
не лише у складній політичній ситуації в Україні.
Законотворчий фундамент для співпраці
Дружні відносини конструктивного партнерства між Україною та КНР були задекларовані від самого початку. Так,
Китайська Народна Республіка однією з перших привітала
Україну із проголошенням незалежності – ще 27 грудня
1991 року, а вже 4 січня 1992 року країни закріпили дипломатичні відносини. Також одним з перших Пекін надав
Україні гарантії ядерної безпеки після її відмови від ядерної зброї.
Нині договірно-правова база українсько-китайських відносин налічує більше 300 документів. Серед найголовніших – Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР (04.01.1992 р.), спільні
українсько-китайські комюніке (31.10.1992 та 24.06.1995),
Спільна (Київська) Декларація між Україною та КНР
(06.09.1994), Спільна (Пекінська) Декларація про розвиток і поглиблення відносин дружби і співробітництва між
Україною та КНР (04.12.1995), Спільна (Київська) Декларація
про зміцнення дружби і всебічного співробітництва в ХХІ
столітті (21.07.2001), Спільна (Пекінська) декларація Украї66
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ни та КНР (18.11.2002), Спільна заява України та КНР щодо
всебічного підвищення українсько-китайських відносин
дружби та співробітництва (02.09.2010), Основні напрями
розвитку відносин між Україною та КНР на 2010 – 2012 рр.
(02.09.2010), Спільна декларація про встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та
КНР (20.06.2011), а також Договір про дружбу і співробітництво між Україною і КНР, Спільна декларація України і Китайської Народної Республіки про подальше поглиблення
відносин стратегічного партнерства та Програма розвитку
відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР
на 2014 – 2018 рр. (всі три правочини – 05.12.2013).
Наприкінці 2016 року Україна і Китай розпочали попередні
консультації щодо можливості формування зони вільної
торгівлі між двома державами. Крім того, Китай зініціював реалізацію проекту Економічного поясу Шовкового шляху у рамках стратегії «Один пояс, один шлях», що
передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм
і Європою, який, за словами посла КНР в Україні Ду Вея,
немислимий без України, зважаючи на її вдале геополітичне положення.
Учасники українських парламентських слухань вже рекомендували Кабміну розглянути питання щодо проведення консультацій із створення зони вільної торгівлі з КНР,
здійснення заходів для приєднання України до реалізації
проекту «Один пояс, один шлях», а також – з запуску переговорного процесу щодо можливості залучення України
до Формату співпраці Китайської Народної Республіки з
країнами Центральної та Східної Європи «16+1». Відповідні
А. О. НАТАЛУШКО

рекомендації навіть були схвалені Постановою Верховної
Ради України №2069-VIII від 24.05.2017 року за яку проголосували 228 народних депутатів. Кабінет Міністрів до
01 червня 2017 року мав проінформувати Верховну Раду
України про стан реалізації рекомендацій парламентських
слухань, схвалених даною постановою. Однак, наразі в
Україні відсутня стратегія розвитку подальших відносин з
Китаєм, практичної реалізації існуючих проектів, домовленостей та документів.
Нині українська сторона лишається зосередженою на
питанні територіальної цілісності та відносинах з ЄС. Урядовці не поспішають виконувати вже укладені з Китаєм
принципові угоди і домовленості (зокрема, «Програми
розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною і КНР на 2014 – 2018 рр.»). Вже майже чотири роки
(з вересня 2013 р.) не збиралася Міжурядова комісія зі
співробітництва, і лише в травні цього року в Пекіні (на
зустрічі Степана Кубіва, Першого віце-прем’єр-міністра
України та Ма Кая, Віце-прем’єра Державної Ради Китаю)
високопосадовці обох країн домовились провести Третє
засідання двосторонньої Комісії зі співробітництва до кінця 2017 року. Незаважаючи на це, приватні компанії як Китаю, так і України активно взаємодіють та співпрацюють.
Взаємовигідне економічне партнерство
Для китайських інвесторів велике значення має відчуття стабільності та прогнозованості правил гри на ринку
України. Попри зазначені проблеми, китайський бізнес
інвестує. Адже Україна має низку технологічних і науково-виробничих можливостей, які становлять інтерес для
реалізації Піднебесною важливих стратегічних проектів.
Зокрема, великий потенціал є в агропромисловому комплексі, транспортно-логістичних можливостях України. Це й
інвестиційні проекти у сміттєпереробний завод, побудова
гілки метро у Києві, шляхопроводів та інших інфраструктурних об’єктів. За підрахунками експертів, загальні китайські інвестиції в Україну вже перевищили суму в $ 7,5 млрд.
Чому ж про важливі інвестиційні проекти так мало обговорень? Насправді, у багатьох напрямах Китай працює
доволі прагматично і без інформаційного розголосу. Про
результати ж діяльності ми часто дізнаємося з вуст вітчизняних гравців ринку та чиновників.
Зокрема, китайська корпорація COFCO Agri запустила в
минулому році в Миколаївському морському торговому
порту перевантажувальний комплекс зернових і олійних
культур, вартістю в $ 75 млн; 10 найбільших сонячних електростанцій України, що становлять більше половини усієї
«сонячної» потужності країни, належать китайській компанії CNBM, і розмір її інвестицій сягає $ 1 млрд. А українська компанія «Мотор Січ» створила спільне підприємство в Китаї з компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry
Investment Co Ltd, що свідчить про вихід українсько-китайських відносин на новий рівень.
З свого боку Україна працює над розширенням товарної лінійки для експорту в Китай, зокрема виведення на
китайський ринок українського м’яса птиці, яєць і яєчної
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продукції. За даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», українські підприємства в 2016 році експортували в Китай сільськогосподарської продукції на 1,02
млрд доларів, що в 12 разів перевищує показник 2012 р.
(85,7 мільйона доларів). Також Китай має намір інвестувати 515 мільйонів доларів в українське садівництво.
Те, що китайські компанії не побоялися інвестувати в
Україну в складний для неї період, свідчить про те, що інвестиції продовжаться. Піднебесна бачить увесь потенціал України, адже через близькість до європейського ринку
та укладені торговельні угоди з ЄС, можливості для Китаю
в Україні розширилися.
Здобутком останніх двох років стало те, що для підтримки
іноземних інвесторів Україна реалізувала низку законодавчих ініціатив, таких як:
• скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій (Закон №1390-VIII від 31.05.2016), відповідно до якого усі іноземні інвестиції мають рівне право
на одержання пільг та гарантій, передбачених Законом
України «Про режим іноземного інвестування»;
• усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій
завдяки спрощенню порядку працевлаштування іноземних працівників, наданню права отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним інвесторам, які
мають істотну участь в українських підприємствах, але не
працевлаштовані в них (Закон № 2058-VIII від 23.05.2017);
• прийняття за основу законопроектів про внесення змін
щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор
економіки через індустріальні парки.
До речі, у Китайській Народній Республіці перші індустріальні зони були створені ще в 1980 році. Нині в країні є
54 технопарків, які забезпечують близько 10% ВВП та
акумулюють 30% прямих іноземних інвестицій. В Україні
зареєстровано 12 індустріальних парків, і лише декілька
з них знаходиться на стадії облаштування, решта не функціонує.
Створення таких технопарків відкриє потенційним іноземним інвесторам нові можливості щодо пільгового
оподаткування, як це було зроблено в Сінгапурі. Маючи
в наявності такі технопарки, власник зможе оформити
всі необхідні дозвільні документи для китайських компаній-інвесторів, позбавляючи їх від необхідності бігати по
кабінетах чиновників.
Водночас, залишаються фактори, які заважають розвитку
українсько-китайського міждержавного партнерства і які
потрібно усунути. Насамперед, це зовнішньополітична
вузька орієнтація уряду на країни Європи та США, бездіяльність української сторони у проведенні офіційних зустрічей, візитів до Китаю за участю перших осіб держави, відсутність політичної спадкоємності (коли кожен раз
після зміни влади, з’являється новий план, нова стратегія
розвитку), а також – наявність корупційних схем в правовому регулюванні.
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Радник з торгово-економічних
питань Посольства КНР в Україні

Лю Цзюнь
Шляхи реалізації потенціалу ділового
співробітництва між Китаєм та Україною
Шановний Валерію Андрійовичу,
шановні колеги та друзі!
Дуже дякую за пропозицію взяти участь у цьому форумі. З дозволу організаторів я зроблю доповідь про
торговельно-економічне співробітництво між Китаєм та Україною. Виступати з подібною промовою перед стількома експертами з історії, економіки для мене відповідальне завдання, але мені дуже хотілося б
поділитися власними думками щодо пізнання китайсько-українського торгово-економічного співробітництва з точки зору поточної ситуації, потенціалу та шляхів розвитку.
1. ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ
Що стосується торгівлі, згідно з українською статистикою, Китай вже п’ять років поспіль є другим
за величиною торговим партнером країни, крім
того, частка торгівлі з Китаєм, в загальному обсязі
зовнішньої торгівлі України, постійно зростає. Однак за даними китайської статистики, обсяг торгівлі
між Україною та Китаєм складає менш ніж 1% зовнішньої торгівлі Китаю. Це означає, що зважаючи
на історичний рівень торгівлі між двома країнами,
величезні ресурси та географічну перевагу України,
споживчий ринок та потужності постачання, такий
рівень торгівлі зовсім не відповідає його потенціалу.
З точки зору інвестицій, за даними статистики України, китайські прямі нефінансові інвестиції досягають приблизно $ 40 млн. Згідно з тією інформацією,
якою ми володіємо, насправді ця сума є більшою.
Причина полягає в тому, що велика кількість реальних інвестицій проходить через треті країни. Дехто
може запитати: чому китайські інвестори не вкладають в Україну напряму? Тут хочу зауважити, що
інвестори, як правило, є показниками стану інвестиційного клімату.
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Науково-технічні розробки мають нові досягнення,
рушійною силою яких є сприятливі кадрові ресурси України. Це нова точка зростання. Український
філіал Huawei Technologies ввів тут в експлуатацію
науково-дослідний інститут термічної обробки, ще
одне місцеве китайське підприємство щойно створило платформу маркетизації досягнень науки та
техніки. Відкриття цих двох установ ще не було
відповідним чином висвітлене, але вже стосується
проблем інвестиційного середовища.
Наразі найбільшим питанням у торговельно-економічній співпраці між Китаєм та Україною є тема нашого сьогоднішнього форуму – розбудова проекту
«Один пояс, один шлях». У 2015 р. Україна та Китай
підписали угоду про спільне будівництво Шовкового шляху, таким чином Україна стала однією з перших країн, що долучилися до ініціативи «Один пояс,
один шлях». Я дуже захоплююся далекозорістю тих
українських політиків та чиновників, що пішли тоді
на цей крок. Сьогодні на нашому заході присутні
представники деяких з них. Ми можемо собі уявити
як складно було говорити про це наприкінці 2014
– початку 2015 рр. Робота вже почалася, але обидві
ЛЮ ЦЗЮНЬ

наші сторони все ще мають скласти дорожню карту,
розробити плани з чіткими довгостроковими цілями.
2. ПОТЕНЦІАЛ
З точки зору теорії відносних переваг, Україна становить великий інтерес, оскільки має багаті природні, людські ресурси, географічні переваги, споживчий ринок, відносно завершений виробничий
ланцюжок та майже повну базову інфраструктуру,
що потребує вдосконалення. Таким чином українське сільське господарство, промисловість, ІТ-індустрія, енергетика, логістика та будівництво інфраструктури є дуже цікавими для китайських компаній.
Якщо дивитися з точки зору інституціональної економічної теорії, у України є ще більший потенціал
для залучення китайських партнерів та інвесторів.
По-перше, це бонуси глобалізації: в рамках багатосторонньої торговельної системи, до якої також входить Україна, активно просуваються плани з вільної
двосторонньої торгівлі. По-друге, це бонуси системи, тобто просування Україною ринкових реформ.

нещодавно уклали згоду щодо якості, стандартів та
оцінки відповідності, а також угоду про співпрацю
у сфері інтелектуальної власності. Це також створюватиме нові точки зростання для торговельно-економічного співробітництва.
По-третє, зусилля підприємств. В умовах ринкової
економіки компанії повинні навчитися докладати
зусиль щоб відкривати зовнішні ринки. Я пам’ятаю,
в 2015 р., коли Китай відкрив ринок для української
молочної продукції, багато компаній-експортерів
молочної продукції не знали, що робити. Українські
туристичні компанії дуже вміло використовують
можливості для бізнесу. В цьому році велика кількість туристичних агентств, готельних бізнесів відвідали Китай для участі в різних виставках-ярмарках
з метою просування туристичних проектів. Таких
заходів має бути більше.

Перш за все, – це підтримка ринку. Існуючий масштаб торгівлі між Китаєм та Україною зберігається
завдяки ринковому попиту, який, особливо в останні кілька років складної економічної ситуації в
Україні, у двосторонній торгівлі відігравав дуже
важливу роль. Ринкові реформи в Україні сприятимуть ще більшій ролі ринку у розподіленні ресурсів.

По-четверте, посилення ролі торгово-промислової
палати. Роль торговельної палати має бути необмеженою, особливо, коли це стосується відкриття
зовнішніх ринків для малого та середнього бізнесу,
просування інвестиційних проектів. Багато українських торгових об’єднань мають угоди про співпрацю з відповідними китайськими торговими палатами, наприклад, Торгово-промислова палата тощо.
Крім того, є ще чимало торговельних палат, такі як
Китайська торгова палата в Україні та інші, що обслуговують інвестиційні зв’язки між Китаєм та Україною, та зможуть повною мірою використовувати ці
платформи.

По-друге, політика заохочення. Співробітництво в
рамках розбудови проекту «Один пояс, один шлях»
значним чином сприятиме двосторонній координації політики та співпраці у сферах виробництва,
фінансів, науки і технології та культури. Якщо говорити конкретно, Китай продовжує відкривати ринки
для української сільськогосподарської продукції, а
Україна продовжує спрощувати імміграційні процедури та інші формальності для китайських бізнесменів – це і є конкретні політичні зсуви. Ви також
можете звернути увагу на те, що обидві сторони

По-п’яте, постійне покращення інвестиційного клімату. Реальні інвестори з Китаю не бажають широко
розголошувати свої дії, тому політики, чиновники
часто кажуть, що не бачать китайських інвестицій,
що Китай не зацікавлений інвестувати в Україну.
Насправді ж, як то кажуть, «гроші люблять тишу».
Інвестори прагнуть спокійно займатися виробництвом та експортом, створювати робочі місця та
сплачувати податки, вони не бажають, щоб забагато
чиновників знало про їхню діяльність, бо остерігаються непередбачених витрат.

3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”
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Стратегічні вектори
економічної співпраці
України та КНР
Упродовж останніх семи років, Китай став локомотивом світової економіки. Сьогодні
КНР на провідних позиціях у світовій торгівлі, є найбільшим донором і реципієнтом
інвестицій. Разом з цим, посилюється вплив Китаю на світову політику та економіку
швидкими темпами (табл. 1).

Таблиця 1

Позиції КНР та України у світових рейтингах, 2016-2017 рр.

Рейтинг

Л. Л. Антонюк
доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародної економіки, директор
Інституту вищої освіти
ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет ім. В. Гетьмана»,
проректор з наукової роботи

Китай

Україна

Величина економіки, 2016

2

65

ВВП за паритетом купівельної
спроможності, 2016

1

50

Світовий експортер, 2016

1

57

Високотехнологічний експорт, 2015

1

45

Світовий імпортер, 2016

2

55

Глобальний індекс
конкурентоспроможності 2016-17

28

85

Легкість ведення бізнесу, 2017

78

80

Індекс економічної свободи, 2017

111

166

Глобальний інноваційний індекс, 2016

25

56

Індекс сприйняття корупції, 2016

79

131

Глобальний індекс щастя, 2017

79

132

Джерело: складено автором на основі звітів міжнародних організацій

О. В. Хоменко
к.е.н., ст. викладач кафедри
міжнародної економіки,
ДВНЗ «Київський
національний економічний
університет ім. В. Гетьмана»
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З метою посилення своїх позицій у
світовій політиці та економіці, уряд
КНР запроваджує низку масштабних проектів та програм, які мають
глобальний ефект та поглиблюють
міждержавну співпрацю. Серед
таких проектів «Один пояс, один
шлях» («One belt. One road») – відродження Великого Шовкового
шляху, мета якого створити новий
глобальний порядок за китайських
правил та очолити глобалізацію
2.0.1 У рамках проекту КНР заплановано інвестувати від 10 до 50 млрд
дол. у розвиток інфраструктури

країн-учасниць Нового Шовкового
шляху.
Україна не залишилася осторонь
цього проекту, підписавши меморандум про порозуміння з китайською стороною. Однак на сьогоднішній день, участь України є лише
декларативною у проекті «Один
пояс, один шлях» і це уповільнює
прогрес в економічній співпраці
України та КНР, що відображається
у торговельних, інвестиційних відносинах та науково-технологічному обміні.
Л. Л. АНТОНЮК, О. В. ХОМЕНКО

Торговельне співробітництво

Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України з КНР, 1995-2017, млрд

У 2016 р. Китай посів третє місце
у географічній структурі українського імпорту (11,9%) та сьоме – у
структурі експорту (5%). В цілому
4,2% всієї зовнішньої торгівлі України припадає на КНР. Вже за результатами І кв. 2017 р. Китай посідає
сьоме місце у зовнішній торгівлі з
Україною з часткою 3% (рис.1).
Однак, частка України у структурі
торгівлі КНР є незначною та становить 0,2% від зовнішньоторговельного обігу. Це і обумовлює від’ємне
сальдо торговельного балансу між
Україною та КНР (рис. 2).
Досліджуючи ретроспективу українсько-китайських торговельних відносин, слід зазначити, що в період з
1995 по 2004 рр. сальдо було позитивним. Однак, у структурі українського експорту в КНР переважала
продукція з низькою доданою вартістю та низькотехнологічна, тобто
сировинна продукція та металобрухт.
Пік високотехнологічного експорту
України в Китай припадав на 2007
р. – телекомунікаційне обладнання,
продукція машинобудування, літаки
та компоненти. Починаючи з 2013 р.
переважає експорт середньотехнологічної продукції (рис. 3).
Найбільшу переваги китайський
імпортер надає продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК)
та АПК. Так майже 94,1% експорту в
КНР припадає на сировинні товари, а 5,6% – на готову продукцію. Зростаючий попит китайських
партнерів зберігається на металомісткі руди та металобрухт – 40,2%,
зернові культури, зокрема кукурудза та соя – 28,9%, рослинні олії
– 22,2%, деревина та енергетичне
обладнання майже по 2% (рис. 4).

Джерело: UNCTAD, Державна служба статистики України

Рис. 2. Динаміка торговельного сальдо між Україною та КНР 1995-2017, млрд дол.

Джерело: складено автором на основі даних UNCTAD, Державна служба статистики України

Рис. 3. Динаміка технологічного експорту України в КНР, %

На відміну від українського середньо- та низькотехнологічного експорту, імпорт з КНР є переважно
високотехнологічним – 37% від загального обсягу. Частки середньота низькотехнологічного експорту
становлять 26% та 9,9% (рис. 5).
Серед високотехнологічної продукції 11,9% – телекомунікаційні пристрої; 10,9% – електричні машини
та устаткування; 7,3% – офісні машини та машини автоматичної обробки даних (рис. 6).
Отже, на сьогоднішній день, у контексті розвитку Нового Шовкового шляху, міжнародна торгівля є
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пріоритетом як для КНР, так і для
України. У проведеному нами опитуванні
експертів-китаєзнавців,
визначено найбільш пріоритетні
товарні групи зовнішньої торгівлі
між Україною та КНР (рис. 7).
В опитуванні визначено, що стримує зовнішню торгівлю між Україною та КНР, а саме вхідні бар’єри.
Для українського експортера в
Китаї – висока конкуренція на
внутрішньому ринку (80% респондентів), квоти та ліцензування (по
50%), технічні бар’єри (40%). Для
китайського експортера в Україні
– високі ставки мита (70%), ліцензування (60%); технічні бар’єри
(30%), квоти (20%). Одним із рішень
у подоланні цих бар’єрів є угода
про вільну торгівлю. В кінці 2016 р.,
Послом КНР в Україні було оголошено про наміри укладання угоди
про вільну торгівлю. Зона вільної
торгівлі стане наступним логічним
кроком після Угоди про торговельно-економічне
співробітництво,
укладеної ще у 1992 р. та якою
встановлено режими найбільшого
сприяння у міжнародній торгівлі.

Рис. 4. Топ-5 продуктів українського експорту в КНР у 2015 р., %

Джерело: UNCTAD

Рис. 5. Динаміка технологічного імпорту України з КНР, %

Інвестиційне співробітництво
Реалізація проекту «Один пояс,
один шлях» призвела до зростання економічного та інвестиційного
інтересу до українських енергетичних, інфраструктурних, фінансових
об’єктів. Однак, частка України у
структурі китайських інвестицій є
незначною та становить 0,004%,
проте обсяги інвестицій щорічно
зростають. Станом на кінець 2016 р.
інвестиції з Китаю становили 33,6
млн дол., з них 16,4 млн дол – прямі
іноземні інвестиції в акціонерний
капітал та 17,2 млн дол. – у боргові
інструменти (рис. 8).

Джерело: UNCTAD

Рис. 6. Топ-10 продуктів українського імпорту з КНР у 2015 р.,%
,

Як і в інших країнах світу, куди КНР
здійснює інвестиційну експансію,
інвестиційно привабливим є сектор сільського господарства. Це
обумовлено однією із цілей КПК
– забезпечення продовольчої безпеки. У цьому контексті Україна не
стала винятком, на кінець 2016 р.
інвестиції у сільськогосподарську
галузь становили 6,42 млн дол. Другим інвестиційним пріоритетом
КНР є промисловість, в яку інвестовано 3,3 млн дол. Найбільша частка
інвестицій в акціонерний капітал
припадає на переробну промисловість (рис. 9). Інвестиції України в
економіку Китаю не перевищують
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Рис. 7. Пріоритетні товарні групи зовнішньої торгівлі України та КНР
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Джерело: складено автором на основі опитування

1,5 млн дол., та сконцентровані переважно у переробній промисловості – понад 40% (рис. 10).

Рис. 8. Інвестиції КНР в економіку України, 2010-2016 рр., млн дол.

Відповідно до довгострокових пріоритетів КНР, серед яких відродження Нового Шовкового шляху, розвиток альтернативної енергетики і
забезпечення продовольчої безпеки, китайська сторона зацікавлена
в інвестиціях в інфраструктурні,
сільськогосподарські, енергетичні
проекти. У цьому контексті Україна
має значний потенціал. За даними
The American Enterprise Institute та
The Heritage Foundation китайськими компаніями було інвестовано
4,3 млрд дол. в енергетику. Уже у
першому півріччі китайська сторона анонсувала низку інфраструктурних проектів, а також інвестувала 7 млрд дол. в облігації. Основне
завдання даних інвестицій полягає

Угода про зону вільної торгівлі відкриє нові можливості як для китайських виробників, так і для українських,
що призведе до поглиблення співпраці у різних галузях
економіки:
• розширення ринків збуту продукції, а для китайських
товаровиробників Україна – сполучна ланка між Азією
та Європейським союзом, що дозволяє отримати доступ до європейського ринку;
• інноваційний потенціал КНР та України – розвиток
спільних науково-дослідницьких та інноваційних проектів, створення інноваційних кластерів та хабів;
• можливості для розвитку інфраструктури у межах
«Нового Шовкового шляху» – Китай створив фонд
Sino-CEEF для фінансування економічної співпраці
між країнами Центральної та Східної Азії у розмірі 10
млрд євро саме на розробку спільних інфраструктурних проектів, розвиток високотехнологічного виробництва та індустрії масового споживання;
• розвиток енергетичної галузі України – Китай планує
інвестувати у модернізацію енергогенеруючого обладнання та електрокомунікацій 2 млрд дол. США;
• поглиблення співпраці у розвитку освіти – освітній
та науковий обмін студентами, розвиток інклюзивної
освіти, грантова підтримка академічних досліджень
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

Джерело: Державна служба статистики

в модернізації сільськогосподарської, енергетичної
сфер та інфраструктури, а також інші галузі економіки, що в свою чергу забезпечить створення нових
робочих місць, зростання доходів від оподаткування
і збільшення торговельних потоків. Варто зазначити,
що Китай має надзвичайно великий інвестиційний
потенціал, але в Україні він використовує на рівні
менше 1%. Як зазначив посол КНР в Україні Ду Вей,
причиною низької активності є відсутність гарантії
безпеки інвестицій: «Насамперед необхідно гарантувати безпеку: як отримати після інвестування прибуток».2
З метою виявлення ключових факторів такої низької інвестиційної активності, нами було проведено
опитування серед експертів-китаєзнавців в Україні
та КНР. Це дозволило визначити, що найбільший
вплив здійснюють такі фактори:
• Корупція (90% респондентів).
• Велике податкове навантаження (70%).
• Нестабільне та надмірне регулювання (60%).
• Нечітка правова система (60%).
• Мінливість політичного середовища (50%).
• Мінливість економічного середовища (40%).
• Низький рівень доходів громадян (30%).
• Відсутність інфраструктури (30%).
• Труднощі у спілкуванні з урядовими та приватизаційними органами (30%).
• Проблеми щодо встановлення чітких прав власності (20%).
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Джерело: Державна служба статистики України

Рис. 10. Українські інвестиції в КНР, млн дол.
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Економічне середовище та стратегічні вектори співробітництва
У проведеному опитуванні серед
експертів-китаєзнавців в Україні
та КНР, ми досліджували питання щодо стратегічних пріоритетів
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Найбільші інвестиційні угоди між КНР та Україною

Таблиця 2
Дата

1.4

1.3

.

Отже, доки уряд України не здійснить комплексні економічні реформи для подолання «гальмівних» чинників, ключовим мотивом
входу іноземних компаній, зокрема
китайських, відповідно до нашого опитування, буде вихід на нові
ринки зі слабкою конкуренцією
(90% респондентів).

Рис. 9. Галузевий розріз китайських інвестицій в Україну у 2016 р.,%

.

У ході дослідження експертами
були запропоновані шляхи вирішення проблем та формування
інвестиційної привабливості України. Серед них такі:
• забезпечення ефективної судової системи, котра б не тільки гарантувала право власності, але й
взагалі дотримання законів;
• демонополізація економіки та
створення конкурентного ринку;
• реформування податкової системи, зниження податкового навантаження та розробка механізму
податкових канікул;
• перегляд законів щодо захисту інтересів інвесторів, а саме: гарантування повернення їхніх вкладів,
звільнення від оподаткування доходів іноземних інвесторів;
• розробка закону про концесію,
зменшення рівня корупції, нормалізація регулювання.
Наше дослідження підтвердило і
оцінки Всесвітнього економічного
форуму щодо стримуючих чинників інвестиційної діяльності.
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співробітництва. Серед переваг в
економічній співпраці КНР з Україною респонденти виокремили:
геополітичне положення (90%);
кваліфікована робоча сила (60%);
дешева робоча сила (50%); низькі
витрати на ресурси (20%). Разом з
тим, ризиками співпраці з Україною
респонденти визначили: політичні
(80%); фінансові (70%); комерційні
та соціальні (по 20%).

Рис. 11. Фактори, які стримують інвестиції

Відповідно до опитування, пріоритетними галузями співпраці України та КНР є: альтернативна енергетика (70%), аерокосмічна галузь
(70%), наука та освіта (70%), АПК
(60%), дорожня інфраструктура
(60%), будівництво (30%), фінанси
(10%).
Альтернативна енергетика. Станом на початок 2017 р.,
китайськими компаніями в енергетичну галузь України
було інвестовано 4,28 млрд дол., понад 90% в альтернативну енергетику. На сьогоднішній день, китайські
компанії активізували свою інвестиційну діяльність
у цьому секторі. Зокрема, у жовтні 2016 р. китайські
компанії CCEC і GCL заявили про готовність інвестувати 1 млрд дол. у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні. Китайська компанія TBEA
International Ltd. планує побудувати вітряну станцію на
500 МВт у Миколаївській області, компанія Shandong
Qingneng Power Co. Ltd. має намір інвестувати у будівництво теплоелектростанції на основі «зелених» технологій у Львівській області.3
Аерокосмічна галузь. Нещодавно Україна і Китай розробили спільну космічну програму щодо освоєнню Місяця, та затвердили довгострокову програму співробітництва в космічній сфері 2016 – 2020 рр. Основними
положеннями цієї програми є: збереження технологічної та експлуатаційної незалежності у розвитку космічної програми; дотримання мирного використання
космічного простору; стимулювання створення розширеної інноваційної системи через здійснення програм космічної науки і техніки; баланс незалежності і
самостійності щодо прийняття конструктивного ставлення до міжнародного космічного співробітництва
на підставі рівності і взаємної вигоди.
АПК. У лютому 2017 р. Державна корпорація Китаю
China Haisum Engineering, яка займається розробкою
і впровадженням інфраструктурних проектів, виявила
намір протягом наступних двох років інвестувати 515
млн дол. у розвиток української галузі садівництва, що
сприятиме розвитку вітчизняного аграрного сектору.4
Дорожня інфраструктура. У березні 2017 р. компанія
China Railway International Group зголосилася взяти участь у будівництві четвертої гілки метро та Подільсько-Воскресенського мосту в м. Київ (покриття
85% вартості проекту – 1,1 млрд дол.). З метою розвитку міжміської дорожньої інфраструктури, Державне
агентство «Укравтодор» та китайська компанія China
Road and Bridge Corporation підписали меморандум
про будівництво бетонної автодороги «Одеса – МикоУКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”
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лаїв». Ця сама компанія планує кредитувати будівництво Кременчуцького мосту (300 млн дол.).
Фінанси. Окрім інфраструктурних проектів, китайські
інвестори зацікавлені в українському фінансовому
секторі, зокрема у банківській системі та фондовому
ринку. У кінці 2016 р. Bohai Commodity Exchange розпочала активне входження у банківську систему, придбавши Український банк реконструкції та розвитку, а
також розпочавши перемовини з українським фондовими біржами щодо придбання однієї з них. У липні
2017 р. Bohai Commodity Exchange виявила намір придбати Українську біржу.
Таким чином, не дивлячись на євроінтеграційне спрямування офіційної політики уряду України, співпраця
з КНР є нагальним та стратегічно важливим пріоритетом для нашої країни. Базуючись на проведеному
опитуванні, ключові напрями економічного співробітництва України та КНР сконцентровані в агропромисловому секторі, науково-технічному та техніко-економічному, в сфері освіти та культури, аерокосмічній та
фінансовій галузях, дорожній інфраструктурі. А також
Україна має можливість стати одним з головних партнерів КНР у реалізації масштабного проекту «Шовковий шлях» як хаб у Центрально-Східній Європі.
1

Bloomberg. Xi’s New Silk Road Forum Sets Chinese Tone for
Globalization 2.0 [Електронний ресурс] / Bloomberg – Режим доступу до ресурсу: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2017-05-09/xi-s-new-silk-road-forum-sets-chinese-tonefor-globalization-2-0.
2

Посол Китаю про інвестиції в Україну [Електронний ресурс] –
Режим доступу до ресурсу: http://ua.censor.net.ua/news/437255/
posol_kytayu_pro_investytsiyi_v_ukrayinu_nasampered_
neobhidno_garantuvaty_bezpeku_yak_otrymaty_pislya.
3

China is building a huge solar park inside the Chernobyl nuclear
exclusion zone [Електронний ресурс] // WEF – Режим доступу
до ресурсу: https://www.weforum.org/agenda/2017/04/chinais-building-a-huge-solar-park-inside-the-chernobyl-nuclearexclusion-zone.
4

Китай має намір інвестувати $515 мільйонів в українське садівництво [Електронний ресурс] // Unian – Режим доступу до
ресурсу: https://economics.unian.ua/agro/1800526-kitay-maenamir-investuvati-515-milyoniv-v-ukrajinske-sadivnitstvo.html.
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Використання Україною
китайської ініціативи «Один пояс, один шлях»
Руслан Осипенко

Виконавчий директор CCA - Китайська Торгова Асоціація
Для України як держави, що нещодавно почала відлік свого державотворення на нових засадах, є
унікальна можливість, яка дозволить країні не тільки дати поштовх
для внутрішніх реформ, які були
започатковані, але й у стратегічному плані зміцнити суверенітет
держави в цілому. Маючи угоду з
ЄС про асоціацію та зону вільної
торгівлі, Україна могла б укласти
подібну угоду з КНР та стати реальним транспортним та економічним
мостом у глобальній торгівлі Китаю з Європою.
У той час, як у світі поставлено
під сумнів принцип відкритості у
торгівлі і з’являються тренди до
розвитку суто двосторонніх економічних стосунків, лише Китай
вживає зусиль до збереження
вільного обміну товарами, послугами та капіталами. Зокрема оголошена Китаєм ініціатива «Один
пояс, один шлях» передбачає
створення поясу вільної торгівлі
від Китаю до Європи, ВВП якої по
завершенні всіх процесів становитиме 51% світового ВВП. Пов76
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ноцінна участь у цих процесах
надасть нашій країні нове дихання в усіх сферах та зміцнить
двосторонні стосунки з однією з
найбільших економік світу.
Сьогодні, коли двосторонні стосунки між нашими країнами лише
набирають належних політичних
та економічних обертів, по обидва боки кордонів люди живуть за
старими стереотипами і уявленнями один про одного. Така ситуація є не тільки шкідливою, а деякою мірою й небезпечною. Для
нівелювання такої ситуації варто
збільшувати людські контакти та
розвивати ті галузі відносин, що
дозволять по-новому поглянути народам наших країн один на
одного. Так за хибними стереотипами деяких українців Китай – це
велика бідна країна, яка виробляє
переважно неякісні товари широкого вжитку. А китайці, принаймні ті, що знають де розташована
наша країна, вважають Україну
досі частиною колишньої радянської імперії, на території якої
триває війна та розгул корупції.

Розвиток туризму, співробітництва в медичній, науковій, освітній та культурній сферах дозволить побачити народам наших
країн нові сучасні реалії, в яких
живуть наші народи та розвіяти міфи й стереотипи, які інколи
нав’язуються третіми сторонами,
що заважає ефективно вибудовувати наші стосунки. Активізація
людських контактів на рівні експертів, діячів науки та культури
зміцнюватиме довіру між нашими народами, що у подальшому
стане міцним фундаментом для
розвитку торгово-економічного
співробітництва. Однак, не слід
забувати і про особливість розбудови Китаєм двосторонніх міжнародних стосунків – всі ініціативи
«знизу» мають бути підкріплені
одночасною активізацією політичних контактів між лідерами
країн та їхніми урядами.
Найбільш простою і одночасно
складною сферою, з якої можливо було б розпочати активізацію
ділового співробітництва між Китаєм та Україною, є туризм. УкраР. А. ОСИПЕНКО

їна з цією метою має розробити
відповідну комплексну програму
щодо започаткування або підтримки приватних ініціатив створення відповідної інфраструктури
для прийому великої кількості китайських туристів. Необхідно формувати в Україні умови для спільної роботи бізнесів. Серед питань,
які б могла вирішити Україна – це
подальше покращення візового режиму для певних категорій
китайських громадян, розробка програми з підготовки гідів з
китайською мовою, метрдотелів,
водіїв та працівників магазинів
«дьюті фрі», створити нарешті колл-центр для китайських туристів,
як передбачено раніше підписаними міждержавними протоколами. А переклад надписів на
магазинах та у місцях, де найчастіше з’являються китайські гості:
аеропорти, вокзали, музеї, сприяло б залученню нових китайських
туристів та бізнесменів до нашої
держави.
Окремим напрямом є надання
в Україні послуг, знайомих для
китайців Для збільшення такого
потоку потребують подальшого
вивчення сфери зацікавленості
китайських туристів в Україні, серед яких сучасна медицина, екота етнотуризм, можливість організації спільних бізнесів в Україні у
експортно орієнтованих сферах.
У Західній Європі нові тенденції
чітко зрозуміли, який турист наймасовіший та найбільш заможний. Щорічно китайські туристи
витрачають за кордоном 200 млрд
дол. США, навіть більше, ніж сама
країна витрачає на щорічні прямі
іноземні інвестиції, які становлять
100 млрд дол. США.
Актуальною для Китаю залишаються такі сфери співробітництва як
наука та освіта. Україна, незважаючи на кризові явища в економіці
та за відсутності підтримки з боку
держави, все ще здатна генерувати сучасні технології та має велику
кількість вчених, готових втілювати
ці напрацювання у життя.
Безкоштовні освітні програми, започатковані Китаєм для державних службовців України, дають
можливість українським експер-

там і керівникам різного рівня вивчити успішний досвід реформ та
управління у Китаї й втілити його
в нашій країні, водночас будуть
формуватися необхідні для продовження співпраці двосторонні
зв’язки і довіра між народами наших країн.
Перспективно виглядає двостороння співпраця в галузі медицини та розвитку курортної справи.
Ці напрями пов’язані між собою. І
почати, можливо, варто було б із
оздоровлення китайських дітей та
літніх осіб у пансіонатах та санаторіях України, обміну досвідом у галузі профілактичної та реабілітаційної медицини, що є сильними
сторонами традиційної китайської
медицини. Застосування китайських медичних профілактичних
та реабілітаційних практик у поєднанні з застосуванням європейської медицини, яка представлена
українською школою, дозволило
б і українським і китайським пацієнтам в Україні отримати найкращі сервіси у медицині від кожної
зі сторін.
Безперечно, великі китайські компанії, йдучи до нас, відразу хотіли
б реалізовувати в Україні великі
інфраструктурні, аграрні, енергетичні або ІТ проекти, але сьогодні наша країна перебуває у стані
трансформацій і більш прагматичним, мабуть, було б починати
з незначних проектів на регіональному рівні, щоб паралельно
вивчити українські ринкові реалії
та оптимізувати можливі ризики.
Україна, у свою чергу, могла б скористатися фінансовими інструментами Китаю, створеними для
реалізації ініціативи «Один пояс,
один шлях». Сусідні східноєвропейські країни, які активно працюють у рамках програми співробітництва «16+1» – Китай та країни
Центральної та Східної Європи, у
листопаді 2016 р. вже отримали
від КНР 10 млрд дол. США на реалізацію транскордонних проектів,
під егідою ініціативи «Один пояс,
один шлях».
На сьогодні в українсько-китайських стосунках, на жаль, залишається багато знаків запитання.

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

Зокрема, не вирішені питання
використання раніше отриманих
від Китаю кредитів, на початковому рівні розвиток політичних
контактів, залишається без відповіді офіційна пропозиція Китаю – розпочати переговори про
зону вільної торгівлі, є випадки
неоднозначного ставленням до
китайських бізнесменів в Україні.
Україна задекларувала та приєдналася до ініціативи КНР «Один
пояс, один шлях», але мало поки
що зробила для наповнення її
практичними кроками, за винятком проведення щорічних великих конференцій та круглих столів
на цю тематику.
Водночас українці наголошують,
що з китайськими бізнесменами
важко вести справу, – Китай дає
переважно кредити і не вкладає, практично, в прямі інвестиції. Проте хотілося б відзначити і
факт існуючого розуміння з обох
боків, що ми є взаємодоповнюючими економіками та маємо великий позитивний історичний досвід співпраці, що дає нам підстави
говорити про великий потенціал
наших майбутніх відносин, зокрема у рамках реалізації ініціативи
«Один пояс, один шлях».

“Інструментом для більш
ефективної реалізації торговельно-економічного
потенціалу сторін є Китайська Торгова Асоціація,
яка була створена у 2015 р.
китайськими компаніями,
щоб працювати як платформа та міст для ділових
кіл обох країн. За два роки
своєї роботи кількість членів Асоціації збільшилася
вдвічі і продовжує зростати. Це красномовно свідчить про зростаючий взаємний інтерес китайського
та українського бізнесу
один до одного. Ініціатива
КНР «Один пояс, один шлях»
може бути надзвичайно
корисною і важливою для
України, але слід пам’ятати, що це можливо лише
за умови руху обох сторін
назустріч один одному.”
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Аналіз торговельно-економічного
співробітництва Китаю та України
в рамках стратегії «Один пояс, один шлях»
Загальні положення щодо торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною

Жень Фей
кандидат економічних наук,
співробітник Державного
банку розвитку Китаю

Україна – це одна з найважливіших партнерів Китаю в європейському регіоні. 4 січня 1992 року
обидві країни офіційно встановили дипломатичні відносини.
За ці 25 років, дружні відносини
співробітництва Китаю і України
в кожній окремій галузі успішно
розвивались, традиційна дружба
між двома народами невпинно
поглиблюється. Обидві країни
встановили довготривалі стратегічні відносини на основі стабільності, взаємної поваги, вигоди та
співпраці.
Китай підтримує усі зусилля
України у захисті державної незалежності, суверенітету та територіальної цілісності; розуміє
та поважає вибраний Україною,
відповідно до власної специфіки, шлях розвитку та визначену
внутрішню і зовнішню політику;
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підтримує активну роль України
в міжнародній та регіональній діяльності.
Україна приділяє багато уваги розвитку відносин з Китаєм, дотримується Політики одного Китаю,
підтримує принципову позицію
Китаю у питаннях Тайваню, прав
людини, Тибету, «Фалуньгун».
Сподіваюся, що Україна поглиблюватиме усестороннє стратегічне співробітництво, здійснюватиме тісний зв’язок та координацію
в важливих міжнародних та регіональних питаннях.
За останні роки співпраця Китаю
та України в області економіки,
торгівлі, науки та техніки, освіти
і науки невпинно зміцнюється,
всебічно розвивається і територіальне співробітництво – міста
Пекін, Тяньцзінь, провінції ШаньЖЕНЬ ФЕЙ

дун, Хубей та інші відповідно встановили побратимські відносини з Києвом, Харковом, Одесою, їхніми й
іншими областями та містами. Торговельно-економічне співробітництво – важлива складова китайсько-українських відносин та двигун їх стабільного
розвитку. За 25 років встановлення дипломатичних
відносин торгово-економічне співробітництво між
Китаєм та Україною народжувалось з нуля та продовжує швидко розвиватися, обидві сторони вже
сформували порівняно стабільні торговельно-економічні відносини. Особливо, після встановлення
у 2011 р. партнерських відносин стратегічного співробітництва, торговельно-економічна співпраця
невпинно просувається вперед. Двосторонній товарообмін Китаю та України за 2011, 2012, 2013 рр. перевищив 10 мільярдів доларів, у порівнянні з обсягом
на початку встановлення дипломатичних відносин
товарообмін виріс у 45 разів. Структура двосторонньої торгівлі безперервно вдосконалюється, інвестиційне співробітництво суттєво збільшується,
стабільно просувається співпраця між сторонами в
сфері сільського господарства, енергетики, інфраструктури тощо.
Під впливом внутрішньополітичної ситуації в Україні, починаючи з 2014 р., обсяг зовнішньої торгівлі в
цілому падає, що призводить до масштабного зниження товарообміну. Двосторонній товарообмін за
2014 р. склав 8,59 млрд доларів США, знизившись у
порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. на 22,7%.
Китайський експорт в Україну становив 5,11 млрд доларів США, знизившись (у порівнянні з аналогічним
періодом 2013 р.) на 34,9%. Імпорт з України склав
3,48 млрд доларів, збільшившись (у порівнянні з
аналогічним періодом 2013 р.) на 6,5%. Проте, положення Китаю в зовнішній торгівлі України навпаки
виросло та посилилось – Китай став 4-м найбільшим
ринком експорту для України та 3-ю найбільшою
країною імпортером. Китай з третього найбільшого зовнішньоторговельного партнера України (після ЄС та Росії) став другим зовнішньоторговельним
партнером (поступаючись Росії). На сьогодні сільське господарство та енергетика є найважливішими
Таблиця 1

областями економічного та технічного співробітництва між Китаєм і Україною.
Україна – один з трьох найбільших у світі регіонів
за запасами чорнозему, з репутацією «Житниці Європи», є третьою найбільшою у світі країною-експортером зерна. Китайський імпорт сільськогосподарської продукції з України у 2015 р. встановив 1,717
млрд доларів США, у порівнянні з аналогічним періодом 2014 р. збільшився на 125,3%. Зокрема імпорт
кукурудзи склав 877 млн доларів, збільшившись на
239,9% та зайнявши 79,2% загального обсягу імпорту
кукурудзи до Китаю. Обсяг імпорту соняшникового
зерна досягнув 514 млн доларів, збільшившись на
20,8% та зайнявши 90,4% загального обсягу імпорту
соняшникової олії до Китаю. Окрім того, за кредитної підтримки Експортно-імпортного банку Китаю
(Ексімбанк Китаю) та Державного банку розвитку Китаю, Китай та Україна розгортають створення
спільних проектів агропромислових парків, переробки сільськогосподарської продукції, спільного
будівництва та розвиток іригаційної інфраструктури, переробки кормів та будівництва зерносховищ.
19 травня 2016 р. дочірня компанія групи Китайської
зернової корпорації COFCO офіційно ввела в експлуатацію зерновий термінал в м. Миколаїв, з річним вантажообігом у 2,5 мільйонів тонн. Обсяг інвестицій у термінал склав 75 мільйонів доларів США.
Щодо сфери енергетики, вже зараз відповідні компанії Китаю та України активно вивчають можливості фінансового співробітництва щодо реалізації
комплексного проекту реконструкції енергетики.
За підтримки фінансових установ Китаю, у вересні 2013 р. завершився проект реконструкції шахти
Мельникова – пілотний проект співпраці Китаю та
України в сфері енергетики. Після реконструкції,
завдяки провідному китайському обладнанню для
видобутку вугілля, шахта змогла подвоїти обсяги
виробництва вугілля. Користуючись такою можливістю, як проект реконструкції шахти Мельникова,
китайські провідні, високоефективні та енергозберігаючі технології й обладнання поступово входять

Двосторонній товарообмін між Китаєм та Україною за 2011 – 2015 (100 доларів США)

Рік

Обсяги імпорту та експорту

Китайський експорт в Україну

Китайський імпорт з України

2011

104.10

71.47

71.47

2012

103.55

73.23

73.23

2013

111.22

78.5

78.5

2014

85.9

51.1

51.1

2015

70.72

35.16

35.16
Джерело: Національне бюро статистики Китаю
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на український ринок реконструкції енергетики.
Китай та Україна зараз активно обговорюють будівництво Канівської ГАЕС, розроблення Кіровоградського (Кропивницького) вугільного кар’єру
та реконструкцію Київенерго задля впровадження
технології використання водо-вугільної суспензії та
інших проектів.
Щодо сфера альтернативних джерел енергії, обсяг
інвестицій China National Building Material Company
Limited (CNBM) та інших китайських підприємств в
сонячну енергетику України уже перевищив 1 млрд
доларів США. 25 жовтня 2016 р. на сайті Міністерства
екології та природних ресурсів України було опубліковане повідомлення про наміри китайської компанії China National Complete Engineering Corporation
(CCEC) щодо будівництва сонячної електростанції
потужністю 1Гвт в Чорнобильській зоні відчуження,
що буде реалізоване через EPC-контракт. Заплановані інвестиції складають 1 млрд доларів США.
Сфера авіації, космонавтики та телекомунікації. На
основі таких успішних проектів співпраці, як авіаносця (Ляонін) та гігантського літака-транспортера,
у 2016 р. поступово реалізується спільний проект
українського підприємства «МОТОР СІЧ» та китай-

ської сторони з організації виробництва авіаційних
двигунів.
У сфері телекомунікації, компанія Huawei підписала
програму модернізації фіксованої телекомунікаційної мережі України. ZTE Corporation, Huawei та найбільший український оператор зв’язку «Київстар»
підписали оновлену угоду про співпрацю в галузі
бездротового зв’язку. ZTE Corporation та Huawei виступатимуть підрядниками в оновленні, вже наявної в Україні, мережевої системи 2G та 3G на 4G/LTE.
Фінансова сфера. Китайська та українська сторони
вже розгорнули цілу низку проектів ділового співробітництва, окрім кредитів Державного банку розвитку Китаю та Ексімбанку Китаю, 23 червня 2015 р.
Національні банки Китаю та України підписали угоду
про валютний своп терміном на 3 роки на суму обміну в 54 млрд гривень та 15 млрд юанів (приблизно
2,4 млрд доларів США). Окрім того, 1 грудня 2016 р.
китайська компанія Bohai Commodity Exchange Co.,
Ltd. (BOCE) купила державний Український банк реконструкції та розвитку (УБРР), що став головною
установою китайського фінансового капіталу для
прямих інвестицій в Україну.

Можливості та виклики торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною
1 січня 2016 р. офіційно почала діяти угода про зону
вільної торгівлі Україна-ЄС. За підтримки Банку Америки, Європейського центрального банку, Світового
Банку та Міжнародного валютного фонду Україна отримала економічну допомогу і кредитну підтримку,
поступово стабілізувала фінансовий ринок та ринок
боргових зобов’язань, а також проводить реформи
політичної, економічної та соціальної систем відповідно до європейських стандартів. За активним посередництвом міжнародної спільноти Мінська угода
від 2 лютого 2015 р. щодо припинення конфлікту на
сході України набрала чинності. І хоча окремі перестрілки досі відбуваються, широкомасштабний
збройний конфлікт відсутній, і в цілому геополітичне середовище зберігає відносну стабілізацію.
14 квітня 2016 р., Голова Парламенту України пан
Гройсман вступив на посаду прем’єр-міністра України і внутрішньополітична ситуації України почала
стабілізуватися, Президент, Прем’єр-міністр та Парламент сформували поєднану триєдину структуру,
яка значно посилила авторитетність та керівну здатність уряду. На тлі політичної стабілізації, економіка
демонструвала тенденцію відновлення: розвиток індустріального та сільськогосподарського виробництва позитивні, ринковий попит на капітал зростає,
інвестиційне середовище з кожним днем покращується, ресурсний, геополітичний та технологічний
потенціал України поступово вивільняється.
80
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Слідом за просуванням стратегії «Один пояс, один
шлях», у співробітництва між Китаєм та Україною
з’являються нові історичні можливості. Український уряд вже неодноразово висловлював свою
готовність до спільного будівництва «Одного поясу, одного шляху», що стане важливим ринком для
розгортання міжнародного фінансового співробітництва для «виходу назовні» китайських компаній
за участю китайського капіталу та фінансових установ. Китай надав Україні позитивну відповідь щодо
«спільного будівництва «Одного поясну, одного
шляху»» у надії, що завдяки ефективному поєднанню переваг української ресурсної бази, геополітичного положення, науково-технологічної сфери, виробничих можливостей з перевагами Китаю
у фінансовій сфері, виробничо-технічній базі та
трудових ресурсах в рамках ініціативи «Одного поясу, одного шляху» всебічно просуватиметься торговельно-економічне співробітництво між двома
країнами, що дасть Україні можливість стати вузловою точкою нового економічного поясу «Великий
шовковий шлях».
Одночасно з будівництвом «Один пояс, один шлях»
поглиблюється співпраця Китаю та України в сфері сільського господарства. В цій галузі є надії на
реалізацію використання спільних переваг для взаємного доповнення. Перспективи співробітництва
є дуже широкими. Окрім сої, кукурудзи, пшениці,
ЖЕНЬ ФЕЙ

соняшникової олії та іншої сільськогосподарської
продукції українське високоякісне м’ясо, молоко,
молочні продукти тощо безперервно входитимуть
на китайський ринок; при збільшенні експорту сільськогосподарської техніки в Україну Китай також
стимулюватиме партнерське співробітництво таких
підприємств як «Хуанфаньцюй», COFCO, «Цзілян» з
українською стороною на розгортання співпраці в
сфері агропромислових парків.
В рамках «Одного поясу, одного шляху», співпраця в галузі промисловості сповнена можливостями
для бізнесу, кількість проектів такого співробітництва збільшуються щодня. Слідом за стабілізацією
політичної ситуації в Україні, економіка також почала зростати, перспективи співпраці між Китаєм та
Україною в індустріальній сфері дуже широкі.
По-перше, – це співпраця в сфері енергетики, окрім вже наявних програм на цільові кредити у 3,6
млрд доларів США, що направлені на реконструкцію системи енергетики, які вже поступово впроваджуються, співробітництво в сфері відновлювальних джерел енергії поступово стає новим напрямом
енергетичної співпраці. На сьогодні, атомна енергія займає приблизно половину ринку енергетики
України та складає 90 млрд кіловат-годин, до того
ж наявна тенденція зростання. Встановлена потужність ядерної енергії в Україні складає 13000
МВт та займає в Європі четверте місце, поступаючись лише Франції, Росії та Німеччині. Проте атомне
енергетичне обладнання дуже застаріле, технології
відсталі, наявний брак коштів для переобладнання.
Успіх передових технологій китайських підприємств
ядерної енергетики та підтримка фінансових установ Китаю в сфері британської ядерної енергетики
надають співробітництву Китаю і України в сфері
ядерної енергетики широкі можливості.
Наявні також широкі можливості для співпраці обох
сторін у проектах будівництва гідроелектростанцій.
Джерела гідроенергетики зосереджені в основному в басейнах річок Дніпро та Дністер. На території України діють такі великі гідроелектростанції:
Дніпровська ГЕС, Київська ГЕС та інші, які мають
нагальну потребу у заміні застарілого обладнання.
На сьогоднішній момент вже розгорнулась істотна
взаємодія з українськими партнерами щодо проектів реформування згаданих вище великих ГЕС та
проектів будівництва невеличких ГЕС в західному

регіоні китайськими підприємствами. Окрім того,
згідно з «Національним планом дій з відновлювальної енергетики» до 2020 р. енергія, отримана
за допомогою альтернативних джерел, повинна зайняти 11% від енергоспоживання. Цілком можливо,
що Україна стане новим, перспективним ринком
для китайським компаній, що займаються новими
джерелами енергії.
По-друге, співпраця в сфері транспортної інфраструктури. Україна – це центр транспортної системи
Європи та Азії, сухопутні та морські транспортні комунікації розвинуті, що закладає міцну основу для
співпраці в сфері транзитних перевезень. Україна –
це важливий вузол торгівлі та перевезень між Китаєм та Європою, її положення в взаємно доступному
будівництві інфраструктури з кожним днем стає все
помітнішим.
У квітні 2016 р., відкрився новий транзитний канал
«Шовковий шлях», що тягнеться від портового міста
Чорноморськ (раніше Іллічівськ, – прим. перекладача), що знаходиться на південному березі Чорного
моря, через Грузію, Азербайджан, Каспійське море,
Казахстан і до Сіньцзяну, що надасть нові можливості подальшого глибокого розвитку для торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та
Україною. У таких сферах як будівництво швидкісної
залізниці та автомобільних доріг, реформування
портів китайські підприємства накопичили багатий
досвід та мають передові технології, що за підтримки китайських фінансових установ зроблять можливим участь китайських підприємств у реформуванні
залізничних колій, автомобільних шосе та портів.
По-третє, за останні декілька років, через нестабільність політичної ситуації та вплив економічної
кризи, міській транспортній інфраструктурі не вистачало фінансування для реформування. Завдяки співпраці Китаю та України в цій сфері можна
посилити впровадження оновлення громадського
транспорту та збільшити кількість одиниць транспортного автопарку, що працює на нових джерелах енергії.
Четверте, – сфера інформаційних технологій. Китай
та Україна можуть розгортати співпрацю у таких напрямах як будівництво «Smart city», «Інтернет +» та
інші.

Рекомендації та альтернативні засоби стимулювання інвестиційного співробітництва між Китаєм та Україною
1. Розширювати сферу співробітництва, будувати платформу для співпраці
Хоча на сьогодні основною ланкою китайськоукраїнської співпраці є торгівля товарами, але по-
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тенціал двостороннього співробітництва не обмежується лише цим. Слідом за відновленням та
розвитком української економіки, а також зростання
споживання населення, лише торгівля товарами не
здатна пристосуватися до потреб двох сторін.
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Зміцнення інвестиційного співробітництва стає
ключовим пунктом майбутньої двосторонньої
співпраці. Інвестиційне співробітництво між
Китаєм та Україною може покрити як і сектор
енергоресурсів, так і поширитись на інфраструктуру, нові науку і техніку, альтернативні
джерела енергії, а також «зелену» економіку
та добробут людей. Найближчим часом, обидві
сторони можуть активно вивчати зміцнення динаміки фінансової підтримки, спрямованої на
ключові сфери співробітництва, точкою опори
якого стане взаємна доступність до будівництва
інфраструктури та промислова співпраця, що
стимулюватиме використання спільних переваг співробітництва виробничих сил Китаю та
України задля взаємного доповнення. У процесі
просування торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною, потрібно повністю розкрити важливу роль «першочергового
планування», потрібне всебічне централізоване планування, треба не лише виконати планування інвестиційного співробітництва у ключових проектах та сформувати низку показових
програм, які відіграватимуть основну роль та
матимуть зразкову ефективність, а також слід
якнайшвидше створити престижний, зразковий, всебічний планувальний резерв важливого об’єкта співробітництва «Один пояс, один
шлях» між Китаєм та Україною. Уряди та підприємства обох сторін можуть спільно розробити програми реалізації відповідних спільних
проектів, розкрити власні переваги та створити
платформу співробітництва. Необхідно інтегрувати переваги китайських та українських ресурсів, максимально розкрити переваги китайського капіталу, фінансувати та стимулювати участь
китайських підприємств в будівництві великих
проектів державного значення, зміцнювати
співпрацю Державного банку розвитку Китаю,
Ексімбанку Китаю, фонду Шовкового шляху та
інших державних фінансових установ зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком, спільно стимулювати співпрацю в
сфері виробничих сил та інфраструктури Китаю
й України, зокрема посилювати контакти у виробництві та проектуванні, уникати гомогенної
конкуренції. Щодо намірів компаній за участі
китайського капіталу в українських проектах,
китайські фінансові установи можуть гнучко
застосовувати комбінований спосіб «кредит +
інвестиції», за допомогою різноманітних формами співробітництва, як наприклад «банк
– уряд», «банк – банк», «банк – страхова компанія», «банк –підприємство» та інші, за яких
надаватимуться високоякісні фінансові послуги.
Разом з цим, безперервно розширювати межі та
масштаби конвертації національних валют обох
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сторін, використання юаня для розрахунку та
здійснення міжнародних платежів, залучати фінансування проектів, банківські кредитні лінії,
синдиковані кредити та інші форми фінансування задля фінансової підтримки торговельно-економічного співробітництва між Китаєм
та Україною, підтримувати випуск облігацій в
юанях на території Китаю українськими підприємствами з порівняно високим кредитним рейтингом.
2. Сприяти співпраці в сфері планування, зміцнювати довіру задля запобігання ризикам
Стратегія «Один пояс, один шлях» стане найважливішою програмою, що в майбутньому спрямовуватиме торговельно-економічне співробітництво Китаю та України. Україна – одна з перших
країн, що відгукнулась на ініціативу «Один пояс,
один шлях». У 2014 р. було підписано двосторонню угоду щодо участі України у будівництві
«Одного поясу, одного шляху», яка окреслила
головний напрям співпраці між двома країнами.
Китайсько-українське спільне будівництво економічного поясу «Шовковий шлях» – це можливість безперервно посилювати політичну комунікацію, можливість розвитку інфраструктури та
зв’язку, безперешкодного функціонування тор-
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як будівництво інфраструктури, енергоресурси, авіація та космонавтика, машинобудування,
сільське господарство, логістика, зв’язок, електронна комерція та інші, послідовно розширювати масштаби, оптимізувати порядок та підвищувати рівень двостороннього інвестиційного
співробітництва.
При затвердженні плану співпраці, важливо
обдумати такі два аспекти: перший – в Україні
наявні багаті ресурси корисних копалин, особливо марганцю, заліза, калійної солі, вугілля,
урану тощо, в яких Китай відчуває нестачу. Тому,
перш за все, потрібно враховувати інвестиційне співробітництво в гірничій промисловості.
Другий аспект – зараз Україна докладає зусиль
до реіндустріалізації, що разом з ініціативою
«Один пояс, один шлях» принесе співпраці двох
країн ще більше можливостей, особливо в сфері торгівлі, інвестицій, технічної економіки, а
також будівництві інфраструктури. Ми можемо
обдумати використання величезних валютних
резервів, виробничої індустрії, сфери послуг
Китаю та накопичених і сформованих впродовж
багатьох років переваг у виробництві. В рамках
стратегії «Один пояс, один шлях» варто зміцнити інвестиційне співробітництво з Україною
щодо взаємно доступного будівництва інфраструктури.

гівлі. Для цього потрібно сприяти двосторонньому торговельно-економічному співробітництву за всіма напрямами, затвердити план його
розвитку, спрощенню процесу торгівлі та інвестицій, зміцнювати інвестиційне співробітництво
в сфері фінансових капіталів, співпраці в сфері
взаємної доступності інфраструктури, виробничих сил та виробництва обладнання.
Китайсько-українське співробітництво повинно засновуватися, першочергово, на плануванні. Треба розкрити провідну роль планування
двосторонньої співпраці для торговельно-економічного співробітництва, активно сприяти
затвердженню та імплементації плану інвестиційного співробітництва, а найголовніше –
зміцнити проекти планування у таких сферах

Сьогодні економіка та правова база України не є
досконалою, культура кредитування порівняно
відстала, наявні нестача актів та кредитування
системи. Це є потенційними ризиками поглиблення інвестиційного співробітництва між Китаєм та Україною. В процесі співпраці потрібно
поступово удосконалювати систему та порядок
реагування ризиків та вирішення криз, створювати українську систему раннього запобігання
фінансовим ризикам, сформувати міжнародні
механізми співробітництва реагування на міжнародні фінансові ризики та вирішення криз.
За допомогою збільшення тренінгів та інших
заходів підвищувати усвідомлення партнерами необхідності виконання угод, зміцнювати
взаємодію та співпрацю між адміністративними органами, що надають оцінку кредитоспроможності, та агентствами кредитних рейтингів,
зменшувати кредитні ризики, покращувати кредитні умови та порядок кредитування, сприяти
стабільному довгостроковому розвитку інвестиційного співробітництва між Китаєм та Україною.
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Енергетичне співробітництво
Україна – Китай: практичний кейс

А. Супрун
ген. директор
ДП «Вуглесинтезгаз України»

У сьогоднішньому світі складно переоцінити роль та вагомість
Китайської Народної Республіки, яка демонструє впевнене лідерство на світовому енергетичному ринку. Новиною цього року стало створення найбільшої в світі за встановленими потужностями
енергетичної корпорації, що відбудеться шляхом злиття вугільної
компанії Shenhua Group Corp. та енергогенеруючої компанії China
Guodian Corp. Протягом 2015 – 2016 рр. Китай дивував світ одночасно двома рекордами в енергетиці: найістотнішим зменшенням
викидів парникових газів з-поміж інших країн та кількістю встановлених за рік сонячних панелей, зокрема зі швидкістю встановлення – три футбольних поля за годину(!).
Вочевидь, що таке лідерство Китаю ґрунтується не лише на масштабі, але і на інноваціях, сучасному менеджменті, стратегічному
плануванні та, мабуть, найбільшому в світі обсязі інвестицій в
енергетичну галузь.
Приємно усвідомлювати, що ця країна є стратегічним партнером
України, що, до того ж, має з нами давні культурні зв’язки та історичні дружні відносини. Сьогодні для України це один із небагатьох
потужних партнерів із доволі лояльним ставленням та готовністю в
нинішніх умовах інвестувати в масштабні проекти в нашій державі,
зокрема в енергетичній галузі.
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А. Г. СУПРУН

Найбільший енергетичний кредит в історії України. Початок
Повертаючись у 2010 – 2012 рр., можна згадати ситуацію із колосальним споживанням природного газу в
Україні та його завищеною ціною через монопольне
постачання з Росії. Альтернативи цій монополії на
той час ніхто не пропонував, тому однією із логічних
опцій в тодішніх реаліях, яку міг запропонувати уряд
в енергетиці, було заміщення споживання частки
імпортованого газу вугіллям власного видобутку,
якого тоді був значний профіцит.
Саме формула «заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування» і була покладена
в основу ідеї залучення фінансування для втілення
проектів, що дозволили б швидко та суттєво зменшити споживання природного газу в масштабах
держави.
Відповідальним за втілення цієї ідеї було визначено Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, яке, за активної підтримки уряду, ще у
2010 – 2011 рр. провело переговори з Міністерством
комерції КНР та державним Банком розвитку КНР. У
результаті двосторонніх домовленостей було досягнуто принципової згоди про боргове фінансування
Банком розвитку КНР проектів заміщення природного газу вугіллям на суму 3,65 млрд доларів США під
суверенну гарантію України.
Зокрема, за рахунок цих коштів планувалося побудувати три заводи з газифікації вугілля на базі трьох
діючих в Україні хімічних заводів-виробників аміаку
та карбаміду та одну теплоелектростанцію на вугільному паливі. Для цих об’єктів повинно було щорічно

використовуватись близько 10 млн тонн українського вугілля, що могло б замістити до 5 млрд м3 природного газу на рік.
Партнером України для фінансування цих проектів
не випадково виступив Китай в особі Банку розвитку КНР – найбільшого в світі банку розвитку з активами близько 2 трлн доларів США, який відповідає
за більшість іноземних державних інвестицій. Саме
Китай міг дозволити собі фінансувати такі масштабні проекти, пов’язані із викопним паливом, в інших
країнах. Саме китайськими фахівцями побудовано
більше всього в світі заводів з газифікації вугілля
за різними технологіями, а отже – накопичено найбільший технологічний досвід.
За згодою високих сторін у 2012 р. позичальником
було обрано НАК «Нафтогаз України», якому Міненерговугілля, як розпорядник пакета акцій, доручило укласти кредитну угоду на загальну суму 3,65
млрд доларів США з Банком розвитку КНР, що і відбулося 25 грудня 2012 р. одночасно з підписанням
між Мінфіном України та китайським банком угоди
про надання державної гарантії України.
Планувалось, що протягом 2013 – 2014 рр. будуть завершені проектні роботи, та буде розпочато будівництво. Однією із ключових умов угоди при цьому
є те, що не менше 60% вартості товарів, робіт та послуг мають бути походженням з КНР, що фактично
означає, що генеральний підряд на будівництво мають отримати китайські компанії.

Істотні зміни в Україні. Незмінність системного підходу між поважними партнерами
Наприкінці 2013 – на початку 2014 р. в Україні відбулася Революція Гідності та стався збройний конфлікт
на сході країни, які багато в чому змінили ситуацію
як в державі в цілому, так і в енергетичному секторі
зокрема. Переважна більшість державних вугільних
шахт, так само як і частина об’єктів, на базі яких планувалось втілювати проекти, опинились на тимчасово непідконтрольній українському уряду території.
Змінилося керівництво країни, уряд та керівництво
Нафтогазу. Прийшла нова амбітна команда управлінців, якій протягом 2014 – 2015 рр. вдалося позбавитися монополізації імпорту природного газу в
Україну шляхом диверсифікації його поставок, зокрема, із західноєвропейських країн. Це призвело
до суттєвого падіння вартості імпортного газу та, як
наслідок, до відчутних змін на українському енергетичному ринку.
У цих реаліях пошук нових рішень спільно із китайською стороною за чинною кредитною угодою став
одним із вагомих завдань. Завданням, що постало
перед тодішнім урядом та командою державного
енергетичного гіганта, який відповідає в державі за
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

100% транспортування газу та більш ніж за 70% його
видобутку.
Ще протягом 2014 р. було прийняте спільне рішення повідомити китайську сторону про об’єктивну
неможливість та недоцільність реалізації раніше
узгоджених проектів, а, натомість, запропонувати
розглянути можливість фінансування нових проектів, які б відповідали потребам енергетичного сектору України. При цьому потрібно було враховувати
і обсяг кредитної угоди, і масштаб очікуваного сторонами ефекту від використання кредитних коштів,
і рівень та статус безпосередніх партнерів за угодою
– державного Банку розвитку КНР та НАК «Нафтогаз
України».
Зважаючи саме на ці міркування, наприкінці 2014 –
на початку 2015 рр. Урядом, Міненерговугілля та Нафтогазом спільно із залученими профільними українськими та іноземними експертами була проведена
робота з попереднього відбору та підготовки широкого переліку альтернативних проектів для пропозиції китайській стороні.
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Необхідно було враховувати все: специфіку сприйняття китайською стороною зміни влади в Україні
після Революції Гідності; особливості фінансування
Банком розвитку КНР проектів в інших країнах, наприклад, в Білорусі, Африці та Латинській Америці;
політики (policies) банку, саме як «банку розвитку»
держави Китай; сфери інтересів та вплив великих
державних китайських корпорацій, що мають отримати свої вигоди від реалізації генпідрядних контрактів за проектами в Україні; досвід реалізації китайськими компаніями масштабних проектів в інших
країнах, включаючи країни колишнього СРСР; специ-

фіку та вимоги до підготовки інформації по проектах
для Банку розвитку, китайських підрядників тощо.
Але проміжну важливу задачу було виконано – на
початку 2015 р. Міністерство комерції КНР та Банк
розвитку КНР, на засвідчення підтримки нашій стороні, дали офіційну згоду на заміну «старих» проектів новими. Було домолено, що нові проекти мають
бути офіційно представлені Нафтогазом Банку за
погодженням із відповідними українськими міністерствами з огляду на забезпечення кредитної лінії
державною гарантією.

Масштабні задачі. Крок за кроком
Роботи з підготовки проектів для Банку розпочало
100% Дочірнє підприємство Нафтогазу «Вуглесинтезгаз України», яке було створене ще у 2013 р. для
реалізації проектів за кредитною угодою. Слід зазначити, що оскільки ця угода являє собою угоду
типу project finance, то вона передбачає необхідність
створення позичальником (Нафтогазом) під проект
окремої «проектної компанії», яка є «власником»
проекту, та відповідає за його реалізацію (проектування, будівництво, операційне управління та генерацію доходу) з моменту початку фінансування
банком. Ось така специфіка міжнародних кредитних
договорів цього виду, на відміну, скажімо, від міжнародних кредитних договорів типу trade finance.
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Почалась системна та кропітка робота з підготовки
проектів для Банку розвитку КНР на основі сучасних методів управління проектами. Робота, з одного
боку, мала враховувати сучасні міжнародні вимоги
до оцінки, розробки та підготовки проектів, що їх
застосовує в своїй практиці як Банк розвитку, так і
провідні китайські корпорації, які виконують генпідрядні функції. З іншого боку, робота мала враховувати вимоги українського законодавства та стандартів,
які в деяких випадках докорінно відрізняються від
міжнародних.

А. Г. СУПРУН

Довелось навіть декілька разів їздити до сусідів в
Білорусь для того, щоб познайомитись з їхнім досвідом будівництва великих енергетичних об’єктів
силами державних китайських корпорацій за кошти
того ж Банку розвитку за аналогічними кредитними угодами. Керівництво білоруського державного
енергохолдингу «Бєленерго» познайомило українських колег з практикою ділового спілкування з
китайськими партнерами, а інженери та фахівці «Вітєбскенерго» пояснили нюанси підготовки проектної документації. Фактично дочірнє підприємство
Нафтогазу «Вуглесинтезгаз України» виконувало
функцію управління проектами на всіх етапах: від
розробки концепцій (concept study), вибору та оцінювання технологій (selection and scoring), підготовки попередніх техніко-економічних обґрунтувань
(pre-feasibility study) до базового інжинірингу (FEED
– front-end engineering and design).
На базі ДП «Вуглесинтезгаз України» була створена
команда з фахівців зі значним практичним досвідом
реалізації проектів у сфері енергетики. Вагому науково-технічну підтримку у підготовці Угоди надавали
фахівці профільних інститутів Національної академії
наук України, зокрема Інституту вугільних енерготехнологій, українські проектні та проектно-конструкторські інститути та навчальні центри надсучасних
BIM-технологій проектування.
Робота була закінчена в цьому році та зосереджена
на трьох проектах:
• будівництво енергетичного комплексу 2х300 МВт
з вугільними котлами ЦКШ на території Київської
ТЕЦ-6, оціночна вартість проекту – близько 1,2
млрд доларів США;

• будівництво енергетичного комплексу 2х110 МВт з
вугільними котлами ЦКШ на території Львівської
ТЦ «Північна»», оціночна вартість проекту – близько 370 млн доларів США;
• оновлення парку газовидобувного та допоміжного обладнання (для ПАТ «Укргазвидобування» НАК
«Нафтогаз України» оціночна вартість проекту –
близько 260 млн доларів США.
Закупівля нового парку обладнання має на меті
збільшення видобутку природного газу щорічно на
4 млрд м3, що дійсно багато, якщо згадати, що за минулий рік загальний об’єм власного видобутку ПАТ
«Укргазвидобування» склав близько 14 млрд м3.
Проекти будівництва нових вугільних теплоелектроцентралей (ТЕЦ) замість дорогих газових станцій
у двох великих містах передбачають використання
технології спалювання твердого палива в циркулюючому киплячому шарі (ЦКШ), яка визнана як «найкраща доступна технологія» (best available technique)
у світі. Ця технологія відповідає жорстким вимогам
Директиви 2010/75/ЄС щодо викидів забруднюючих
речовин у довкілля.
Паливо енергоблоків – вітчизняне кам’яне вугілля
з шахт Львівсько-Волинського басейну та західного
Донбасу. Крім того, технологія дозволяє до вугілля
«підмішувати» певну частину біомаси та спеціально
підготовлених відходів, як палива (RDF, refuse derived
fuel), що є звичайною практикою на аналогічних
міських станціях в ЄС. Це додатково знижує собівартість виробництва теплової та електроенергії для
міського населення, що є значно меншою, порівняно
із вартістю енергії, виробленої застарілими станціями, що працюють на природному газі.

Перепони на шляху проекту
На успішність реалізації подібних капіталомістких
проектів в енергетиці значним чином впливають
зацікавлені сторони (stakeholders). Особливо, коли
йдеться про фінансування проектів під забезпечення
з боку держави. Це накладає велику кількість обмежень та привертає увагу зацікавлених сторін. Навіть
для такої потужної компанії як Нафтогаз дуже непросто виявилося виступати локомотивом проекту.
Зацікавленими сторонами з українського боку є: Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство
фінансів України, Міністерство закордонних справ
України, Посольство України в КНР, НАК «Нафтогаз
України», Київська міська рада, Львівська міська
рада, Львівська обласна державна адміністрація,
відповідні державні профільні галузеві й проектні
інститути тощо.
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Окремо слід відзначити роль органів місцевої влади.
Впродовж підготовки проектів йшов постійний діалог як з керівниками мерії м. Києва, так і з керівниками Львівської міської ради та Львівської обласної
державної адміністрації. З одного боку, місцева влада була зацікавлена у втіленні проектів на місцях, а
з іншого – очевидною була складність узгодження
місцевих інтересів із завданнями державного рівня. Крім того, непростим було вирішення земельних
питань та виконання застарілих процедур, що не є
дружніми до інвесторів.
На практиці процес прийняття рішень щодо реалізації проектів виявився ускладненим та затягнутим,
що досить непросто пояснити китайським партнерам, які очікують на швидку та конструктивну роботу,
зважаючи на те, що проекти державного рівня.
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Слухати, але не чути
Мудрість народів відображена у прислів’ях, які іноді
дуже влучно характеризують поточну ситуацію, наприклад, ситуацію, що склалася навколо кредитної
угоди з Банком розвитку КНР. Можливо часті зміни
керівництва в Міненерговугілля впродовж 2014 –
2017 рр. не дозволили чиновникам повною мірою
усвідомити значення проектів для розвитку енергетики України.
За останні три роки позиція цього профільного відомства часто змінювалась. На даний момент вона

серйозно стримує прогрес за кредитною угодою.
При цьому для Банку розвитку дуже важливо усвідомлювати підтримку співпраці за угодою як з боку
українського уряду загалом, так і безпосередньо з
боку Міненерговугілля.
Позиція інших відомств виявились більш послідовною. Так, після узгодження низки питань з Нафтогазом, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України в 2016 р. за всіма проектами надало позитивні висновки щодо їх економічної ефективності.

Мудрість у гнучкості
Весь час спілкування та співпраці з китайською стороною, зокрема із Міністерством комерції КНР, Банком розвитку, Посольством КНР в Україні китайська
сторона завжди йшла назустріч побажанням українських партнерів.

Також велику допомогу проект отримав від Канцелярії Радника з торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні та Посольства України в КНР в
особі Надзвичайного і Повноважного Посла України
в КНР пана О.О. Дьоміна.

Це стосується і готовності Банку розвитку до перегляду початкового переліку проектів за кредитною
угодою та оцінки нових проектів, і перегляду термінів доступності кредитних коштів, що були подовжені Банком розвитку на рік – до 25 грудня 2017 р., а
також окремого подовження Банком строку подання
Нафтогазом заявок на кредити.

Це свідчить про постійну готовність китайської сторони до конструктивної роботи над реалізацією
проекту навіть в умовах постійних та істотних змін,
що відбуваються в Україні після Революції Гідності.

Скарб Китаю
Робота та підготовка проектів була б неможливою
без плідної співпраці української команди з провідними інженерами, фахівцями та керівниками китайських державних компаній – лідерів енергетичної
галузі КНР. Під час опрацювання проектів українські
фахівці провели багато зустрічей та годин електронного спілкування з китайськими колегами.
У ході розробки проектів команда Нафтогазу та ДП
«Вуглесинтезгаз України» налагодила плідні стосунки із такими компаніями як: Power Construction
Corporation of China (PowerChina), Harbin Electric
International Co Ltd, Shanghai Electric Group Co Ltd,
China Gezhouba Group Company Limited, Sinohydro,
China Machinery Engineering Corporation (CMEC), North
China Power Engineering Co Ltd. (NCPE), Wuhan Boiler
Company Limited (котельний завод), SEPCO1 Electric
Power Construction Corporation, Sinopec Oilfield
Equipment (SOFE), Сhina Petroleum Technology &
Development Corp. (CPTDC), KERUI, Honghua Group та ін.

Shell, KBR, Foster Wheeler, Babcock&Wilcox та інші), що
явно пішло на користь китайським компаніям, які в
таких тандемах можуть пропонувати більш гнучкі рішення в міжнародних проектах.
У рамках візитів українських фахівців проводились
консультації та наради з китайськими експертами у
сфері енергетики. Користь від цих консультацій неможливо переоцінити, оскільки сьогоднішній технологічний та інженерний рівень фахівців КНР дозволяє багато чому навчитись нашим спеціалістам. При
цьому отриманий нашими фахівцями досвід є прак-

Особливість розвитку економіки КНР – тісна співпраця з провідними європейськими та американськими
компаніями, зокрема у сфері енергетики. Переважна
більшість світових енергетичних компаній локалізувала у КНР своє виробництво, або надала ліцензії
китайським компаніям на виробництво енергетичного обладнання (General Electric/Alstom, Siemens,
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тичним, народженим у процесі спільного пошуку індивідуальних рішень під наші проекти.
У рамках візитів українські фахівці відвідали ТЕЦ у м.
Циньхуандао, що належить Qinhuangdao Qinre Power
Co. На ТЕЦ встановлено два енергоблоки потужністю
300 МВт, кожний з котлами ЦКШ. ТЕЦ спроектована та
збудована компанією NCPE, запуск відбувся у 2007 р.
Українська делегація також відвідала теплову електростанцію (ТЕС) в м. Цзюйі, де на енергетичному блоці 300 МВт спалюється кам’яне вугілля та досягаються
надзвичайно низькі викиди забруднюючих речовин.
За результатами спільної копіткої роботи фактично
були створені типові базові проекти (reference plant)
для енергоблоків електричною потужністю 330 – 350
МВт та 110 МВт, які здатні працювати на кам’яному вугіллі газової групи з державних вугільних шахт. Розроблені рішення вже зараз можуть використовуватись у проектах реконструкції українських ТЕС та ТЕЦ,
які морально та фізично застаріли, перебуваючи в
експлуатації понад 45 – 50 років.
Особливо актуальним є потенціал цих проектів при
переведенні блоків ТЕС на спалювання вітчизняного
кам’яного вугілля замість антрациту, поклади якого зараз повністю опинились на неконтрольованій
українським урядом території.
Досвід, набутий в процесі роботи над проектами,
чітко засвідчив, що висококваліфіковані китайські
компанії та їхні фахівці налаштовані на подальше
активне співробітництво та надання технічної та
організаційної підтримки. Унікальний обмін досвідом підвищив рівень розуміння практики реалізації енергетичних проектів за рахунок китайського
фінансування, а команда проекту Нафтогазу може
стати локомотивом подальшого співробітництва в
енергетичній сфері двох країн.

Блочний щит керування китайської ТЕС у м. Цзюйі

Фахівці ДП «Вуглесинтезгаз України» на ТЕЦ у
м. Цзінань з китайськими колегами

Ніщо не зникає в нікуди або
Прислів’я у підзаголовці з китайської перекладається так: «У цьому світі немає нічого непереборного
для рішучого людини». Результатом багатомісячної
роботи українських спеціалістів стало створення
команди фахівців для реалізації енергетичних проектів, були підготовлені попередні техніко-економічні обґрунтування та технічні рішення, доведена
можливість досягнення позитивних технічних, економічних та соціальних наслідків.
Одним з головним надбань є те, що завдяки вста-
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новленим тісним партнерським відносинам з командою Банку розвитку КНР, посольствами обох
наших держав та з провідними китайськими енергетичними компаніями китайська сторона отримала
практичне, більш глибоке розуміння енергетичного
сектору України та його гравців. А це, в свою чергу,
відкриває нові перспективи для наших китайських
партнерів в Україні, особливо на тлі активного інтересу китайських великих енергетичних корпорацій до України.
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Китайський ринок імпортних фруктів
та яким чином на нього може
потрапити продукція України
1. Скільки китайці витрачають на імпортні фрукти
Китай – це величезний споживчий ринок завдяки багаточисельному населенню
країни. Згідно зі статистичними даними, в даний час населення Китаю складає
1,4 млрд. У 2016 р. Китай імпортував 3,48 млн тонн фруктів. Вартість імпорту –
$4,8 млрд. Основні країни-імпортери: Чилі, США, Таїланд, В’єтнам, Малайзія й
інші країни. Основні види продукції: яблука, вишні, полуниці, апельсини, груші,
сливи, груші та ще десяток інших видів фруктів.
2. Яка українська продукція відповідає умовам виходу на китайський ринок та
проблеми, що стоять перед Україною

Чень Іцян

голова комітету з питань
сільського господарства
Китайської Торгової Асоціації

Що стосується української продукції, ми провели попереднє дослідження та
аналіз, які підтвердили, що на китайському ринку будуть конкурентоспроможними такі, в основному, продукти: яблука, сливи, полуниці, черешні, вишні,
виноград, груші тощо. Але на китайському ринку до кожного типу продукції є
конкретні вимоги. Наприклад, щодо черешні: в Україні існує приблизно сорок
сортів черешні, але таких, що відповідають умовам китайських споживачів, –
лише п’ять сортів. Частина яблук та слив також відповідає запитам китайських
споживачів. Це ми теж маємо дослідити та проаналізувати.
На даний момент, в Україні бракує заводів із сортування та упаковки фруктів, а
також відповідних технологій обробки. Бракує професійних холодильних складів та забезпечення логістики холодового ланцюга. Через це щороку велика
кількість високоякісних фруктів пошкоджується при перевезенні, викликаючи
великі втрати. Вирішення цієї проблеми вимагає інвестицій та технологій. 2015
року наша команда інвестувала в будівництво у Мелітополі першого в Україні
заводу з пакування черешні та холодильного складу. Починаючи з 2016 р. ми
відправили як експеримент невелику партію черешень та слив через Гонконг,
щоб зрозуміти оцінку української продукції на китайському ринку.
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3. Як українські фрукти можуть отримати дозвіл на вихід
на китайський ринок
Відповідно до китайського законодавства щодо імпорту
та експорту, всі імпортні фрукти мають пройти перевірку
AQSIQ (Державне управління з контролю якості, інспекції
та карантину) та отримати дозвіл, після чого можна починати торгівлю. Відповідна процедура виглядає таким
чином:
1. Подання заявки
Уряд України передає уряду Китаю перелік експортної продукції та заявку.
2. Оцінювання ризиків
1) Первинне оцінювання – письмове.
Китайський уряд проводить письмовий аналіз ризиків
української заявки.
2) Перевірка делегацією на місці.
На підставі аналізу письмової оцінки Головне державне
управління КНР з контролю якості, інспекції та карантину
(AQSIQ) направляє до України делегацію для проведення
перевірки всіх етапів висаджування, обробки та зберігання продукції, на яку було подано заявку.
3) Вторинне оцінювання – перевірка оцінки.
На підставі завершеної перевірки експерти з китайської
сторони підбивають підсумки всіх результатів та проводять
вторинне оцінювання.
3. Підписання угоди
За умов успішного проходження оцінювання, уряди України та Китаю підписують відкриту угоду щодо конкретної
продукції та оголошують перелік підприємств, що проводять висаджування, вирощування та обробку, на основі
цього можна розпочинати торгові відносини між двома
сторонами.
Варто зазначити: у 2017 р., китайський комітет AQISQ вже
відправив до України чотири делегації, підписано низку
угод. Крім того, ці делегації повідомили нам, що в питанні доступу до ринку, Україна має розширювати зв’язки з
Китаєм, підготувати професійних працівників для участі у
відповідній роботі. Посольства та уряди обох країн мають
посилити співробітництво і в цьому особливо важливу
роль відіграють Міністерство аграрної політики та продовольства України і Китайська Торгова Палата. Крім того,
необхідно докласти більших зусиль до популяризації продукції у Китаї.

3) Інвестиції Китаю в Україні вимагають купівлі або
оренди землі в Україні, оренди плодових садів, будівництва фабричних приміщень, впровадження
передових технологій управління у садівництві. Для
цих інвестицій велика кількість обладнання та матеріалів
може бути куплена на українському ринку, вкладення у будівництво стануть для України рушійною силою для покращення економіки.
4) Географічне положення та навколишнє середовище
України є визначальними чинниками того, що її експортний ринок не може спиратися лише на традиційні ринки
Європейського Союзу та Близького Сходу. Китай є найбільшою економікою в світі, Україна має родючу землю, високоякісні фрукти і сільськогосподарську продукцію, працьовитих людей – ці сильні сторони мають бути поєднані ще
тісніше.
5. Переваги комітету з сільського господарства Китайської Торгової Асоціації
1) Ми добре знайомі з інвестиційним середовищем, законами та нормативними актами України. Ми також виконуємо дійсні інвестиції в Україні, ми маємо дуже багатий
досвід, готові допомогти ще більшій кількості китайських
підприємств вкладати гроші в Україну.
2) Також наша Китайська Торгова Асоціація може провести
організацію участі українських продовольчих компаній у
китайських виставках, дослідити китайський ринок та надати систему обслуговування, технології вирощування, холодильну техніку тощо, допомогти краще розуміти потреби
та стандарти китайського ринку, знайти ще більше клієнтів
у Китаї.
3) Щодо доступу до ринку, ми також готові надати допомогу
українським підприємствам і садівництвам пришвидшити
отримання ліцензії щодо виходу на китайський ринок.
6. Перспективи
Я сподіваюся, що наша Китайська Торгова Асоціація в
Україні зможе здійснювати тісну співпрацю з українськими садівництвами та підприємствами, спільно сприяти
виходу ще більшої кількості високоякісної української
сільськогосподарської продукції на ринок Китаю. Ми запрошуємо українських партнерів приєднуватися до нашої Китайської Торгової Асоціації, щоб разом збільшувати
та розширювати канали двосторонньої торгівлі між Україною та Китаєм.

4. Переваги експортування українських фруктів до Китаю
1) Збільшення експорту може дати уряду України підвищення надходжень іноземної валюти. За попередніми розрахунками можливо збільшити кількість
річних надходжень на $1 млрд.
2) Інвестиції китайських підприємств у будівництво в
Україні заводів з пакування фруктів та холодильних
складів може підвищити рівень зайнятості та доходи
населення, а також податкові відрахування.
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”
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Українсько-китайське фінансове
співробітництво: стан та перспективи
Міжнародні валютно-фінансові відносини складаються і розвиваються на основі експорту – імпорту товарів, капіталів, робочої сили, послуг і спільного підприємництва з метою
забезпечення та зростання національних економік, обслуговування світогосподарських
зв’язків. Майже всі країни світу, в тому чи іншому ступені, задіяні в світовому перерозподілі фінансових ресурсів: одна частина переважно в ролі фінансових донорів, а інша –
реципієнтів. Серед світових фінансових лідерів на сьогодні можна назвати США, Китай та
Японію. Саме ці три економіки мають найпотужніші джерела зовнішнього фінансування
суб’єктів системи світового господарства.
Усі країни користуються ресурсами міжнародних ринків позичкового капіталу, але не всі мають
однаковий доступ до цих ресурсів,
бо різний рівень економічного
розвитку, міжнародна репутація
не дають такої можливості.

В. Ю.Голод
кандидат економічних наук,
член правління Української
асоціації китаєзнавців
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Україна завжди була активним реципієнтом фінансових ресурсів, з
боку міжнародних державних та
недержавних фінансових установ. У першому кварталі 2017 р.
зовнішній борг складав майже 114
млрд дол. США, або 80% ВВП, що
свідчить про глибоку залежність
від зовнішнього фінансування.
Дієвим мехнізмом розвитку національного господарства є залучен-

ня іноземних інвестицій, що не
тільки позитивно впливає на соціальний, науковий, промисловий
та інші сектори, а й забезпечує інтеграцію вітчизняної економіки у
світову.
Рівень інвестицій в Україну все ще
залишається низьким порівняно з
більшістю країн, що розвиваються. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у 2016 р. в економіку України
надійшло близько 4,7 млрд дол.
США іноземних інвестицій, більшість у виробничі підприємства,
фінансові та інші послуги. Основні імпортери капіталу в Україну
подані на рис. 1.

В. Ю. ГОЛОД

Рис. 1. Обсяг ПІІ в Україну за країнами походження, 2012-2016 рр.,
млн дол. США

Джерело: VoxUkraine, січень 12, 2017

Як бачимо з рис. 1, більшість інвестицій надійшли з
Кіпру – країни з офшорним режимом. Це український
або російський капітал, власники якого зареєстровані на Кіпрі для оптимізації оподаткування. На другому
місці – інвестиції з Нідерландів, у більшості – це капіталовкладення в телекомунікаційний сектор економіки компанією VimpelCom, що володіє українською
Таблиця 1

компанією «Київстар». Жоден з ключових світових
фінансових донорів не бере активної участі в економічному житті України. Китайські інвестиції, на жаль,
не представлені на рис. 1, оскільки їхня частка станом
на січень 2017 р. склала лише 0,04% від загального
обсягу іноземних капіталовкладень, разом з тим, як
частка сумарних китайських інвестицій в країни, що
розвиваються, перевищила 30%. Серед пріоритетних
напрямів, що цікавлять китайські компанії в Україні, можна назвати: інфраструктурне будівництво,
розробку мінеральних ресурсів, військово-технічне
співробітництво, космос, сільське господарство. Однак більшість проектів знайшли практичне втілення
за рахунок кредитних коштів під державні гарантії,
замість інвестиційних вливань.
У цьому контексті цікаво розглянути міжнародний
досвід КНР на різних етапах розвитку та дати роз’яснення, чому Україна не стала пріоритетним напрямом для китайського інвестування. Китай ще в 90-ті
роки був нетто імпортером капіталу, а зараз посідає
2-ге місце серед провідних світових інвесторів та
кредиторів. Таке швидке зростання можна назвати
інвестиційним проривом, зважаючи на те, що не так
давно китайська економіка була ізольована від міжнародної економічної діяльності. Протягом періоду
1979 – 1990 рр. іноземне інвестування майже не здійснювалось, дозвіл мали лише певні державні підОсновні етапи сучасної інвестиційної стратегії КНР

Назва ініціативи

2002 рік – стратегія «Going out”

2006 рік – зростання кількості
проектів M&A (злиття та поглинання)

2013 рік – «Один пояс, один шлях»
(в рамках фонду Шовкового шляху)

Ініціатива Made in China 2025

Зміст
Стимулювання та підтримка експорту капіталу за кордон, тактика дрібних кроків. Задіяні
2 державні банки – The Export-Import Bank of China та China Development Bank, з метою
полегшити переміщення та контроль капіталів за кордоном. Стосувалась інвестицій в
сировинні галузі різних країн світу. За цей період інвестиції зросли більше ніж на 2500 %.
У даній ініціативі активну участь брали приватні та державні підприємства, які отримували значну підтримку з боку китайського уряду. Протягом 2005-2010 рр. КНР реалізувала
1556 таких проектів в 116 країнах світу.
Торгово-інфраструктурна ініціатива, в основі якої лежить збільшення торговельної, інвестиційної, науково-технічної, енергетичної на ін. діяльності між Європою та Азією. Понад 100 країн і міжнародних організацій беруть участь у цьому проекті. Оголошений обсяг
проекту – 500 млрд дол. США. Для КНР важливе стимулювання розвитку відсталих західних районів країни та продовження стратегії відкритості всьому світові. Серед завдань:
Спрощення торгових процедур
Сприяння м’якому інвестиційному клімату
Повномасштабні інфраструктурні проекти, що сприяють появі нових робочих місць та
зростанню економік країн-учасниць.
Створено Асоціацію азійського фінансового співробітництва (AFCA), яка об’єднала маленькі та середні банківські та небанківські фінансові інституції та покликана спростити
їхню трансграничну діяльність вздовж марштуру «Один пояс, один шлях».
Ставить за мету підвищити рівень виробничого сектору КНР з акцентом на інноваційність та технологічність в таких секторах як автомобілебудування, інформаційні технології, високошвидкісні залізниці. Ця ініціатива також пояснює мотиви проекту «Один
пояс, один шлях». У результаті набутого досвіду шляхом злиття та поглинання компаній,
участі в світових інноваційних та високотехнологічних проектах, побудувавши інфраструктурні проекти, Китай повинен бути готовий для збуту своїх конкурентоспроможних
товарів по своїх же каналах збуту.
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Рис. 2. Прямі вихідні нефінансові іноземні інвестиції КНР за період 2002–2016 рр. (млрд дол. США)

Джерело: National Bureau of Statistics of China

Рис. 3. Обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій КНР (сток) за період 2002 – 2015 рр. (млрд дол. США)

Джерело: National Bureau of Statistics of China

приємства, сумарний обсяг складав менше 900 млн
дол. У період 1991 – 2001 рр. імпорт капіталу був більш
пріоритетним для економіки, ніж експорт, сумарний
обсяг іноземних інвестицій коливався від 2 до 4
млрд доларів за рік. Таблиця 1 містить основні етапи
сучасної інвестиційної стратегії, яка розпочалась зі
стратегії «Going out» – стимулювання та підтримка
урядом ефективного експорту капіталу за кордон.
94
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Рис. 2 та 3 демонструють стрімке зростання експорту та стоку китайського капіталу за кордоном. Обсяг
прямих іноземних інвестицій зріс в 63 рази за період
2002 – 2016 рр. Станом на 2015 р. обсяг накопичених
іноземних інвестицій (сток) КНР за кордоном складає
більше трильйона доларів США, збільшення приблизно в 34 рази.

В. Ю. ГОЛОД

Рис. 4. Сток прямих іноземних інвестицій КНР за регіонами світу

(за винятком Гонконгу, Британських Віргінських та Кайманових островів (2016 р.)

Джерело: National Bureau of Statistics of China

Рис. 5. Розподіл інвестиційних ресурсів КНР за галузями економіки (2016 р.)

Джерело: National Bureau of Statistics of China

Географія акумулювання китайських інвестицій відображена на
рис. 4. На країни Азії та Європи
припадає найбільший обсяг накопичених інвестицій, маючи частку
32,6% та 24,9% відповідно. Рис. 5
демонструє галузеві пріоритети
для інвестиційної діяльності, а
саме: на сфери послуг, такі як лізинг та фінанси, припадає більше
половини стоку.
Процеси злиття та поглинання

(M&A) – це шанс для китайських
компаній вийти на іноземні ринки і, разом з тим, залучити в свій
актив інноваційні, технологічні
об’єкти з кваліфікованою робочою силою. Звичайно, це потребує умінь, що поєднують стратегію
та тактику, відчуття моменту для
активних дій. Рис. 6 демонструє
позитивну тенденцію проектів
злиття та поглинаня китайськими
компаніями. Найбільший обсяг
був зафіксований у 2015 р. – 735
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млрд дол. США, у більшості за рахунок злиття китайського конгломерата ChemChinа та швейцарської
Syngenta, що є лідером у галузі засобів захисту рослин. Угода склала
43 млрд дол. Це рекордна угода
в історії Швейцарії, тим більше,
що основна сума буде сплачена
«живими» грошима. У 2015 р. китайські компанії найбільше цікавились американським бізнесом,
було зафіксовано 133 угоди M&A.
Сфера інтересів різнилась серед
комп’ютерних технологій, охорони
здоров’я, нерухомості та машинобудування (див. табл. 2). Якщо в
період 2005 – 2010 рр. більше половини усіх M&A проектів були в
сфері енергетики, то в 2016 р. більша активність зафіксована в промисловому секторі.
За браком інформації про нереалізовані проекти, важко підрахувати їхню частку в загальній
кількості усіх M&A. Серед найкрупніших зривів китайських M&A
можна назвати невдалий намір
придбати за 23 млрд дол. американського виробника комп’ютерних чіпів Micron Technology китайським державним підприємством
Tsinghua Unigroup, або блокування
урядом США покупки LED виробника Philips Lumileds китайською
компанією GSR Ventures через питання національної безпеки тощо.
Китайських проектів M&A в Україні
наразі немає.
Україно-китайські валютно-фінансові відносини не можна назвати
такими, що мають стабільно-позитивну динаміку розвитку. Китай
є основним торговельним партнером України при негативному
сальдо 2,86 млрд дол. США в 2016
р. (див. рис. 7), що характеризує
конкурентні переваги китайських
товарів у світі. Однак інші складові валютно-фінансових відносин
між країнами, такі як рух капіталів
(банківські кредити, цінні папери,
інвестиції тощо) і міграція робочої сили, розширення спільного
підприємництва та банківського
співробітництва не знайшли активного розвитку.
Сучасна модель фінансової системи в Україні є банкоцентристською.
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Рис. 6. Обсяг китайських проектів M&A (проектів злиття та поглинання) (млрд дол. США)

Джерело: National Bureau of Statistics of China

Рис. 7. Динаміка зовнішньо-економічної діяльності України та КНР за 2000 – 2016 рр., млн дол. США

Джерело: Державна служба статистики України

Співвідношення активів банківських і небанківських
фінансових установ в Україні складає приблизно 90 –
93% проти 7 – 10% на користь банків. Фондовий ринок
є слабо розвиненим, а саме його вважають головним
індикатором економічного стану в країні. Це є однією
з ключових причин низького рівня іноземного інвес96
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тування в Україну. На заваді також стоїть низка факторів з української сторони: недостатній рівень бюджетних витрат на структурну перебудову економіки
та створення відповідної ринкової інфраструктури,
непрозорість інвестиційного клімату, корупція, недовіра судовій системі, нестабільна політична ситуація.
В. Ю. ГОЛОД

Таблиця 2
Країна / регіон

Десять найбільших країн та регіонів для китайських проектів M&A у 2015 р.
Кількість угод Сфери діяльності

США

113

Електроніка, охорона здоро’я, нерухомість, машинобудування, телекомунікації, енергетика

Австралія

42

Вугільна промисловість, енергетика, нерухомість, сільське господарство, охорона здоров’я

Південна Корея

38

Електроніка, товари загального вжитку, телекомунікації, відпочинок та оздоровлення

Німеччина

26

Автомобілебудування, машинобудування, охорона здоров’я

Тайвань

24

Хімічна промисловість, електроніка, товари загального вжитку, фінансовий сервіс

Великобританія

24

Електроніка, професійний сервіс, нерухомість, логістика

Сінгапур

21

Електорніка, логістика, товари загального вжитку

Канада

19

Вугільна промисловість, нафта та газ, охорона здоров’я

Італія

14

Автомобілебудування, фінансовий сервіс

Японія

13

Сільське господарство та харчування, електроніка, охорона здоров’я

Франція

11

Охорона здоров’я, нерухомість, професійний сервіс

Ізраїль

11

Електроніка, нерухомість

Однак позитивний досвід активного співробтництва сусідньої Білорусі з КНР свідчить про ще одну
ваду української сторони – невміння домовлятись.
Згідно з офіційним сайтом посольства України в КНР,
договірно-правова база між країнами налічує більше 300 документів. Крім стратегічних двосторонніх
міжурядових документів, була підписана кореспондентська угода між Укрексімбанком та Ексімбанком
Китаю з метою покращення платіжно-розрахункових
відносин між китайськими та українськими компаніями. Передбачалось, що наявність даного фінансового механізму могло б полегшити роботу китайських бізнесменів в Україні, призвело б до відкритття
нових спільних підприємств та представництв китайських компаній. Низка скандалів з використанням
китайських кредитних коштів не за призначенням,
серед них «зерновий», негативно вплинули на репутацію України як надійного партнера.
У 2012 р. НБУ оголосив про наміри перевести в китайський юань частину валютних резервів. 1 жовтня 2016
р. МВФ включив женьміньбі до переліку резервних
валют. НБУ відразу зробив чергову заяву про можливість включення юаню до 1 групи Класифікатора
іноземних валют та банківських металів. Однак досі
заяви не знайшли практичного втілення. У 2015 р.
був підписаний новий договір про валютний своп
для валют гривня/юань на суму до 54 млрд грн та
15 млрд юаней між Національним банком України та
Народним банком Китаю з метою обслуговування
зовнішньоекономічних контрактів та зменшення попиту імпортерів на долар. Згідно зі статистикою НБУ,
в 2016 р. 88,5% усіх валютних розрахунків з країнами
Азії здійснювались в доларах США, на другому місці
– в євро. Розрахунки в інших валютах зайняли частку
всього 0,7%. Якщо б своп угоди діяли з країними –
найбільшими торговельними партерами України, то
попит на долар та євро вдалося б звести до мінімуму,
укріпивши цим національну валюту.
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Можна зробити певні висновки:
Китайські компанії, так само як і китайський уряд, ставлять собі за мету перетворити національну економіку з
експортно-орієнтованої на технологічну, промислову з
акцентом на ноу-хау та споживання.
Китайські компанії поглинають американські та європейські компанії з метою підвищити свої технологічні
можливості та рівень китайського промислового сектору,
побудувати канали збуту на стратегічно важливих ринках з високим рівнем економічного розвитку.
Китайські компанії ставлять за мету бути глобальними
лідерами в будь-якій галузі економіки. Китайські фінанси останні 15 років активно впливають на розвиток глобальної економіки. Їх роль буде ще помітнішою у недалекому майбутньому в зв’язку з реалізацією масштабного
проекту «Один пояс, один шлях».
Україна наразі не є пріоритетним напрямом для китайских інвестицій, так само як і для китайских проектів
M&A. Причина в непрозорості інвестиційного середовища, незрілості фінансової, судової, податкової систем,
політичній нестабільності тощо. Втілення в життя Закону
України про спрощення порядку залучення іноземних
інвестицій в економіку України №1390-VIII та подальше
сприяння діяльності китайським фінансовим інституціям
в рамках проекта «Один пояс, один шлях» зможе привести до економічного прориву у відносинах двох країн.
Китай – друга економіка, другий інвестор світу, сучасна
політика якого спрямована на глобальні інтеграційні
процеси, на відміну від сучасної політики США. Китай на
весь світ оголосив про свої наміри стимулювати процвітання країн – учасниць проекту «Один пояс, один шлях»,
про свою готовність інвестувати в масштабні інфраструктурні проекти. Це шанс для України бути участиком
міжнародної ініціативи Китаю на благо своєї економіки
та регіону в цілому, який не можна схибити.
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Одним із глобальних трендів сучасності є дефіцит природних
ресурсів, серед них і традиційних
джерел енергії. Тому проблема
збалансованого управління природними ресурсами є нагальною
для урядів країн світу. Шляхом
подолання дефіциту традиційних
джерел енергії та зменшення викидів вуглекислого газу у навколишнє середовище є розвиток
альтернативної енергетики. За
прогнозами Міжнародного агентства відновлювальної енергетики,
до 2030 р. частка альтернативної
енергії у глобальному енергетичному секторі становитиме 36%. У
деяких країнах, які зробили ставку
на розвиток альтернативної енергетики, зокрема Данії та Бразилії,
частка енергії відновлювальних
джерел сягатиме понад 50%, Німеччині і Франції – 40%. Разом з
тим, половина глобального споживання альтернативної енергетики припадатиме на шість країн:
Бразилію, Канаду, КНР, Індію, Індонезію, США.1
Загальний світовий обсяг інвестицій в альтернативну енергетику
у 2016 р. становив $241 млрд, у т.ч.
$113,7 млрд – сонячна, $112,5 млрд
– вітряна, $6,8 млрд – біопаливо;
$3,5 млрд – гідроенергетика, $2,7
млрд – геотермальна. За оцінками Bloomberg, до 2040 р. щорічні
інвестиції у глобальну альтернативну енергетику зростуть до
$400 млрд.

Швидкий економічний розвиток
Китаю, який розпочався майже 40
років тому разом з всеохоплюючою політикою реформ, зумовив
зростання попиту на енергетику.
Починаючи з 1978 р., китайський
уряд запровадив низку заходів
щодо залучення інвестицій, реструктуризації енергетичної галузі.
У 2016 р., за оцінками міжнародної
організації Enerdata, Китай посідав перші позиції з видобутку,
продажу та споживання енергії,
випереджаючи США та Японію.
Однак і за рівнем викидів CO2
Китай має першість у світі – 8 796
метрич. т. СО2 на рік. Наприклад,
у США цей показник на рівні 5 112
метрич. т. СО2, Німеччині – 744, у
Норвегії – 38, а Україні – 189. Тому
перед урядом КНР стоїть нагальне питання про зменшення частки виробництва та споживання
енергії з традиційних джерел та
поступовий перехід на альтернативну енергетику. Ключовою у
цьому напрямі стала співпраця з
Дж. Ріфкіном, основоположником
теорії «третьої промислової революції», який став радником у
питанні впровадження «зеленої»
енергетики та розробці стратегії
розвитку альтернативної енергетики в КНР.
На сьогоднішній день, традиційні джерела енергії переважать у
структурі енергетичного сектору
Китаю. Найбільша частка виробленої енергії припадає на вугілО. В. ХОМЕНКО, Д. О. ТИМЧЕНКО

Таблиця 1

Топ-10 країн у глобальній енергетиці, 2016 р.

Рейтинг

Виробництво
країна

Споживання

млн.т.н.е.

країна

Зовнішній торговельний баланс (енергетичний)

млн.т.н.е.

країна

млн.т.н.е.

1

КНР

2 538

КНР

3 123

КНР

542

2

США

1 952

США

2 204

Японія

399

3

РФ

1 346

Індія

884

Індія

325

4

Саудівська Аравія

685

РФ

692

США

255

5

Індія

586

Японія

437

Корея

244

6

Канада

471

Німеччина

311

Німеччина

208

7

Індонезія

437

Бразилія

289

Італія

122

8

Австралія

384

Корея

288

Франція

118

9

Іран

355

Канада

273

Туреччина

105

10

Бразилія

287

Іран

248

Тайвань (КНР)

102

Україна

61

Україна

91

Україна

28

Джерело: складено автором на підставі Global Energy Statistical Yearbook 2017

ля – 70%. Відповідно до сучасної політики китайського уряду
у енергетичній сфері – зростає
роль альтернативних джерел
енергії. Це обумовлено, по-перше, вичерпаністю традиційних
ресурсів, по-друге, загостренням
екологічної кризи в КНР та світі в
цілому, по-третє, відносно низькою вартістю експлуатації.

Розподіл виробництва енергії за енергоносіями КНР у 2016 р., %

Необхідно зазначити, що Китай
має надзвичайно великий потенціал у розвитку альтернативної
енергетики. Про це свідчать оцінки міжнародної консалтингової
компанії EY, які опубліковано у
звіті Renewable energy country
attractiveness index 2017, Китай –
лідер за рівнем привабливості у
галузі відновлювальних джерел
енергії, випередивши Індію, США
та Німеччину. Ключовою передумовою китайського лідерства
є комплексна енергетична політика. Одним із перших важливих
кроків у розвитку альтернативної
енергетики був 10-й П’ятирічний
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”
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план енергозбереження та комплексного використання ресурсів,
прийнятий у 2000 р.

Інвестиції в альтернативну енергетику КНР, млрд. дол.

Невід’ємною передумовою збільшення частки альтернативної
енергетики у структурі енергетики Китаю є інвестиції. КНР очолює
рейтинг країн за обсягом інвестицій в альтернативну енергетику з
найвищою часткою у ВВП – 0,7%
(наприклад, у США 0,29%). У 2016 р.
третина світових інвестицій була
сконцентрована в Китаї, а загальний обсяг інвестицій за 13 років
становив $592,5 млрд.
За останні 9 років найбільші інвестиційні проекти, які фінансувалися зовнішніми кредиторами, були у секторі біоенергетики.
Ключовими кредиторами стали
міжнародні фінансові організації:
Азіатський банк розвитку, Світовий банк, Міжнародна фінансова
корпорація та Французька агенція з розвитку.

Джерело: складено автором на основі International Renewable Energy Agency, UNCTAD

Динаміка виробництва альтернативної електроенергії КНР, % загального виробництва електроенергії

Нещодавно в КНР було представлено
результати успішної реалізації одного з інвестиційних проектів у провінції Цинхай. Як експеримент, провінція була повністю переведена на такі
відновлювальні джерела енергії як
сонячна, вітрова та гідроенергія.
Експеримент проводився корпорацією State Grid Corporation of China
, яка мала на меті перевірити
за один тиждень життєздатність довгострокового використання поновлюваних джерел енергії. За цей час
провінція Цинхай виробила 1,1 ТВт/г
енергії для більш ніж 5,6 млн мешканців, що дорівнює спалюванню
535 тис. т вугілля. Гідроенергетика
становила приблизно 72% електроенергії, виробленої протягом тижня.
Станом на травень 2017 р. загальна
встановлена потужність електроенергії в Цинхай становила 23,4 МВт.
До 2020 р. провінція планує розширити свою чисту енергетичну потужність до 35 МВт, яка може щорічно
постачати 110 ТВт/г відновлюваної
енергії.
Окрім фінансових ресурсів особливе місце посідає людський ка100
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пітал. Понад 2% усіх освітніх програм орієнтовані на підготовку
висококваліфікованих кадрів для
галузі альтернативної енергетики.
З них 60% – програми бакалаврського, 16% – магістерського, 2%
– докторського рівнів. Найбільша
чисельність зайнятих у галузі альтернативної енергетики в КНР –
3,9 млн осіб (40% від світового обсягу). Для порівняння у США – 0,8
млн, Німеччині – 0,34 млн, Україні
– 52,8 тис. осіб.
За даними Міжнародного агент-

ства відновлювальної енергетики, Китай є безперечним лідером
у гідро-, геліо-, вітряній енергетиці за номінальною потужністю.2 У
2016 р., у структурі енергетичного
сектору за видобутком частка
відновлювальних джерел енергії
становить 25,7%, у тому числі 5%
– вітряна, 2% – сонячна енергія.
Понад 80% виробництва альтернативної енергетики припадає на
гідрогенерацію.
За прогнозами Bloomberg, до 2040
р. номінальна потужність вітряної
О. В. ХОМЕНКО, Д. О. ТИМЧЕНКО

Таблиця 2
Рік

Політика КНР у розвитку альтернативної енергетики
Програма

Характеристика

2000

10-й П’ятирічний план енергозбереження та комплексного використання ресурсів

Ключова мета національного плану з енергетичних ресурсів 2000-2005 рр. –
підвищення енергоефективності на основі енергозбереження і зменшення
споживання, а також комплексного використання ресурсів.
Основними елементами стали: технології заміщення та збереження нафти;
технології відновлення та використання відновлювальних джерел енергії;
«зелені» та енергозбережні проекти підприємств.

2005

Закон про альтернативні джерела
енергії Китайської Народної Республіки

Регламентує середньо- та довгострокові цілі політики енергоефективності
уряду. Закон забезпечує загальне керівництво. Цінова політика у енергетичній
галузі забезпечується Державною радою КНР.

Керівництво з розвитку альтернативної енергетики

Встановлює цілі промислового розвитку у галузі енергетики, у т.ч. вітрової, геліо-, гідро-, біоенергетики.

11-й П’ятирічний план розвитку охорони навколишнього середовища у
промисловості

Національний план на 2006-2010 рр. сконцентровано на захисті навколишнього середовища, що містить: розробку «зелених» технологій з високою енергоефективністю та низькою схильністю до забруднення навколишнього середовища; фінансування екологічних проектів.

Тимчасові заходи щодо вартості та
розподілення витрат альтернативної енергетики

Зобов’язання на придбання відновлювальної енергії у національній мережі,
або на основі державної фіксованої ціни або ціни уряду.
Ціноутворення:
• застосовується ціна уряду щодо тарифу на подачу вітрової енергії;
• тариф на подачу енергії біомас встановлюється за податковим тарифом на
дезавуючі вугільні установки у 2005 р. плюс ціна субсидії на біомасу, яка була
збільшена до 0,35 юанів/ кВт-год у 2008 р.
Проекти з біоенергетики отримують субсидію протягом 15 років після початку
виробництва.

Правила управління виробництвом
відновлюваної енергії

Регламентують процедуру призначення на керівні посади задля управління,
моніторингу, затвердження проектів різних категорій з альтернативної енергетики на загальнонаціональному та регіональному рівнях.

2007

Середній та довгостроковий план
розвитку альтернативної енергетики КНР до 2020 р.

Керівними принципами середньо- та довгострокового розвитку Китаю є: розвиток відновлюваної енергії як одного з ключових стратегічних заходів для
досягнення цілей Китаю щодо створення ресурсозбережного, екологічно чистого суспільства та забезпечення сталого розвитку; прискорення розробки та
впровадження гідроенергії, енергії вітру, сонячної енергії та енергії біомаси;
сприяння технічному прогресу; підвищення конкурентоспроможності ринку
альтернативної енергетики; збільшення частки відновлюваних джерел енергії
в Китаї.

2011

Стратегія передбачає розвиток низьковуглецевої та вітряної енергетики. ПлаДорожня карта розвитку вітряної
нова потужність вітряної енергетики: 200 ГВт до 2020 р., 400 ГВт 2030 р. і 1000
енергетики до 2050 р.
ГВт до 2050 р. Частка вітряної енергетики у загальній структурі – 17% у 2050 р.

2006

Встановлює основні принципи та цілі розвитку альтернативної енергетики у
12-й П’ятирічний план розвитку аль- 2011-2015 рр., у т.ч. вітрової, геліо-, гідро-, біоенергетики. Ключові цілі: знижентернативної енергетики
ня енергомісткості на 16% (споживання енергії на одиницю ВВП); збільшення
2011-2015 рр.
споживання енергії з нетрадиційних джерел до 11,4%; зниження інтенсивності
вуглецю на 17% (викиди вуглецю на одиницю ВВП).

2016

Встановлює основні напрями та нові цілі розвитку альтернативної енергетики
Китаю у період 2016-2020 рр. Ключові цілі: збільшення споживання енергії з
13-й П’ятирічний план розвитку альнетрадиційних джерел до 15% у 2030 р. та до 20% у 2030 р.; збільшення встановтернативної енергетики 2016-2020 рр.
леної потужності нетрадиційних джерел енергії до 680 ГВт до 2020 р.; розвиток
технологій у видобутку енергії океану.

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИЙ ФОРУМ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (9) 2017

101

та геліоенергетики зросте з 12%
до 48%, а електрогенерація – з
5% до 34%. Номінальна потужність
геліоенергетики збільшиться у 14
разів, а потужність вітряної – в
2 рази. Експерти Bloomberg очікують зростання частки відновлювальної енергетики в країнах
світу, зокрема у Німеччині до 74%,
США – 38%, КНР – 55%, Індії – 49%
у 2040 р.3
Відповідно до оцінок International
Renewable Energy Agency, щорічна
потреба КНР у інвестиціях в альтернативну енергетику становить
$164 млрд до 2030 р. Це дозволить
зберегти провідні позиції та наростити енергетичний потенціал
Китаю. Потреби ж в інвестиціях
США – $96 млрд, Індії – $52 млрд,
Японії – $36 млрд. на рік.

Окрім розвитку галузі альтернативної енергетики всередині
власної країни, Китай також бере
активну участь у міжнародних
інфраструктурних проектах у інших країнах, серед яких Україна
не є винятком.
Розвиток альтернативної енергетики
в Україні є одним із шляхів досягнення енергетичної незалежності у контексті забезпечення національної
безпеки. Основні пріоритети викладено у Енергетичній стратегії України
на період до 2030 р. та оновленому
проекті Стратегії до 2035 р. За прогнозами Українського інституту майбутнього, для розвитку альтернативної енергетики з метою досягнення
енергетичної незалежності Україна
потребує $4,6 млрд щорічних інвестицій.4

Таблиця 3
Рік

Ще одним яскравим прикладом
співпраці КНР та України у галузі альтернативної енергетики є
діяльність китайської корпорації CNBM (China National Building
Materials Group), яка працює на
українському ринку з 2011 р. У 2016
р. компанія придбала 10 найбільших сонячних станцій в Україні
загальною встановленою потужністю 267 МВт, за €168 млн.

Наймасштабніші інвестиційні проекти в альтернативній енергетиці КНР
Назва проекту

Енергоносії

Кредитор

Сума, млн дол. США

Біомаси

International Finance
Corporation

104,0

Біомаси

World Bank Group

71,5

2016

Canvest Waste to Energy Project

2015

Hebei Rural Renewable
Development Project

2013

Beijing Rooftop Solar Photovoltaic
Scale-Up Project

Геліо

World Bank Group

120,0

Qinghai Delingha CSP Project

Геліо

Asian Development Bank

150,0

Zhaoheng Hydropower Holdings Ltd.

Гідро

International Finance
Corporation

75,0

Yichun Biomass CHP Project

Біомаси

Asian Development Bank

46,5

National pilot program for rural and
industrial biofuels development

Біомаси

Asian Development Bank

39,8

Agricultural and Municipal Waste to
Energy Project

Біомаси

Asian Development Bank

100,0

Dynagreen Waste to Energy

Біомаси

Asian Development Bank

200,0

Гідро

Agence Française
de Développement

29,2

Біомаси

Agence Française
de Développement

46,4

Всі енергоносії

Agence Française
de Développement

167,4

2012
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За роки співпраці китайськими
компаніями було інвестовано
$4,28 млрд у енергетичну галузь
України. Найбільш масштабні інвестиції здійснено у 2011 р. компаніями Sinomach та Sinohydro:
$2,66 млрд (у т.ч. $1,16 млрд – альтернативна енергетика, $1,5 млрд
– газовидобування) і $1,44 млрд
відповідно.

Energy

2011

Small Hydropower Program in Xiangfan

2010

Small-scale biodigester in Yunnan

2009

Credit line for RE and Energy Efficiency
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Таблиця 4

КPI альтернативної енергетики України на 2030 та 2035 рр.
Критерій

Енергетична стратегія України 2030

Проект Енергетичної стратегії України 2035

12,6

25

8

25

130

N/A

Частка енергії
з альтернативних джерел, %
Потужність, ГВт
Інвестиції, млрд грн.

Окрім CNBM, такі китайські компанії як GCL System
Integration Technology (GCL – SI) та China National
Complete Engineering Corporation (CCEC) заявили про
намір інвестувати у будівництво сонячної електростанції потужністю близько 1 ГВт у зоні відчуження
Чорнобиля $ 1 млрд.

Отже, досвід реалізації проектів та величезні інвестиційні можливості Китаю у поєднанні з ресурсною
базою України можуть утворити міцний тандем, що
відповідатиме інтересам обох країн. Він стане наступним кроком Китаю у досягненні глобального
енергетичного лідерства, а також запорукою енергетичної незалежності України.

1

REmap 2030 [Електронний ресурс] / International Renewable Energy Agency. – Режим доступу: http://www.irena.org/remap/IRENA_REmap_Report_
June_2014.pdf
2

International Renewable Energy Agency [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.irena.org

3

New Energy Outlook 2017 [Електронний ресурс] / Bloomberg. – Режим доступу: https://goo.gl/mCci9E

4

Амелин А. Как за пять лет сделать Украину энергетически независимой: расчеты [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/
economics/kak-za-pyat-let-sdelat-ukrainu-energeticheski-nezavisimoy-raschetyi.html
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО
КИТАЄЗНАВСТВА:

ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ
«МОЗКОВОГО ЦЕНТРУ» З ДОСЛІДЖЕНЬ
СУЧАСНОГО КИТАЮ
Практичні і політичні завдання розуміння Китаю як країни-цивілізації привели до появи в західній науці двох галузей знань – синологія (Sinology або
,
) та дослідження сучасного
Китаю (Contemporary China Studies або
). Спочатку західна
синологія була орієнтована на вивчення китайського мислення та китайської цивілізації, що
мало і практичний вимір – пошук способів впливу на Китай та на його правлячу еліту. З XIX ст.
західна наука все більше і більше почала зосереджуватися на економіці, політиці та культурі Китаю. Сьогодні синологія цілком зосереджена на вивченні традиційної китайської історії, літератури, філософії та мови, а дослідження сучасного Китаю фокусуються виключно на сьогоднішніх
реаліях. Ці два напрями розвиваються незалежно один від одного, що визначає специфіку їх
методологічних підходів і міждисциплінарної взаємодії, що часто приводить до інтенсивних дискусій, які межують навіть з конфліктами.
Розвиток і зростання кількості досліджень сучасного Китаю багато в чому визначаються потребами
тієї чи іншої держави, а скорочення синологічних
досліджень відповідно пояснюється відсутністю таких. Очевидно, що політичні потреби були і залишаються основним стимулом розвитку сучасних досліджень Китаю.

В. О. Кіктенко
доктор філософських наук,
завідувач відділу
Далекого Сходу
Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН
України, президент Української
асоціації китаєзнавців
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Наступного року виповниться 40 років з моменту започаткування проведення Політики реформ і
відкритості (
) – програми економічних реформ, – що були розпочаті в Китайській
Народній Республіці з метою створення соціалізму з
китайською специфікою, або соціалістичної ринкової економіки і відкритості зовнішньому світу.
Швидкість і фундаментальність соціально-економічних трансформацій, здійснених в КНР, безпрецедентні в історії людства. Китай став не лише другою
економікою світу, але лідером глобалізації. Все це
визначає підвищений інтерес вчених усього світу
до змін, які відбуваються останніми десятиліттями в
суспільстві, політиці та економіці КНР. Дослідження
сучасного Китаю містять широкий спектр питань у
сфері суспільних наук для досягнення більш глибокого розуміння описуваних складних процесів. Слід
зазначити, що дослідження сучасного, глобального
Китаю самі по собі не є глобальними і представлені
в світі вкрай нерівномірно – найбільш розвинені в
США, Канаді, Австралії, Японії та Південній Кореї; серед європейських країн лідером є Великобританія; в
Росії, Індії, В’єтнамі та Мексиці є відносно невелика
кількість вчених-китаєзнавців. Для Європейського
Союзу стратегічним завданням стає розвиток даної
наукової дисципліни на рівні всієї спільноти. В інших країнах світу дослідження сучасного Китаю, зокрема і Китаю в цілому, залишаються недостатньо
В. О. КІКТЕНКО

розвиненими або повністю відсутні. Так, невелика
кількість китаєзнавців є в Південно-Східній Азії (в
основному вони зосереджені у В’єтнамі та Сінгапурі)
та в Центральній Азії і практично вони відсутні в Західній Азії та на Близькому Сході (за винятком Єгипту). Також практично їх немає в країнах Африки на
південь від Сахари (за винятком Південно-Африканської Республіки), а також в Латинській і Центральній Америці (за винятком Мексики та Аргентини).

світі. На сьогодні практично відсутні спільні українсько-китайські дослідження, що також повинен заповнити Центр шляхом встановлення партнерських
відносин з провідними китайськими університетами
та в результаті стати головною інституцією в галузі
досліджень сучасного Китаю в Україні.

Необхідно відзначити, що експертне співтовариство українських китаєзнавців також нечисленне
й інституційно об’єднане лише в рамках діяльності Української асоціації китаєзнавців. Більшість з
них виступає за розвиток українсько-китайського
співробітництва, але, на жаль, в органах державної
влади України вони практично відсутні, що вказує
на серйозну кадрову проблему. Існуюча експертиза щодо розвитку українсько-китайських відносин
в основному є вузькою по спеціалізації, формальною за рівнем аналітики, яка до того ж ґрунтується
на невеликій кількості джерел (як правило, не використовуються китайські джерела). Добре відомо,
що розвиток національної школи китаєзнавства є
головним індикатором намірів тієї чи іншої держави
розвивати повномасштабні і ефективні відносини з
Китаєм. Відповідно відсутність чітко сформульованої і розробленої програми розвитку китаєзнавства
в Україні є перешкодою для налагодження співпраці
з Китаєм, яке на політичному рівні визначене нашими країнами як стратегічне. Тому розвиток в Україні
досліджень сучасного Китаю є важливим як ніколи,
а необхідність прискорення темпів розвитку українсько-китайських відносин висувають перед українськими вченими кардинально нові завдання.
Давно назріла необхідність створення в Україні «мозкового центру» (далі – Центр), який би займався дослідженнями проблем розвитку сучасного
Китаю і українсько-китайських відносин, надаючи
необхідні консультаційні послуги урядовим, громадським і приватним структурам з широкого кола проблем внутрішньої і зовнішньої політики, економіки,
безпеки, соціальної сфери, екології, медицини тощо.
Нагадаємо, що сьогодні в світі «мозкові центри» –
це важливий інструмент підтримки управлінської
діяльності, що пов’язано з потребою офіційних осіб
у високопрофесійній експертизі в зв’язку зі складністю і багатогранністю розв’язуваних ними завдань.
Головне завдання такого Центру має полягати в
здійсненні аналізу істотних змін, що відбуваються
сьогодні в Китаї: швидке економічне і науково-технічне зростання, трансформація соціальної структури, реформа системи освіти, розвиток міст і сільських районів, міграційні процеси тощо. Всі ці зміни
необхідно розуміти в історичному, культурному, політичному та економічному контексті.
Центр повинен допомогти об’єднати зусилля українських китаєзнавців і представників інших суспільних наук, що дозволить реалізувати міждисциплінарну співпрацю і сформувати чіткі методологічні
підходи до вивчення сучасного Китаю і його місця в

1) створення бази і координаційного наукового центру з вивчення сучасного Китаю, що об’єднує науково-дослідну та викладацьку діяльність (підготовка
фахівців вищого рівня);

ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

Зважаючи на вище зазначене,
можна виділити основні цілі Центру:

2) критичний аналіз розвитку сучасного Китаю на
основі строгих підходів суспільних наук (юриспруденція, економіка, психологія, філологія, лінгвістика, риторика, соціологія, історія, політологія, педагогіка, культурологія, географія, антропологія);
3) забезпечення високого рівня розвитку китаєзнавства в Україні як комплексної науки;
4) застосування міждисциплінарного підходу в китаєзнавчих дослідженнях;
5) зміцнення і розширення досліджень з усіх аспектів досліджень сучасного Китаю;
6) розробка і здійснення дослідницьких проектів;
7) підтримка тісних зв’язків між експертними співтовариствами України та Китаю в даній області досліджень;
8) забезпечення всебічного охоплення досліджень
сучасного Китаю;
9) надання сприяння в розробці та реалізації стратегічного партнерства між Україною і Китаєм.
Для досягнення більш високої ефективності, робота
Центру в основному повинна бути зосереджена на політологічних та економічних дослідженнях (Китай та глобальний світ, геоекономічний проект «Один пояс, один
шлях», місце Китаю в регіоні та глобальній системі безпеки, торгівля та двосторонні відносини з такими ключовими державами як США, ЄС, Японія, Південна Корея і Півд/
енно-Східна Азія), приділяючи увагу, безумовно, й іншим
напрямам досліджень.
У головному ж Центр повинен відігравати важливу роль у
формуванні українського підходу до вивчення сучасного
Китаю та бути важливим джерелом науково-обґрунтованої інформації про соціально-економічний та політичний
розвиток Китаю в XXI ст. Крім того, Центр зможе виявляти
і виховувати молодих інтелектуалів, ділових і політичних лідерів, які будуть визначати характер відносин між
Україною та Китаєм найближчим десятиліттям.
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ОСВІТА
В СПІВРОБІТНИЦТВІ
МІЖ КИТАЄМ
І УКРАЇНОЮ
Китай і Україна – країни з давніми культурами і багатою історією.
Україна –
– популярне і знайоме слово для китайського народу. Всі
знають, що це найурожайніша і надзвичайно багата природними ресурсами земля, і там
живе працьовитий, відважний і щирий народ, який має давню і славну історію. Чимало
китайців – випускники вузів, які отримали освіту в Україні в різний час. Ми зберігаємо
почуття щирої поваги і подяки до українського народу.
За словами колишнього посла Китаю в Україні в 2012 р., процес розвитку співробітництва між двома країнами ділиться на 3 етапи:
Перший етап: до незалежності України. Радянська армія за участю
українських солдатів воювала заради звільнення північно-східної
частини Китаю під час Другої світової війни. У 50-х роках минулого
століття в Китай було направлено велику кількість фахівців, і багато молодих китайців навчалися в Україні, які потім стали головною
рушійною силою в будівництві країни.

Сунь Юйхуа
голова Ради ректорів
Університету Шанхайської
Організації Співробітництва

Другий етап: швидкий розвиток дружніх відносин між країнами після відновлення незалежності України. Разом з тим відносини в політиці і практичній співпраці зміцнювалися і розширювалися, продовжували зміцнюватися дружні відносини між нашими народами.
Третій етап – це новий етап розвитку відносин між двома країнами після 2010 р. У 2010 і 2011 рр. президент України здійснив візит до Китаю. Під час цих візитів були узгоджені домовленості про
співпрацю в політичній, економічній і гуманітарній сферах. У 2011 р.
укладено угоду про створення відносин стратегічних партнерів між
Китаєм і Україною.
Дослідження України в Китаї почалося на початку минулого століття. Серед дослідників були відомі, світової слави, письменники,
які удостоєні великої пошани і любові китайського народу: Лу Сінь,
Мао Дунь, Го Можо та інші. У 1912 р. у Китаї з’явився перший переклад вірша великого українського поета Тараса Шевченка. А на всю
глибину і широту дослідження українських поетів почалося в Китаї
в 1949 р.
У той період великий внесок у дослідження української літератури
зробили такі видатні китайські перекладачі як Ге Баоцюань та інші.
У 1964 р. було засновано першу і, на той момент, єдину секцію українських студій в Уханьському університеті. А нині у Китаї працюють
Центри України в Ухані, Цзіхуа (провінції Чжецзян), Даляні та ін.
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СУНЬ ЮЙХУА

1. Співпраця в освіті та гуманітарні обміни між
двома країнами стабільно розвиваються і досягли
непоганих результатів. За даними 2014 р., в Україні
навчаються і живуть близько 10 тисяч осіб з Китаю,
а в Китаї – 1600 українців. У 2011 р. була створена
Комісія зі співробітництва між Урядом КНР і Урядом
України, зокрема і Підкомісія з питань співробітництва в галузі освіти, на засіданні якої домовилися
про підтримку співпраці в науково-технічній галузі
для вузів, зміцненні мовного навчання і дослідження країн, збільшення кількості своїх громадян, які
навчаються в іншій країні.

Головними напрямами співробітництва були визначені такі: енергоефективність, авіабудування,
суднобудування, раціональне природокористування, розвиток аерокосмічних, інформаційних і комунікаційних технологій. Кожні 2 роки проходили зустрічі фахівців робочих груп.

Зараз українська мова викладається в декількох вузах, наприклад, в Пекінському, Шанхайському, Гуанчжоуському університетах іноземних мов, і у нас, в
Даляньському університеті іноземних мов, тут працює Центр вивчення України.

У 2016 р. у Києві відбулося Друге засідання Підкомісії, де було затверджено перелік спільних проектів
для внесення в Програму до 2018 р.

2. Співпраця в науково-технічній галузі двох країн
Ми знаємо, що в індустріальну епоху Україна посідала передові позиції в Європі та світі в сфері металургії та машинобудування, будівництва літаків,
космічних ракет, океанських кораблів. Найбільший
в світі літак «Мрія» був побудований у Києві, а флагман китайського військово-морського флоту авіаносець «Ляонін» був побудований на українській
верфі в Миколаєві, й добудований вже в нашому
Даляні. Китайські космічні ракети містять безліч чудових наукових та інженерних рішень, зроблених в
Україні. Це яскраві приклади сумісності наших двох
країн.

“Співпраця між вченими і вузами
двох наших країн розвивається
високими темпами. Вона є одним
з пріоритетних напрямів
двосторонніх міждержавних
відносин. Головним механізмом
її реалізації є згадана вище
Комісія зі співробітництва
між Урядом України та Урядом
КНР, створена в 2011 р.,
а також низка профільних
Підкомісій в її складі.”
Історія нашої співпраці в сферах освіти і науки за
останні роки наповнена подіями. Спільна українсько-китайська комісія з науково-технічного співробітництва працювала 13 років до 2010 р. Зараз на
її місці створена Підкомісія з питань науково-технічного співробітництва. Спектр напрямів співпраці було розширено, були спільно профінансовані
роботи в 98 науково-технічних проектах в рамках
дворічних програм.
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

У 2012 р. в Пекіні було затверджено Програму науково-технічного співробітництва між КНР і Україною
до 2014 р. Серед її досягнень – 4 патенти, у виробництво втілені 11 наукових винаходів, публікація 17
профільних наукових досліджень.

У 2016 р. в Харбіні в рамках 27-го Харбінського міжнародного торгово-економічного ярмарку були
проведені сесії. На них з доповідями і презентаціями виступили українські вчені.
2-й Науково-технічний форум вчених України та
Китаю відбувся за сприяння Посольства України в
минулому році на базі Харбінського політехнічного
університету. Його організували Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР, Державна адміністрація у справах іноземних експертів
Національної академії наук України та Академія технологічних наук України. У форумі взяли участь 80
українських фахівців зі структур Міністерства освіти
і науки України, Національної академії наук України
та Державного космічного агентства України.
Активно працює Підкомісія в сфері дослідження і
використання космічного простору в мирних цілях.
Тут вже реалізують четверту Програму, до 2020 р.,
до неї увійшли понад 70 перспективних напрямів
співпраці.
У минулому році на Третьому засіданні Підкомісії
з питань співробітництва в галузі медицини була
узгоджена можливість створення в Україні спільного наукового технопарку медичного профілю. Реалізуються проекти таких парків в Цзинані (провінція Шаньдун), в Харбіні і в Шанхаї.
У Харбіні працює українсько-китайський Центр зварювання і споріднених технологій, в Шанхаї працює
Українсько-китайський технопарк, який був відкритий у 2011 р. і займається співпрацею в галузі морських наук і технологій, біомедицини, нових матеріалів, авіації і космонавтики, нових джерел енергії.
У 2012 р. у Чженьцзян (провінція Цзяньсу) був відкритий українсько-китайський Центр трансферу
технологій суднобудування і океанічного проектування.
Ми можемо бути задоволені тим, як активно почався для наукових міжнародних обмінів 2017-й
рік. В Україні і Китаї вже відбулися за участю фаУКРАЇНА-КИТАЙ
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хівців двох країн міжнародні конференції за такими
різними напрямами, як фінансовий менеджмент і
економіка, поновлювані джерела енергії, інтелектуальні мережі, енергетика і електротехніка та багато
інших.
Перерахувати всі конференції тут просто немає
можливості. Ми бачимо, який великий простір для
розвитку співпраці лежить перед нами.
Проте залишається враження, що про цю велику
роботу в наших країнах знають недостатньо. Інтернет, телебачення мало і неохоче розповідають
про ці цікаві події. В результаті у людей складається
враження, що робиться мало, або навіть не робиться нічого. Думаю, тут прихований один із серйозних резервів нашої спільної роботи. Історія повинна надихати, а якщо про історію знають мало, то і
енергії працівникам це не додає. Маю пропозицію
– створити в Україні та Китаї спільний сайт про те,
що робиться позитивного, корисного в цій сфері, і
де слід докладати зусиль у нашій спільній роботі.
3. Наукове співробітництво в економіці
Наприкінці 2016 р. китайська компанія купила фірму
«Нептун Солар», яка володіє сонячними електростанціями. В даний час йдуть попередні переговори
про будівництво китайськими інвесторами теплоелектростанції в Києві, вартість проекту становить
$1,2 млрд. Китайці збираються брати участь в приватизації «Центренерго», яка контролює близько 25%
теплової генерації України. Це дуже вигідні вкладення, враховуючи прийдешнє зростання тарифів.
У результаті проведених досліджень, у видобуток
українських марганцевих руд інвестувала Hubei
Changyang Hongxin.
В аграрному секторі рахунок інвестицій йде на сотні мільйонів доларів. KSG Аgro вже працює на 94-х
тисячах гектарів сільськогосподарських земель,
але має намір взяти 3 млн гектарів в довготермінову оренду. Та й в цілому в Україні присутня велика
кількість відносно невеликих китайських компаній.
Для Китаю Україна – один з перспективних постачальників м’яса птиці, свинини, соняшникової олії і
фуражу. Тут мова йде про мільярди доларів на рік,
тому наші інвестори вважають за краще самим контролювати поставки. Однак українські вчені краще
китайських знають особливості своїх земель і свого
клімату, і тут є великий простір для спільної роботи.
У галузі інфраструктури основною частиною співпраці є порти. Співробітники Cosco China Shipping
Group відвідали всі порти України, тому велика
ймовірність того, що вони зможуть стати власниками деяких об’єктів. Однак враження від візитів не
замінять серйозної наукової роботи економістів,
гідрографів, проектувальників обох наших країн.
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4. Проблеми співробітництва та їх рішення
У процесі співпраці виникало і виникає чимало
труднощів. Наприклад, у порівнянні з проектами
співпраці в науково-технічній та економічній сферах, проектів гуманітарного співробітництва очевидно не вистачає. Це – по-перше.
По-друге, скрутне становище в Україні в даний час
має неабиякий вплив на розширення гуманітарного
співробітництва та обмінів. Уряду в Києві доводиться займатися в першу чергу питаннями утримання
економіки, забезпечення промислового зростання.
Але це не означає, що ми, гуманітарії, повинні чекати кращих часів і тільки потім розгортати співпрацю.
Навпаки, саме в важких умовах особливо важлива
наша допомога і наша участь. Слід не очікувати позитивних змін, а починати самим вирішувати свої
проблеми – ось наша головна пропозиція.
Серед перешкод у розвитку співробітництва між
країнами дуже важливим моментом є мовне питання. Тут є величезний резерв, до розробки якого нам
по-справжньому ще належить приступити. У нинішніх умовах, коли роль російської мови в Україні
зменшується, виникає природна реакція у вигляді
попиту на взаємне вивчення китайської мови українцями та української мови – китайцями. Як вже було
зазначено, в Китаї українську мову поки вивчають
дуже слабо. Успіхи тут є, і все ж таки університети
Китаю, де вивчається українська мова, можна перерахувати по пальцях. Так само і в Україні, вивчення
китайської мови ще не набуло належного визнання.
Що ми повинні робити? Які завдання для вузів в
цьому питанні? Всі добре знають, що університети
та академічні науково-дослідні інститути завжди
знаходяться попереду в просуванні прогресу людства і завжди відіграють провідну роль у вирішенні
проблем у цих процесах.
Отже, питання стоїть так, що співпраця в галузі освіти і культури має розвиватися швидше, ніж в інших
сферах. У Китаї багато століть йде мова про те, що
на освіту завжди потрібно звертати велику увагу,
тобто освіта є найважливішим моментом у розвитку людства. Тому ми пропонуємо комплекс заходів
щодо розв’язання актуальних проблем в цих сферах. Необхідно розширити існуючі та створювати
нові спільні проекти між вузами та дослідницькими
організаціями. Треба знайти додаткові можливості
для поширення китайської мови в Україні й української мови в Китаї, щоб люди розуміли один одного прямо, а не через іншу іноземну мову. Це дуже
важливо для взаєморозуміння народів двох країн і
розширення співпраці в усіх інших сферах.
Ще одне питання – поєднання зусиль, можливостей
академічної і вузівської науки наших двох країн. Дослідити культуру, вивчати мови один одного, розвивати країнознавство, регіонознавство іншої країни – це завдання не тільки академій та інститутів,
а й вузів, кафедр, викладачів і самих учнів, тому що
СУНЬ ЮЙХУА

підготовка майбутніх фахівців, які знають
не лише мову, але й культуру і менталітет
іншого народу – найважливіше в просуванні взаєморозуміння й обмінів. Це зміцнює довіру між людьми, народами, урядами. Адже довіра – найкращий помічник у
будь-яких відносинах. Краще розуміння
один одного допомагає розвивати економіку, торгівлю, а нерозуміння – зміцнює
відчуженість і навіть ворожість.

“Ми впевнені, що найважливіший напрям в цій роботі – молодь. Нам необхідно повсякденно множити
контакти між нашими
студентами, всіма шляхами розширювати обміни
молоддю між двома країнами, збільшувати кількість спільних наукових і
позанаукових (культурних,
спортивних) проектів для
молодих вчених або студентів, створювати можливості для реалізації їх
здібностей в умовах іншої
культури.
Ми, спілкуючись з нашими
іноземними студентами,
серед них і з України, бачимо, що молоде покоління
прагне цього, прагне до
цього, і нам треба створювати умови для них, адже
вони – це наше майбутнє.
Ми, закладаючи сьогодні
підвалини їх взаєморозуміння, отримаємо мир і
співробітництво завтра.
Сподіваємося, що в результаті наших спільних,
скоординованих зусиль
співробітництво між нашими країнами стане більш
успішним і плідним!”
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ
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ЗМІ у відносинах України та КНР:
як використати можливості медіа
для співробітництва

У сучасному світі, з його новітніми комунікаціями, технологіями
зв’язку, засоби масової інформації виступають як один з головних чинників у формуванні відносин між різними народами.
Зокрема вони можуть сприяти поліпшенню взаємної довіри,
обміну культурними надбаннями, ідеями та новинами.

О. А. Коваль
журналіст-міжнародник,
член правління Української
асоціації китаєзнавців

Китайська Народна Республіка приділяє розвитку ЗМІ першочергової уваги, зважаючи на ту велику роль, яка відведена їм у
формуванні суспільної думки, а також у просуванні ідей керівництва держави до населення. Все це визначило ступінь участі
держави у формуванні порядку денного китайських ЗМІ. Разом
з тим, сучасною тенденцією у китайських ЗМІ стало поширення нових медіа – зокрема мікроблогів та соціальних мереж, які
дозволяють миттєво поширювати інформацію через Інтернет і
кожен користувач стає виробником інформаційного контенту.
Такі ЗМІ стало важче контролювати. Натомість, влада КНР вживає заходів, щоб і в цій галузі діяли правила та настанови, які б
не дозволяли й новим медіа виходити за певні межі дозволеного, зокрема в тому, що стосується питань суспільної моралі,
державної безпеки та правдивого відображення подій.
У китайських ЗМІ увага до України зросла внаслідок подій кінця 2013
– 2014 рр. Головним чином, в контексті тієї ролі, яку конфлікт довкола України справив на міжнародну ситуацію в цілому, зокрема на
відносини Російської Федерації з Європою та Сполученими Штатами
Америки, а також на рівень безпеки на Євразійському континенті. На
тепер в Україні на постійній основі діють корпункти провідних китайських ЗМІ – інформаційної агенції «Сіньхуа», газети «Женьмінь жибао»,
«Центрального телебачення Китаю» – CCTV тощо. Всі ці видання здатні досить оперативно висвітлювали українські новини для китайської
аудиторії. Але попит й тематику, в даному разі, визначає саме китайська аудиторія, і коли ситуація в Україні відносно стабілізувалася, то
від першої половини 2016 р. спостерігаємо деяке зменшення уваги до
подій в Україні.
Тут слід зазначити, що попри набагато ширший доступ китайців до ЗМІ
Росії, а також суттєву присутність російських ЗМІ на китайському ринку,
Китай виробив власну офіційну, неупереджену та виважену позицію
щодо подій в Україні, на яку так чи інакше мусять зважати всі китайські
ЗМІ, навіть ті, які з тих чи інших причин спираються у висвітленні подій
в Україні на повідомлення іноземних, а по части російських джерел.
Однією з причин такого стану є саме те, що українські ЗМІ слабо присутні у Китаї, не працюють з китайськими колегами на постійній основі.
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О. А. КОВАЛЬ

Попри це, китайські ЗМІ постійно відкриті до співробітництва з Україною. Тимчасове підвищення інтересу до України не призвело до налагодження сталих
контактів між ЗМІ України та КНР, адже для цього потрібна системна робота з обох сторін. Українські ЗМІ,
в разі такої співпраці, також мають враховувати специфіку роботи китайських колег, які в своїй роботі
більш зважають на інструкції, а також дотримуються
певних стандартів у роботі, визначених урядовими
та іншими галузевими державними структурами.
Робота китайських ЗМІ на сьогодні визначається
кількома головними аспектами. З одного боку, всередині країни вони виконують функції каналу комунікації влади та суспільства, формують суспільну
думку, одночасно вони є своєрідним фільтром, який
практично унеможливлює потрапляння на китайський інформаційний ринок матеріалів іноземних
ЗМІ, які б могли шкодити державі. Завдяки контролю над ЗМІ, Пекін здатний активно протидіяти іноземним інформаційним інтервенціям. Але разом з
тим, на зовні та зарубіжну аудиторію китайські ЗМІ
працюють, як потужний пропагандистський ресурс,
який намагається представити Китай в найкращому
вигляді, поширює позиції китайського керівництва
щодо ключових міжнародних проблем, інформацію
щодо соціальної та економічної політики, а також
про аспекти китайської культури, китайські традиційні цінності тощо. Для виконання цього завдання,
китайські ЗМІ взяли на озброєння найкращі практики своїх зарубіжних колег.
Висування теперішнім керівництвом Китаю концепції «китайської мрії», в основу якої покладено ідея
«великого відродження китайської нації», справило
на ЗМІ КНР великий влив. Вона стала тією національною ідеєю і соціально-психологічною настановою,
на підставі якої тепер наново вибудовується ідеологічна робота державних органів та інститутів щодо
формування суспільної свідомості, до яких належать
і ЗМІ. Концепція «китайської мрії» сьогодні цілком
відповідає прагматичним підходам китайського керівництва, які вкоренилися за десятиліття китайських реформ та відкритості до зовнішнього світу.
Ідеологія «китайської мрії» цементує та консолідує
суспільство всередині країни, і одночасно є прийнятною для китайців, які мешкають поза Китаєм. Відтак
вона приводить до посилення впливу на китайський
соціум за допомогою етнокультурних, традиційних
ідейно-філософських поглядів, національних підходів до розвитку країни. Одночасно послаблюється
догматична ідеологія, акцентується увага на посилення зв’язку між соціалізмом з китайською специфікою та особливою ідеєю відродження китайської
нації, провідником якої виступає власне китайське
керівництво та Комуністична партія Китаю.
На зовнішній світ ідеологія «китайської мрії» працює як інструмент «м’якої сили», і підсилює політичне та економічне зростання Китаю, посилює його
вплив на міжнародній арені та ключові аспекти свіГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

тової політики. Китай починає виглядати, як більш
деідеологізована держава, що робить його більш
привабливим в очах партнерів. Одночасно, «китайська мрія» стає тим засобом, завдяки якому вибудовуються фільтри та перепони на шляху проникнення до китайського суспільства світоглядних ідей, які
не притаманні менталітету китайців. Але це не спроба відгородитися від зовнішнього світу. Це своєрідний захисний механізм в інформаційній сфері, який
натомість дозволяє й розвивати повноцінні обміни
з зовнішнім середовищем, про що свідчить той факт,
що КНР лише посилює міжнародну співпрацю.
Представники китайських інформаційних служб разом з колегами з США, Великобританії, Російської
Федерації та Японії стали ініціаторами проведення
всесвітніх медіа форумів. Агентство «Сіньхуа» разом
з іншими 16 світовими ЗМІ увійшло до складу президії форуму. Форуми, що присвячені переважно
сучасним тенденціям у медіа індустрії, проходили
2009, 2011 та 2016 рр.
Отже, оновлення і розвиток національної ідеї в Китаї супроводжується переорієнтацією діяльності ЗМІ
на виконання нових інформаційних завдань, які
транслюються через концепцію «китайської мрії» та
ідеологію «великого відродження китайської нації».
Цей процес суттєво впливає на роботу ЗМІ та журналістів. Тут також слід зауважити, що в деяких країнах
і регіонах світу китайські медіа проводять таку роботу задля покращення іміджу Китаю і розширення
доступу до інформаційно-комунікативних технологій. Це головним чином стосується країн Європи та
Північної Америки. Щодо країн, які розвиваються
(де ставлення до Китаю переважно доброзичливе),
переважає політична та пропагандистська робота.
Особливо ця робота посилилися у країнах, які включені Китаєм до концепції «Один пояс, один шлях»
для яких розробляються й окремі програми співпраці в сфері ЗМІ, що здатні супроводжувати цей геоекономічний проект інформаційною підтримкою.
З технічного боку, сучасна медіа індустрія КНР є досить динамічною галуззю, що поєднує у собі систему
інститутів, засобів та технологій з виробництва та
поширення інформації як в країні, так і за її межами.
На 2013 р. телебачення і радіо охоплювали практично всю територію країни. За 2013 р. загальний обсяг
радіомовлення досяг 13,384 млн годин, а телемовлення – майже 17 млн годин. При цьому вироблення
власного телевізійного контенту сягнуло 3,436 млн
годин на рік. Слід зазначити, що виробництво інформаційних програм на радіо зросло на 18,5%, а
телебаченні – на 20,25%.
Китайські медіа більш активно ніж їхні українські
колеги використовують Інтернет та різні соціальні
мережі. За відомостями на 2015 р. в Китаї налічувалося 684 млн користувачів Інтернету, а за прогнозами на цей рік, цифра сягне 711 млн. Разом з тим, за
неофіційними відомостями, ця цифра вже сьогодні
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сягає 850 млн осіб. 40% китайців, що користуються
Інтернетом, ведуть свої мікроблоги. Так, лише найбільша у Китаї мережа Weibo, від компанії Tencent,
має понад 300 млн зареєстрованих користувачів.
Саме через таке поширення інформаційних мереж багато ЗМІ розвивають свої електронні версії,
а доступ передплатників до новин, зазвичай відбувається через мобільні додатки, встановлені на мобільних пристроях. 527 млн користувачів Інтернету
надають перевагу саме мобільному Інтернету. 54,9%
китайців використовують мобільні пристрої чи програми, встановлені на мобільних пристроях, щоб
одержувати новини. На стаціонарних комп’ютерах
це роблять лише 16,9% китайців, а новини по телевізору їх дивляться лише 13,5%. У середньому китайці
проводять в Інтернеті 4 години на добу. Відповідно до цих тенденцій, зменшуються обсяги видання
друкованих ЗМІ. Тепер вони все частіше, іноді навіть
безкоштовно, доступні у електронних версіях. За відомостями на 2012 р., через Інтернет було поширено
260 млн примірників електронних копій періодичних видань. У цьому році, китайські урядові регулятори натомість обмежили права електронних ЗМІ на
вироблення та публікацію власного інформаційного контенту, адже контроль за такими публікаціями
дуже складно здійснювати.
Також відомо, що попри таке різноманіття, інформація, розміщена на китайських інформаційних ресурсах, має типовий характер, адже їх постачальником, як правило, є одні й ті самі офіційні джерела.
Проте навіть великі китайські ЗМІ йдуть сьогодні на
адаптацію свого контенту для використання у нових медіа, або активно експериментують з новітніми інформаційними технологіями, зокрема досить
згадати про використання автоматичних систем
написання текстів та застосування технологій штучного інтелекту. Окрім того відомо, що інформаційні
стрічки одного й того самого агентства («Сіньхуа»,
Чжунго сіньвеньше (ІА «Новини Китаю»), або інформаційних холдингів («Женьмінь жибао», «Гуанмін
жибао» та інших) для різних аудиторій, зокрема Гонконгу, Тайваню, китайських-емігрантів, англомовних
аудиторій Європи, США та Близького Сходу, інші мовні версії можуть суттєво відрізнятися одна від одної.
Цим викликана певна складність використання китайських джерел для вироблення власного контенту
українськими ЗМІ, які в кожному потребують адоптації китайських новин до української аудиторії. Специфікою китайських ЗМІ також є своєрідна мова, яка
часто використовує прийнятні лише у Китаї терміни
та поняття, що потребують розуміння контексту їх
використання. Певних навичок і специфічних знань
потребує й транслітерація китайських імен та географічних назв.
Цим можна пояснити, чому українські журналісти
рідко використовують китайські інформаційні ресурси у своїй роботі, навіть в доступних для них російськомовних та англомовних версіях, адже й робота з
ними потребує певних знань реалій Китаю. Проте з
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досвіду можна зазначити, що, особливо англомовні
версії китайських ЗМІ, останніми роками все більше
відповідають міжнародним стандартам подання інформації, на рівні інших світових інформагенцій, а
відтак, цілком придатні для використання для українських ЗМІ. В Україні, тим часом, склалася зовсім
інша ситуація. ЗМІ України, зокрема найпопулярніші,
належать до приватних інформаційних холдингів і,
в цілому на відміну від китайських ЗМІ, не відіграють тієї ролі у формуванні державної позиції, а також не виступають посередниками між суспільством
та владою. Українські ЗМІ, що є суто комерційними
проектами, переважно піклуються про зиски для
власника або формування певного інформаційного
поля для політиків, які їх контролюють. Якщо оцінювати таку ситуацію з точки зору прийнятих у Китаї
практик, такі ЗМІ не можуть виступати як виразники позиції України, її керівництва. Тому, традиційно
більшу увагу, китайські ЗМІ приділяють співпраці з
державними ЗМІ, а також з держаними органами, які
відповідають за таку співпрацю – Національна спілка журналістів України, Міністерство інформаційної
політики, державні газети, радіо та телеканали.
Проте урядові та офіційні ЗМІ в Україні, традиційно,
не мають високих рейтингів і значної аудиторії, їх
фінансування зазвичай обмежене бюджетом, хоча
вони мусять виконувати провідну роль у розповсюдженні офіційної інформації. Саме на державні
ЗМІ сьогодні покладені головні завдання у протидії
агресії (військової та інформаційної) з боку Російської Федерації, а також з поширення позиції українського уряду на світ. Натомість, за відсутності чітко сформульованої національної ідеї та програми
розвитку для країни (беззаперечним пріоритетом
розвитку в майбутньому визначена європейська
інтеграція), українським ЗМІ важко транслювати за
кордон і для свого суспільства власні унікальні ідеї.
Українські медіа не формують громадську думку, а
радше виступають ретрансляторами думок, які присутні у суспільстві, а подекуди лише відображають
ідеї власника ЗМІ.
Необхідність протидії Росії у інформаційній війні
після 2014 р., викликала до життя кілька нових цікавих проектів, примусила всі українські ЗМІ працювати з більшою ефективністю, почався процес
реформування у медійній галузі. Головна її ознака
– це прагнення виходу українських ЗМІ назовні, щоб
донести свою думку до зарубіжної аудиторії. Адже в
минулому українські ЗМІ існували в просторі, що обмежувався власне українською аудиторією і завдання донести інформацію з України до зарубіжної аудиторії вже багато років ні ким з керівників медійної
сфери не ставилося.
З’явилася ідея про посилення іномовлення через
супутникове телебачення та радіо на середніх хвилях, яке ставить собі за мету донесення інформації з
України на цілий світ різними мовами. З весни 2014
р. влада почала приділяти більше уваги поширенню
О. А. КОВАЛЬ

мовлення державного «Українського радіо» в Україні, а з кінця 2014 р. розширилося мовлення «Всесвітньої служби радіомовлення України» (канал УР-4)
або Radio Ukrainian International (RUI), зокрема й на
РФ – російською мовою та німецькою і англійською
на країни Європи та Америки. Натомість лише єдине
державне ЗМІ – інформаційна агенція «Укрінформ»
– має на сьогодні китайську версію на своєму сайті.
Також слід зазначити, що на певному етапі комерційні медіа навіть ефективніше справлялися з
завданням пропаганди українських поглядів назовні та оперативніше поширювали новини з України.
Так зокрема, таку роботу проводив англомовний канал «Ukraine Today» у 2014 – 2016 рр., від телеканалу
«1+1». При цьому державні установи та державні ЗМІ
не бажали співпрацювати з власниками каналу «1+1»
і паралельно розвивали свій проект UA|TV та «Мультимедійна платформа іномовлення України». МПІУ
(http://uatv.pro) була запущена після прийняття відповідного закону «Про систему іномовлення України» в середині січня 2016 р., згідно з яким почався
процес реформ державних медіа на основі «Всесвітньої служби «Українського телебачення та радіомовлення»». Метою цієї трансформації, як стверджує закон, є, зокрема, консолідація українського та
іноземного суспільства шляхом поширення через
міжнародні ЗМІ та інформаційні агенції матеріалів
(програм) виробництва МПІУ. Отже, китайські ЗМІ,
що вже набули статус міжнародних, також варто розглядати серед пріоритетів для розміщення власного
інформаційного продукту.
Натомість слід зазначити, що вся інформаційна і
пропагандистська робота ведеться українськими
ЗМІ в основному для англомовного світу, а також
німецькою, арабською і російською мовами. Відтак,
Китай й інші країни Азії випадають з фокусу уваги
в цій роботі. Також слід зазначити, що навіть існуючі угоди про співпрацю між держаним агентством
«Укрінформ» та ІА «Сіньхуа» не виконуються в повному обсязі. Україна вже кілька років не має постійного представництва своїх ЗМІ у Китаї. Не виконуються й міждержавні угоди, які могли б допомогти
українським ЗМІ налагоджувати тривалу співпрацю
з китайськими колегами. Це зокрема: Угода про співробітництво між Державною телерадіокомпанією
України та Пекінським телебаченням КНР (від 1993
р.), Угода про співробітництво між Національною
телерадіокомпанією України і Центральним телебаченням КНР (від 2002 р.), Угода про співробітництво
між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України і Головним державним управлінням
радіомовлення, кінематографії та телебачення КНР
у сфері телебачення і радіомовлення (від 2011 р.);
Меморандум про співробітництво у галузі преси та
книговидавництва між Держтелерадіо України та
Національною адміністрацією преси та публікацій
КНР (від 2012 р.) тощо.
Якщо вивчати досвід країн, яким вдалося налагодити з Китаєм, то бажано б було посилювати співпраГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

цю перш за все через обмін програмами та готовими інформаційними продуктами для телебачення
і радіо, для друкованих ЗМІ – варто говорити про
обмін матеріалами і правами на передрук статей,
для інформаційних агенцій – про дозволи на розміщення матеріалів у інформаційних стрічках одне
одного, або права на використання інформації для
написання своїх матеріалів. Для сталої співпраці необхідно, звичайно, підготувати журналістів та менеджерів, які будуть у межах своєї компетенції відповідати за китайський контент, а також за адаптацію і
розміщення українського контенту в Китаї.
Враховуючи те, що китайські ЗМІ працюють у дещо
іншій технологічній системі, українцям варто взяти
на озброєння сучасні технології поширення інформаційного контенту через програми-додатки до мобільних пристроїв тощо. Такі технології були б цікаві й для комерційних ЗМІ в Україні, які на жаль не
розглядають Китай, як потенційний ринок для своїх
програм, або спільного виробництва. Мовлення через супутник, або через кабельні мережі (як це відбувається тепер) не дасть у Китаї бажаного результату і загалом у багатьох випадках просто неможливе.
Державним структурам варто було б докладати
більше зусиль до виконання вже існуючих угод між
Україною та КНР у галузі ЗМІ та культурних обмінів,
щоб створити надійний фундамент для співпраці.
Варто підписати й нові угоди між міністерствами та
відомствами відповідальними за таку співпрацю.
З досвіду російсько-китайських взаємин у галузі інформаційної співпраці можна було б взяти на озброєння ідею створення спільної міждержавної робочої
групи по співробітництву в галузі ЗМІ, яка за шість
років існування сприяла підписанню багатьох угод і
договорів між різними ЗМІ й ініціювала проведення
медіа форумів для журналістів і керівників видань
з двох країн. Результатом роботи групи стало те, що
вона врешті перетворилася на повноцінну міждержавну підкомісію, яка збирається на свої засідання
щороку. У 2015 р. вона розробила програму та напрями взаємодії ЗМІ двох країн, що врешті призвело
до проведення «років ЗМІ» відповідно у КНР та РФ.
Проте слід зазначити, така співпраця двох країн, де
ЗМІ знаходяться під значним впливом і контролем
з боку держави, в цілому не зовсім відповідає реаліям України і може стосуватися лише вітчизняних
державних ЗМІ.
Натомість, в українському контексті не варто зосереджуватися саме на адміністративних засобах налагодження співпраці. Проте, враховуючи досвід
співпраці китайських ЗМІ з європейськими та американськими компаніями, варто активніше думати про спільні проекти з комерційною складовою,
адже і для приватних медіа України, Китай та співпраця з китайськими ЗМІ у спільних проектах, обмін
технологічними рішеннями може стати цікавим досвідом виходу на нові ринки, відкрити нову сторінку
у розвитку українських ЗМІ.
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Співробітництво
України та Китаю
в сфері
вищої освіти
Між Україною та Китаєм задекларовано відносини стратегічного партнерства.
Китай незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Україна неухильно залишається відданою політиці «одного Китаю». Нині договірно-правова база двосторонніх відносин налічує 295 документів: 177 документів
основного списку (угоди і договори) і 118 документів додаткового списку (протоколи міжурядових комісій / підкомісій, контракти про підготовку військовослужбовців тощо). Звичайно, співпраця між двома країнами розвивається і в
сфері вищої освіти.

Ши Яцзюнь
доктор політичних наук,
доцент Інституту європейських
мов та культур Тяньцзіньського
університету іноземних мов,
КНР, директор Інституту Конфуція Київського національного
лінгвістичного університету
з китайської сторони

Співпраця між Україною та Китаєм у сфері вищої освіти розвивається за багатьма напрямами:
– налагодження міждержавного і міжурядового співробітництва у сфері вищої
освіти;
– напрацювання необхідної договірно-правової бази між Урядами і профільними міністерствами України та Китаю з питань вищої освіти;
– проведення спільних заходів (виставок, форумів, конференцій тощо) у сфері
вищої освіти;
– реалізація програм академічних обмінів;
– навчання громадян Китаю в вищих навчальних закладах України;
– навчання громадян України у вищих навчальних закладах КНР.
У 1998 р. підписано міжурядову Угоду між Урядом України та Урядом Китайської
Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту і вчені звання. Згідно з Угодою, Українська і Китайська сторони визнають атестати про закінчення повної середньої загальноосвітньої школи, видані іншою Стороною,
як документ, який дає право на вступ до вищих навчальних закладів, а також
всі дипломи, видані установами професійної освіти (вищими навчальними закладами, професійно-технічними училищами тощо). Також Українська і Китайська сторони визнають дипломи про присудження вчених ступенів, виданих
іншою стороною.
У 2012 р. підписано оновлену міжвідомчу Угоду про співробітництво в галузі
освіти, відповідно до положень якої кількість державних стипендій, що надає
одна Сторона студентам іншої Сторони, була збільшена в чотири рази: з 25 до
100, починаючи з 2013 р.
Згідно з Угодою, Сторони взяли на себе такі взаємні зобов’язання:
– обмін зразками підручників, посібників, навчальних програм, аудіо- і відеоматеріалами, тестами для середніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів;
– вивчення історії, мови і літератури, географії та фольклору обох держав;
– обмін студентами, аспірантами, докторантами, стажистами і викладачами;
– обмін науковими і науково-педагогічними працівниками для проведення
спільних наукових досліджень.
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Термін навчання студентів і аспірантів визначається Стороною, яка приймає, відповідно до національного законодавства, а термін роботи стажистів встановлюється
на 6 місяців або 1 навчальний рік. Приймаюча Сторона,
відповідно до законодавства своєї держави, забезпечує
учасникам обмінів: безкоштовне навчання; безкоштовне
проживання у студентському гуртожитку; виплату стипендії; медичне обслуговування (крім лікування хронічних
захворювань та протезування), а Сторона, що направляє,
бере на себе витрати на проїзд до місця навчання і в зворотному напрямку. Студенти та аспіранти повинні володіти мовою держави приймаючої Сторони.
Згідно з умовами цієї Угоди, Сторони запрошують викладачів мови держави іншої Сторони на викладацьку роботу
до вищих навчальних закладів, що підлеглі міністерствам
освіти і науки держав Сторін, відповідно до потреб навчального процесу. Термін роботи не повинен перевищувати 2 навчальні роки. Сторона, що направляє, бере на себе
витрати за проїзд викладачів і їх сімей до місця роботи і
у зворотному напрямку. Приймаюча Сторона забезпечує
викладачів і їхні сім’ї безкоштовним житлом, транспортом
в службових цілях, медичною допомогою та заробітною
платою відповідно до її чинного законодавства.
Угодою встановлено, що Сторони сприятимуть встановленню і розвитку безпосереднього співробітництва між
навчальними закладами обох країн, які, зважаючи на
взаємні інтереси, можуть укладати окремі угоди про співробітництво відповідно до положень цієї Угоди. Сторони
надаватимуть можливість громадянам обох держав здобувати освіту у вищих навчальних закладах держави іншої Сторони за умови повної оплати за навчання. Сторони
сприятимуть участі вчених у наукових програмах, проектах, дослідженнях, міжнародних заходах, організованих в
обох країнах, і обмінюватися інформацією про проведення таких заходів.
У рамках міжурядового співробітництва функціонує Підкомісія з питань співробітництва у сфері освіти. 28 березня 2012 р. у м. Санья (КНР) відбулося перше засідання
українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва
у сфері освіти між Урядом України та Урядом Китайської
Народної Республіки. Підписано Протокол засідання і
План першочергових заходів з розвитку українсько-китайського співробітництва в сфері освіти на 2012 – 2014
рр., де були передбачені заходи з вивчення китайської
мови і літератури в навчальних закладах України, зокрема
створення спільної робочої групи з питань розробки посібників і методичних матеріалів для учнів середніх шкіл,
а також надання сприяння у вивченні китайської мови, літератури, географії та історії Китаю в Україні.
28 березня 2012 р. у м. Санья в рамках першого засідання Підкомісії на базі Цюнчжоуського університету відбувся українсько-китайський Форум ректорів, під час якого
представники вищих навчальних закладів двох країн обговорили шляхи подальшої співпраці вищих навчальних
закладів України та Китаю. У роботі Форуму взяли участь
ректори (керівники) 19 українських університетів, ректори (керівники) 14 китайських університетів, представГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

ники профільних міністерств обох країн, представники
Міністерств закордонних справ обох держав, дипломати,
вчені. Під час роботи Форуму обговорювалися питання
подальшого розвитку співпраці на рівні вищих навчальних закладів, запровадження наукових грантів з метою
проведення спільних досліджень вченими китайських і
українських вищих навчальних закладів, подальшої гармонізації бакалаврських і магістерських програм, впровадження англомовних магістерських програм у вищих навчальних закладах обох держав, проведення днів освіти і
науки України в КНР і днів освіти і науки КНР в Україні, а
також можливості створення Асоціації ректорів університетів-партнерів обох країн.
Міністерство освіти і науки України не веде статистику
(облік) вищих навчальних закладів, в яких здійснюється
вивчення китайської мови як основної або неосновної.
При вищих навчальних закладах України створено п’ять
Інститутів Конфуція, в яких викладається китайська мова.
Інститути Конфуція, створені в Україні, проводять різні
культурно-освітні заходи: організація лекцій провідних
професорів з Китаю, проведення фотовиставок, експозицій каліграфії та образотворчого мистецтва, показ фільмів китайського виробництва, проведення майстер-класів
з Тайцзицюань, концерти китайських артистів тощо.
Хотілося б зупинитися на тому, що в багатьох вищих навчальних закладах України вивчається китайська мова.
У 2016 р. серед вищих навчальних закладів України було
проведене експертне опитування, за ініціативою Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного
університету, на тему «Основні проблеми організації вивчення китайської мови у вищих навчальних закладах
України». Ми маємо надію, що починаючи з цього і на цій
самій основі, подібні наукові програми будуть продовжуватися й аналіз отриманих відповідей дозволить виявити
основні тенденції та проблеми в організації вивчення китайської мови в Україні.
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Китайська футбольна мрія
Стрімкий розвиток Китайської Народної Республіки (далі – КНР) як нової глобальної потуги поступово перетворюється на один із провідних
трендів сучасного розвитку світу. Головний його зміст – якісні зміни в
економіці, політиці, глобальній поведінці країни, її філософсько-психологічних та ціннісних основах, останнім часом і у футбольній сфері.
Фактор Китаю вже впливає на зміни фінансово-економічної, політичної, безпекової архітектури сучасного багатополярного світу. Проте це
не був би вичерпний перелік змін без звернення уваги на «китайську
мрію» – перетворення Китаю на суспільство процвітання в усіх його
проявах (багата й сильна держава, динамічний розвиток китайської
нації, народне щастя); мрія про розвиток власного виду спорту – футболу і відповідних здобутків у цій царині, а також прагнення сформувати співтовариство спільної долі для всього людства. Адже всі ці мрії
взаємопов’язані, взаємодоповнюють та взаємодіють одна з одною.

С. А. Кошовий
головний спеціаліст відділу
проблем зовнішньої політики
та міжнародної безпеки
Національного інституту
стратегічних досліджень,
голова правління Української
асоціації китаєзнавців
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Упродовж останніх років у КНР активно обговорюється концепція «китайської мрії», що має мотивувати китайське суспільство на нові звершення в суспільному розвитку, розбудові держави та активізації її участі в світових процесах. Слід відзначити, що ідея мрії не є винятково
китайською, а притаманна багатьом націям світу. Проте є одна характерна відмінність: Китай у досягненні мрії адаптується до інших країн
і сміливо та наполегливо переймає їх досвід. Китайська влада і народ
чітко усвідомлюють той факт, що тісна співпраця з іншими державами
допоможе реалізувати власні мрії, серед них й амбітну футбольну мрію.
Віце-президент Китайського інституту міжнародних досліджень Жуань Цзунцзе вважає, що у мирний час спорт – це символ людей, які
С. А. КОШОВИЙ

прагнуть прогресу. «Саме тому для Китаю вкрай необхідно грати краще у футбол, оскільки китайська
держава робить великі досягнення у багатьох інших
сферах», – наголошує провідний китайський експерт-міжнародник.
Вочевидь ніхто не може заперечити, що розвиток
футболу – це не лише спортивні досягнення та імідж
на міжнародній спортивній арені, а й важливий елемент програми здорового розвитку нації та її майбутнє.
Саме під кутом окреслених особливостей сучасного світового порядку, власного курсу «китайського
шляху» піднесення Китаю автор на основі всебічного
аналізу досліджує провідні тенденції розвитку футболу в КНР, які мають вплив на усталений порядок,
конкретизують розуміння суті тих трансформаційних процесів, які вже впливають на світову політику,
безумовно економіку та формують нову взаємодію
у сфері культурно-гуманітарній, міжлюдського виміру. У цьому контексті китайське керівництво наразі
спрямовує свій погляд у майбутнє.

Зустріч Голови КНР Сі Цзіньпіна з
Прем’єр-міністром Португалії Антоніо Коста
м. Пекін, 8 жовтня 2016 р. Фото: ІА Сіньхуа

Голова КНР Сі Цзіньпін назвав себе шанувальником
футболу під час виголошення промови в Сенаті в
рамках свого державного візиту в Мексику у 2013 р.
Зокрема, він зазначив: «Я палкий прихильник футболу. Китайська національна збірна з футболу завжди готується з наполегливістю до виступів, проте їй
вдалося лише одного разу вийти до фінальної частини Кубку світу».
Про прихильність та любов до футболу Глави КНР
відомо далеко за межами країни (свого часу грав
за шкільну футбольну команду, нині полюбляє переглядати трансляції зарубіжних чемпіонатів, має
футбольне хобі – колекціонування футбольної атрибутики, зокрема футболок), тому під час візитів та
відвідувань зарубіжних країн йому дарують іменні
футболки (національних збірних і футбольних клубів) та інші атрибути, зокрема футбольні м’ячі цієї
«гри мільйонів» від багатьох урядів зарубіжних держав. Так зокрема, лише з останніх прикладів, під
час візиту Прем’єр-міністра Португалії до китайської
столиці у жовтні 2016 р. Голові КНР було презентовано футбольний м’яч з автографами гравців національної збірної Португалії, які щойно вперше в свій
історії виграли чемпіонат Європи з футболу.

Голова КНР Сі Цзіньпін отримує з рук Віце-президента
Аргентини Амадо Будо іменну футболку під номером 10
в кольорах національної збірної Аргентини
м. Буенос-Айрес, 19 липня 2014 р. Фото: ІА Сіньхуа

Наприклад, перебуваючи у 2014 р. з державним візитом в Аргентині та, отримавши з рук Віце-президента цієї країни іменну футболку під легендарним
номером 10 (свого часу лідер національної збірної
Аргентини Дієго Марадона захищав честь країни, а
нині ця цифра прикрашає футболку Ліонеля Мессі
– найкращого футболіста світу), лідер Китаю зазначив, що Китай сподівається на співпрацю з аргентинськими фахівцями з метою підвищення професійного рівня гри у футбол.
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ
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Окрім того, Голова КНР Сі Цзіньпін під час кожної
поїздки за кордон, особливо у провідні футбольні
країни (Німеччина, Велика Британія, Нідерланди),
намагається знаходити час, у своєму доволі щільному графіку, та приділяти належну увагу і такій сфері
як футбол.
У Нідерландах він мав зустріч з голландським голкіпером національної збірної Едвіном ван дер Саром
у березні 2014 р. «Молодість – це ключ до китайського футболу, але це вимагає часу», – такі слова були
промовлені Голова КНР у розмові з Едвіном ван дер
Саром під час обговорення юнацького футболу та
співпраці між країнами у сфері футболу. Згодом
20-літній нападник національної збірної КНР Чжан
Юйнін
став володарем «Кубка Нідерландів»
(KNVB beker, сезону 2016/2017 рр.) у складі клубу «Вітесс» (м. Арнем).

Селфі з стадіону «Етіхад» (Etihad Stadium) футбольного клубу
«Сіті» у Манчестері
23 жовтня 2015 р. Фото: Офіційний сайт футбольного клубу
«Манчестер Сіті»

Під час візиту Сі Цзіньпіна до Великої Британії разом з уже колишнім Прем’єр-міністром цієї країни
Девідом Камероном в компанії аргентинського нападника та лідера «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро
оглянув домашню арену цього англійського клубу та
зробив прекрасні світлини, які облетіли всі світові
видання. Незабаром Глава КНР відвідав також місцеву Академію футболу одноіменого клубу та Національний футбольний музей. У зазначеному музеї він
був присутній на церемонії включення до Залу Слави англійського футболу та відзначення спеціальною нагородою «Футбольний посол англійсько-китайського футболу» внеску китайського футболіста
Сунь Цзіхая
, який не лише був першим футболістом з Піднебесної, який забив гол в Англійській
Прем’єр-лізі, але і захищав кольори клубу «Манчестер Сіті» впродовж 6 років (2002 – 2008 рр.), загалом
провівши за цей клуб 130 матчів. Це єдиний громадянин КНР на сьогодні, якого удостоїли такої високої
честі.
В Ірландії Сі Цзіньпін мав нагоду спробувати себе
у грі з гельським м’ячем. Вважається, що гельський
футбол є нащадком стародавнього ірландського
футболу, відомого в історичних хроніках. Стверджують, що фотографія з ірландського стадіону під час
удару гельського м’яча є однією з найулюбленіших
фотографій керманича Китаю та стоїть в рамці на
його робочому столі.
Прихильність та увага з боку вищого китайського керівництва до футболу та майбутнього цієї гри для Китаю були продемонстровані під час державного візиту
китайської делегації на чолі з Головою КНР Сі Цзіньпіном до німецької столиці в рамках участі в Саміті «Великої двадцятки», де цьогоріч головувала ФРН.

Гра у гельський футбол під час відвідання штаб-квартири
Гельської атлетичної асоціації (Gaelic Athletic Association, GAA)
в Ірландії
Лютий 2012 р. Фото: New China
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Так зокрема, члени високоповажної китайської делегації разом з високопосадовцями Німеччини були
присутні 5 липня 2017 р. на товариському матчі юних
футболістів (вікова категорія U-12,
) команд Китаю та Німеччини на столичній
С. А. КОШОВИЙ

Відвідання Академії футбольного клубу «Сіті» у Манчестері
23 жовтня 2015 р. Фото: Офіційний сайт футбольного клубу «Манчестер Сіті»

спортивній арені «Berlin Olympiastadion». Голова
КНР, вітаючи підлітків, сказав їм, що вони є надією
розвитку футболу в Китаї та Німеччині, а також наступниками китайсько-німецького дружнього співробітництва. Очільник китайської держави також
висловив надію, що спортсмени примножать командний дух, навчаться майстерності, стануть хорошими друзями та партнерами.
Те, що закладалося три роки тому, під час візиту
Голови КНР у 2014 р., вже потроху приносить футбольний результат. Адже складова німецького футбольного успіху та нинішніх здобутків тримається
на декількох стовпах: слава і дух знакових перемог
(чемпіонство світу, чемпіонство Європи), сильна,
розвинута футбольна культура і любов до цього
виду спорту, успішна система підготовки дитячо-юнацького футболу, розвинена сучасна спортивна
інфраструктура. Аналогічні цілі ставить перед собою
і китайська сторона.
Варто наголосити, що ці дві країни підписали у листопаді 2016 р. три міжурядові угоди про співпрацю
у сфері футболу на п’ять років. Німеччина – це єдина на сьогодні країна, із якою підписані договори
на урядовому рівні. Метою цього багатообіцяючого
партнерства має стати проведення різноманітних
заходів з підтримки та розвитку футболу в КНР, сприяння популяризації цього масового спорту в Китаї,
співпраця між професійними футбольними чемпіонатами, допомога в підготовці і вихованні гравГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

ців, тренерів та арбітрів та інші практичні питання,
пов’язані з футболом. Рівень взаємодії між двома
країнами у сфері футболу знаходиться на рівні не
нижчому, аніж співпраця в інших ключових сферах:
інвестиційній, промисловій, освітній, гуманітарній.
Слід також зауважити, що футбольне співробітництво Китаю і Німеччини безперервно розвивається. Німеччина є провідним партнером Китаю у цій
сфері. Чотири футбольні німецькі гранди Бундесліги («Шальке-04», Гельзенкірхен, «Баварія», Мюнхен,
«Айнтрахт», Франкфурт, ФК «Кьольн», футбольний
клуб з однойменного міста) вже відкрили в КНР у
рамках чинної двосторонньої угоди тренувальні табори для китайських майстрів шкіряного м’яча та
активно проводять селекційну роботу серед різних
вікових категорій китайських футболістів. Так зокрема, футбольні коучі гранда німецького футболу
клубу «Шальке-04» у 2015 і 2016 рр. з метою сприяння впізнаваності цього футбольного клубу у світі та
розширення сім’ї вболівальників у різних країнах, у
тому числі Китаї, забезпечували розвиток китайського дитячо-юнацького футболу шляхом організації
протягом цього періоду більше десяти тренувальних
заходів у провінціях Цзянсу (місто Куншан – найбагатше місто повітового рівня в КНР на сьогоднішній
день) і Хебей (адміністративна столиця Китаю – місто Пекін). Ці заходи здійснюються з вірою у те, що
одного дня представники китайського футболу, талановита футбольна молодь, одягне фірмову футбольну форму клубу «Шальке-04» (Königsblauen) і
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буде виступати, відстоюючи честь
клубу. На переконання футбольних тренерів і скаутів таке бажання є цілком реальним і досяжним,
оскільки вони (німецькі фахівці)
поєднують апробовані кращі методи роботи з молоддю, поєднуючи це з китайською завзятістю.
Інший німецький футбольний
гранд ФК «Баварія» із Мюнхена,
який має велику і славну історію
та найстарішу футбольну академію в ФРН, у жовтні 2016 р. сприяв
відкриттю декількох футбольних
шкіл
у містах Ціндао
(провінція Шаньдун) і Шеньчжень
(провінція Гуандун). При цьому
авторитетний клуб на регулярній основі відряджає німецьких
футбольних експертів до Китаю з
метою проведення тренувань, що
в свою чергу сприяє зміцненню
міжнародних спортивних обмінів.
З огляду на розмір китайського футбольного ринку, провідні
футбольні ліги, в першу чергу
«великі п’ять» (Великобританія
«Premier League», Італія «Seria A»,
Німеччина «Bundesliga», Іспанія
«La Liga», Франція «Ligue1») європейських ліг, активно пропагують
свої команди в Китаї, збільшуючи чисельність прихильників,
особливо це стало характерним
і обов’язковим явищем останніх
років, коли команди в передсезоння відправляються в різноманітні Азіатські тури, Китай зокрема. Матчі цих ліг доволі широко
представлені в китайських ЗМІ,
а число шанувальників футболу
має динаміку до зростання, особливо це стало можливим після децентралізації спортивного
мовлення та отримання прав на
трансляцію. Так звані «фанати супутникового телебачення» були
визначені багатьма європейськими футбольними клубами як важливий цільовий ринок.
Обговорення футбольної тематики на найвищому державному
рівні. У середині червня цього
року Глава Китайської держави
вітав в Пекіні та провів офіційну зустріч з президентом Міжнародної федерації футболу ФІФА
Джанні Інфантіно. Довкола цієї
зустрічі було багато спекуляцій
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Глава КНР Сі Цзіньпін разом з членами китайської делегації, Глава Уряду ФРН Ангела
Меркель та Президент Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель дивляться товариський футбольний матч між юними футболістами КНР і ФРН (вікова категорія U-12)
м. Берлін, 5 липня 2017 р. Фото: Федеральний уряд Німеччини (автор Бергман)

Емоційні моменти матчу та жваве реагування на події на футбольному полі
Фото: SINA Corporation

С. А. КОШОВИЙ

щодо прагнень Китаю прийняти
Чемпіонат світу з футболу. Адже
стати господарем світового мундіалю є мрією для Китаю, яку
влада і народ прагнуть спільно
втілити в життя. Для цього, досить
затратного спортивного івенту,
Китай має власні кошти та виважену державну позицію. Цілком
виправдано, що таку можливість
і перспективу керівництво КНР
обговорило під час зустрічі з футбольними
високопосадовцями
найбільшої спортивної організації світу, яка відповідальна за
проведення й управління міжнародними футбольними змаганнями, чемпіонатом світу з футболу
зокрема.
Під час цієї зустрічі Голова КНР
Сі Цзіньпіна підкреслив важливість розвитку футболу в Китаї.
Було наголошено на суспільній
ролі футболі не лише своєю природою як конкурентним видом
спорту, але і своєю виховною
роллю у вихованні патріотизму,
колективізму та наполегливості.
Доступ до масового футболу є також пріоритетом у діяльності керівництва ФІФА. Це у свою чергу
співпадає з реалізацією амбітної
програми, яку нині впроваджує
китайська держава з метою розвитку китайського футболу. Одним із завдань для цієї поважної
міжнародної організації є координація спільних дій у сфері футболу з китайською стороною.
Варто наголосити, що великі китайські корпорації вже налагодили тісну і плідну співпрацю з
міжнародними
організаціями,
включаючи ФІФА. Наразі спонсорські угоди з ФІФА у 2016-2017
рр. підписали три китайські компанії (Wanda Group, Hisense, Vivo).
Зокрема, однією з них є компанія
Hisense (
, штаб-квартира
розташована у м. Ціндао, провінція Шаньдун) – виробник побутової електроніки, яка стала офіційним спонсором Чемпіонату світу
з футболу 2018 р. та першим китайським брендом, який виступає
спонсором міжнародного турніру
такого рівня. До слова, продукція
цієї компанії з’явилася на полицях українських спеціалізованих
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

Весь фокус уваги на гру
Фото: Німецький футбольний союз

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вітає юних футболістів товариського матчу перед початком гри
м. Берлін, 5 липня 2017 р. Фото: Федеральний уряд Німеччини (Бергман)

магазинів у червні цього року. Іншою компанією-спонсором Чемпіонату світу з футболу 2018 і 2022 років став ще один виробник побутової
електроніки з півдня Китаю – компанія BBK Electronics (
, м. Дунгуань, провінція Гуандун) та її підрозділ з виробництва смартфонів, який випускається під брендом Vivo.
Сприяння розвитку футболу у Китаї за принципом win-win.
Власний футбольний досвід намагаються передати Китаю і Нідерланди. Відомі експерти з підготовки дитячо-юнацького футболу Нідерландів прагнуть допомогти Китаю виховати власних майбутніх зірок
і готові направляти більше тренерів та власні програми підготовки
з метою їх застосування на китайській землі. Так зокрема, під час візиту до Пекіну у жовтні 2015 р. королівської родини, був проведений
футбольний демонстраційний майстер-клас колишнього голкіпера НіУКРАЇНА-КИТАЙ
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дерландів, а нині керівника маркетингової служби ФК «Аякс» (м.
Амстердам) Едвіна ван дер Сара
за участі монарха Королівства Нідерландів в одній із престижних
початкових шкіл китайської столиці. Головним завданням було
продемонструвати зацікавленість
в обміні досвідом за так званою
системою підготовки майбутніх
футболістів на основі практичного досвіду по «системі [клубу]
Аякс» (the Ajax system) – легендарного футбольного клубу Європи. Власне гордість футбольної
академії клубу формують знакові
імена футбольних постатей, які
були вихованцями в минулому та
зробили вагомий внесок у розвиток світового футболу. Серед них:
Веслі Снейдер, Марко ван Бастен,
Кларенс Зеєдорф та інші. За даними китайської компанії Sport8
на сьогодні в КНР відкрито майже 400 футбольних шкіл за голландською системою підготовки
футболістів. Місцеві фахівці сподіваються, що поєднання нідерландського футбольного ноу-хау
та традиційної китайської освіти
буде сприяти майбутньому успіху
Китаю у футбольній сфері.

Голова КНР Сі Цзіньпін разом із дружиною Пен Ліюань вітають учасників матчу
Фото: Німецький футбольний союз

Обмін досвідом з розвитку футболу – один з прикладів співпраці
між КНР і Бразилією як однією з
країн БРІКС у галузі спорту.
15 липня 2014 р. китайський футбольний клуб «Шаньдун Лунен»,
який на даний момент виступає в
Суперлізі Китаю спільно з партнерами з Бразилії (футбольний клуб
Desportivo Brasil) створив першу
китайську закордонну тренувальну базу для власних футболістів
(молодіжний склад, вікова категорія U-15) – Луненський спортивний центр в Бразилії (
, Centro Esportivo do Luneng
Brasil), який надає гравцям якісну,
конкурентну спортивну інфраструктуру, належні сучасні умови
для тренування і відповідну футбольну атмосферу.
Слід зауважити, що вперше співробітництво у сфері футболу
було внесено у порядок денний
сторін і обговорено під час офіційного візиту до КНР (2 – 5 трав122
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Групове фото учасників футбольного матчу разом з першими особами КНР та ФРН
м. Берлін, «Олімпіаштадіон», 5 липня 2017 р. Фото: Deutsche Presse-Agentur (DPA)

Генеральний секретар Німецького футбольного союзу пояснює керівникам КНР і ФРН
двосторонню програму «5-Star-Alliance» («Альянс п’яти зірок»,
)
Фото: Німецький футбольний союз
С. А. КОШОВИЙ

ня 2017 р.) Прем’єр-міністра Данії
Ларса Лекке Расмуссена. Таким
чином, Данія стала першою країною з регіону Північної Європи,
яка включила до свого широкого
спектру питань зі співпраці і футбольну тематику. Адже футбол у
Данії є найпопулярнішим видом
спорту, а місцева федерація футболу є найстарішою в Європі, що
нараховує 128 років своєї професійної історії.

Обговорення двосторонньої футбольної взаємодії у розширеному складі
Фото: Німецький футбольний союз

Голова КНР Сі Цзіньпін вітає Президента ФІФА Джанні Інфантіно в китайській столиці
Фото: ІА Сіньхуа

Зустріч Голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. 14 червня 2017 р.
Фото: ІА Сіньхуа
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

До процесу популяризації футболу в Китаї долучаються міжнародно-впізнавані компанії, зокрема німецький автовиробник
«Фольксваген Груп» і його дочірня компанія Volkswagen Group
China
, яка активно працює на китайському автомобільному ринку. Як соціально
відповідальний бізнес-партнер
компанія з 2013 р. фінансує та виступає спонсором тренувальних
програм в рамках програми «Міст
веселки» («The Rainbow Bridge
Project») з футболу в містах Шанхай (Shanghai Volkswagen, провінція Чжецзян) і Чанчунь (FAWVolkswagen, провінція Цзілінь), де
розташовані спільні заводи німецького автогіганта та визнаних
китайських автовиробників. Крім
цього, китайське представництво
автоконцерну «Фольксваген» фінансово утримує і надає всіляку
підтримку, у тому числі забезпечує сучасним футбольним інвентарем футбольні команди юнаків
і дівчат з повітів Чжидань (
провінція Шеньсі) та Хунань (
, провінція Хубей) і містечка
Цзінганшань (
, провінція
Цзянсі).
Довідково: Даний проект було
ініційовано провідною організацією народної дипломатії КНР
«Китайською Народною Асоціацією дружби з зарубіжними країнами»
у
жовтні 2012 р. з метою подальшого сприяння дружбі та поглибленню взаєморозуміння між
народами. Дана ініціатива також
має слугувати мостом довіри між
транснаціональними корпораціями (ТНК), які працюють на ринку
КНР, і китайськими громадянами
та прияти розбудові корпоративУКРАЇНА-КИТАЙ
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ної соціальної відповідальності.
Наразі до цієї ініціативи долучилися понад 40 ТНК, які беруть
участь у конкретних підпроектах.
Маючи фінансове зобов’язання у
1,5 мільйона юанів (250 тис. дол.
США), компанія Фольксваген відіграє провідну роль у проекті
«Міст веселки», надаючи юним
футболістам можливість тренуватися, мати сучасне спортивне
спорядження та відповідну професійну екіпіровку, тренуватися
під керівництвом відомих футбольних фахівців і провідних тренерів, колишніх футболістів.
Наступним кроком у планах німецького автовиробника є започаткування подібних шкіл з
футболу у кожній місцевості, де
є заводи, а їх значно більше на
сьогодні, аніж декілька зазначених вище локацій. Головна мета
цих заходів полягає у навчанні
юних китайських футболістів азам
футбольної мудрості та популяризації здорового способу життя
серед молодого покоління Китаю.
Передбачено не лише спільні
тренувальні збори з німецькими
однолітками та провідними ні-

Китайська футбольна мрія – стати господарем чемпіонату світу з футболу
та одного разу виграти його
Фото: ІА Сіньхуа
124
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Налагодження професійного діалогу
Червень 2017 р. Фото: Китайської футбольної асоціації

мецькими футбольними фахівцями у різних місцях Китаю, а й
дружні візити та відвідання професійних футбольних академій
визнаних і провідних клубів, зустрічі з зірками німецького футболу. Один з таких тренувальних
зборів у Німеччині відвідав і Голови КНР Сі Цзіньпін разом із дружиною під час офіційного візиту
до ФРН у березні 2014 р. Разом із
керівництвом німецького концерну Глава Китайської держави був
присутній на відкритті молодіжного німецько-китайського тренувального табору з футболу, офіційна церемонія відкриття якого
відбулася на «Олімпіаштадіон»,
провідній футбольній арені Німеччини у м. Берлін. А згодом юні
китайські футболісти направилися до німецького клубу Бундесліги
«Вольфсбург» (Федеральна земля Нижня Саксонія), де на тренувальних полях футбольного іменного клубу отримали професійну
підготовку від кращих німецьких
фахівців. Футбол – це командна
гра. Такі якості, як дух спільноти і
спільна мета, й намагаються привити іноземні тренери молодому
поколінню китайців.
Національна китайська збірна з
футболу. Найголовнішою проблемою китайського футболу є незадовільні результати головної, національної збірної Китаю. Станом
на липень 2017 р. національна
команда КНР посідає 77-ме місце
у рейтингу футбольних збірних

світу, маючи в своєму активі 441
залікове очко. Одним із механізмів вирішення цього питання є
залучення іноземних фахівців
найвищого ґатунку. Віднедавна
(жовтень 2016 р.) наставником
Національної чоловічої збірної
з футболу став провідний італійський фахівець Марчело Ліппі,
який почав працювати у Китаї на
клубному рівні у 2012 р. Відтоді
цей період називають «Ера Ліппі». Проте як не старалися підопічні М.Ліппі, але пройти цьогорічну кваліфікацію на Чемпіонат
світу з футболу 2018 р. національній китайській збірній не вдалося. Команда зайняла п’яте місце
завоювавши 12 залікових балів,
лише трішки не дотягнувши до
бажаної мети – виходу з групи. На
цьому тернистому шляху були як
і перемоги (1:0 проти Південної
Кореї, 1:0 проти Узбекистану, 2:1
у матчі з Катаром), так і поразки
(1:0 у матчі з Іраном) або просто
невезіння у матчі проти команди
Сирії (2:2). Очевидно національна
команда буде докладати нових
зусиль для того, щоб порадувати
власних вболівальників в майбутньому на чолі з іменитим тренером.
Національний чемпіонат та футбольні реформи. Професійна
футбольна ліга КНР постала у
1994 р. Саме на цей період припадає початок масового захоплення цим видом спорту. Проте
разом із захопленням прийшли і
С. А. КОШОВИЙ

Королівська родина Нідерландів присутня на майстер-класі колишнього голкіпера національної збірної, а нині – керівника маркетингової служби ФК «Аякс» Едвіна ван дер
Сара у Beijing Shi Jia Primary School
Пекін, жовтень 2015 р. Фото: ІА Сіньхуа

Зустріч Голови КНР Сі Цзіньпіна з Прем’єр-міністром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном
м. Пекін, 4 травня 2017 р. Фото: ІА Сіньхуа

Голова КНР Сі Цзіньпін разом із дружиною, юними гравцями КНР і Німеччини та гравцями основного складу професійного футбольного клубу Вольфсбург (VfL Wolfsburg) з однойменного міста в рамках спонсорської підтримки автомобільного виробника компанії
Фольксваген, місті, де знаходиться штаб-квартира та основні заводи німецького концерну
м. Берлін, 29 березня 2014 р. Фото: ІА Сіньхуа
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

такі ганебні явища, як договірні
матчі, нечесне суддівство, корупція у футболі. З метою подолання таких явищ і викорінення їх у
спортивній сфері, зокрема футболі, у лютому 2015 р. було проведено 10-те засідання Центральної керівної групи з всебічного
поглиблення реформ на чолі з
Главою КНР Сі Цзіньпіном. За результатами роботи офіційно було
затверджено Державну програму
сприяння розвитку футболу під
назвою «Повний план реформ
китайського футболу»
Вона (програма)
передбачає поступове підвищення рівня кваліфікації китайського
футболу та носить довгостроковий характер. У 2016 р. кроки з
реформування були продовжені
та оприлюднено додаткові документи під назвами «Загальнонаціональний план будівництва
футбольних полів та інфраструктури на період 2016 – 2020 роки»
(
(20162020
) та «План розвитку футболу КНР на середньо- та довгострокову перспективу (2016 – 2050
роки)» (
), більш відомого як
«Документ 2050».
Дані програми містять у собі всі
аспекти даного виду спорту, зокрема професійні клуби, професійні ліги, національні команди
та масовий футбол. Хотілося б
зупинитися побіжно на короткострокових цілях (2016 – 2020 рр.),
які стоять перед китайським футболом, та завданнями, які слід реалізувати на цьому шляху. Серед
них:
Соціальна складова. Створення
трирівневої аматорської системи
змагань, що включає футбольні
команди у 100 містах та охоплює
понад 50 млн учасників.
Футбольні поля. Будівництво 70
тис. футбольних полів шляхом
проведення реконструкції, осучаснення, нового спорудження
з метою забезпечення сучасною
спортивною
інфраструктурою.
Відкриття 20 тис. центрів з підготовки гравців.
Тренування. Підготовка 10 тис.
місцевих тренерів з футболу.
УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (9) 2017

125

Професійні клуби. Розвиток та розбудова двох або
трьох професійних футбольних клубів, які будуть мати
лідируючі позиції в азіатському футболі та будуть відомими у світі, одночасно дбаючи про привабливість
Китайської професійної футбольної ліги у світі.
Шкільна система. Згідно з планом загальна кількість
шкіл, що спеціалізуються на футболі має зрости з
поточної цифри (приблизно 8-ми тисяч) до близько 20-ти тисяч до 2020 р. та до 50-ти тисяч до 2025
р., заохочуючи більше ніж 30 млн учнів початкової
та середньої школи регулярно займатися футболом.
Підготовка 5-ти тис. шкільних інструкторів з футболу.
На початку 2017 р. з метою подальшого удосконалення системи професійного футболу було опубліковано документ під назвою «План дій Китайської
футбольної асоціації на період до 2020 року» (
).
Задля досягнення таких амбітних планів і успіху на
цьому шляху, на думку як китайських футбольних фахівців, так і численних зарубіжних експертів, потрібно здійснити цілий комплекс зусиль на усіх рівнях
з метою розвитку як професійного, так і масового
футболу. На тлі послідовної, зрозумілої політики, що
проводиться керівництвом країни, існують три ключові умови для подальшого динамічного прогресу
футболу КНР. По-перше, це інвестиції. Для виховання майбутніх зірок існують значні потреби вкладання коштів у цей затратний вид спорту. По-друге,
увага з боку суспільства та засобів масової інформації до цих процесів. Лише за останні роки футбольні клуби національної професійної ліги сприяли
значним трансферам та появі зірок світового рівня у національній першості. Приділяється достатня
увага телевізійним трансляціям футбольних ігор як
національного чемпіонату, так і матчам кращих світових футбольних ліг. Не оминають увагою державні
ЗМІ і телевізійні компанії (5-й канал Центрального
телебачення Китаю – CCTV-5 та інші) трансляції за-

Мартін Вінтеркорн, Голова ради директорів концерну Фольксваген дарує фірмову футболку німецького клубу Бундесліги «Вольфсбург» (Федеральна земля Нижня Саксонія) Главі КНР Сі Цзіньпіну
м. Берлін, березень 2014 р. Фото: chinadaily.com.cn
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рубіжних матчів за участю провідних клубів Китаю
з метою подальшої популяризації «гри мільйонів».
По-третє, можемо констатувати про значне зростання рівня виконавчої майстерності не лише у грі окремих гравців, а й у цілому футбольних матчів.
У 2017 р. вочевидь відзначається нове народження
етапу стрімкого розвитку національного футболу
Китаю. Існуючі дані вказують на те, що на сьогодні
у Китаї 237 млн. осіб називають футбол «своїм улюбленим видом спорту», ще 308 млн. як уболівальники принаймні один раз на тиждень дивляться
трансляції різноманітних футбольних матчів. Це вже
перетворює футбол на спорт №2 у КНР з величезною «армією» прихильників, поки що поступаючись
баскетболу своєю популярністю. Тим не менш, футбол налаштований стати спортом номер один в Китаї – завдяки серйозній державній підтримці.
Китайський бізнес для розвитку і популяризації футболу. Власні китайські компанії також долучилися до
сприяння розвитку футболу, зокрема, відома за межами Китаю багатопрофільна (нерухомість, комерційне будівництво, спорудження розважальних парків,
торговельних об’єктів, центрів масового дозвілля,
кінотеатрів, виробництво кінопродукції та інше) компанія «Wanda Group» (
, м. Далянь, провінція
Ляонін), яку очолює Ван Цзяньлінь (
). Згідно з
даними останнього рейтингу за 2016 р. дослідницького інституту Hurun (м. Пекін,
) особисті
статки пана Вана і його сім’ї нараховують 215 мрлд
юаней (28,7 млрд дол. США). Пан Ван залишається
найбагатшою людиною Піднебесної. На даний момент, саме компанія «Wanda Group» організовувала і разом з Федерацією футболу КНР забезпечила
проведення першого змагання міжнародного рівня «Кубку Китаю» з футболу
який відбувся у січні 2017 р., та вже має статус
змагань категорії «А». Відомо, що корпорація Ван

Глава КНР Сі Цзіньпін та члени китайської делегації під час матчу
у німецькій столиці вітають юних футболістів КНР та Німеччини в
рамках проекту «Міст веселки»
березень 2014 р. Фото: chinadaily.com.cn
С. А. КОШОВИЙ

Укладання угоди з італійським наставником
Жовтень 2016 р. Фото: Китайська футбольна асоціація

Головний тренер та гравці нинішнього складу «Атлетико Мадрид» відвідали будівництво домашньої футбольної арени «Wanda Metropolitano»
Травень 2017 р. Фото: Сайт іспанського футбольного клубу

Учасники цьогорічної програми відбору та футбольної селекції корпорації «Wanda
Group»
Квітень 2017 р. Фото: Корпоративний сайт корпорації «Wanda Group»
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

Цзяньліня веде зараз переговори з FIFA з тим, щоб, починаючи
з 2018 р., міжнародні змагання
«Кубок Китаю» проводилися під
егідою цієї міжнародної організації щорічно. Спочатку – це турнір за участі чотирьох збірних
(Європа та Америка) національна
збірна КНР автоматично включена в число учасників на правах
господаря турніру. У перспективі, починаючи з 2019 р., кількість
учасників має зрости до восьми
футбольних команд світу згідно
з рейтингом світової футбольної
федерації. Незважаючи на те, що
у своєму дебютному цьогорічному
змаганні китайська збірна посіла
лише третє місце серед чотирьох
учасників (збірні Чилі, Ісландії
та Хорватії). Це, на думку організаторів, надасть прекрасну можливість для національної збірної
Китаю проявити і випробувати
себе з командами топ-рівня та
пройти шлях для майбутньої участі і належному виступі на Чемпіонаті світу з футболу. Крім цього,
корпорація «Wanda Group» з 2011
р. залучена до програми підготовки майбутнього китайського
футболу під назвою «Майбутні
футбольні зірки Китаю»
.
Згідно з планом реалізації корпорація на щорічній основі направляє за кордон кращу футбольну
молодь віком 12-ти років (квота
30 осіб) з метою навчання (теоретичні і практичні заняття) і стажування в іспанському футбольному гранді – клубі Club Atlético de
Madrid (десятикратний чемпіон
Іспанії, десятикратний володар
кубка країни, дворазовий переможець Ліги Європи, фіналіст
Ліги чемпіонів УЕФА останніх років). Лише за три роки на ці цілі
було виділено 500 млн юаней.
Цього року футболістам першого набору виповнюється 18 і відтак перші з них розпочнуть свою
професійну кар’єру у футболі.
Двоє з цієї програми, для прикладу, Кун Іньцюань (Kong Yinquan)
та Лі Мін (Li Ming) у складі клубу
«Атлетико Мадрид» (вікова категорія U-17) виграли цьогорічний турнір «Майбутні чемпіони»,
який в дев’яте пройшов у ПівденУКРАЇНА-КИТАЙ
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но-Африканській Республіці. Разом із цим керівництво корпорації проводить спільно з футбольними
асоціаціями на рівні провінцій турніри з футболу,
на які запрошуються тренери іспанського клубу
«Атлетико Мадрид» відповідних вікових категорій
і досвідчені скаути по відбору футбольних талантів.
Останній шостий за ліком такий відбір майбутніх зірок було проведено у квітні цього року у м. Лючжоу
(Ґуансі-Чжуанський автономний район). Відібрані кандидати-«щасливчики» будуть направлені до
Академії футболу іспанського клубу на 3 роки. Також
слід відзначити, що цього року вихованці програми корпорації «Wanda Group» у складі однойменної
футбольної команди Wanda (вікова категорія U-13)
перемогли у турнірі у м. Мадрид.
9 грудня 2016 р. футбольний клуб «Атлетико Мадрид» і корпорація «Wanda Group» підписали угоду в Пекіні, якою встановлено, що новий домашній
стадіон клубу буде називатися Ванда Метрополітано
(Wanda Metropolitano Stadium) та збереже цю назву
принаймні на п’ять років. Цей крок слід розглядати
як новий етап сходження футбольного Китаю на світовому рівні. Ця спортивна арена розпочне функціонувати починаючи з сезону 2017/2018 рр. Проте,
незважаючи на значну міжнародну активність корпорації «Wanda Group», головна мета корпорації
– це підвищення рівня національного футболу та
сприяння національному піднесенню Китайської
держави.
Не відстають від участі у сприянні розвитку китайського футболу і інші представники великого бізнесу Китаю. Зокрема, за кожним із 16-ти клубів Професійної футбольної ліги Китаю (Китайська Суперліга
по футболу,
стоять фінансово потужні компанії з різних секторів економіки (ІТ-сфера, будівництво і нерухомість, автомобілебудування, енергетика та інші галузі).
Чинний чемпіон – клуб із провінції Гуандун «Гуанчжоу Евергранд Таобао»
,
найтитулованіший футбольний клуб Китаю та клуб
з найбільшим бюджетом за світовими мірками) –
належить двом компаніям – Evergrande Real Estate
(60% акціонерного капіталу, один з найбільших китайських забудовників) і Alibaba Group (40%, провідна світова компанія електронної торгівлі). Клубом
«Шанхай Грінленд Шеньхуа»
володіє будівельна компанія і визнаний лідер
на ринку нерухомості Шанхаю корпорація Greenland
Group. За ще одним клубом із Шанхаю, а саме, «Шанхай Сіпг»
, який виступає в Суперлізі, стоїть Група компаній, яка обслуговує Шанхайський міжнародний порт – Shanghai International
Port (Group) Co., Ltd. (SIPG). Клуб «Цзянсу Сунін» (
, м. Нанкін, адміністративний центр
провінції Цзянсу) утримує Suning Commerce Group –
найбільша роздрібна мережа за кількістю магазинів
і обсягами продажу на китайському ринку електроніки. До речі, у період з 2000 по 2004 рр. з перерва128
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ми на чолі цього клубу був український футбольний
фахівець Колтун Леонід Якович, вихованець харківського футболу.
За столичним клубом «Бейцзін Сінобо Гоань»
стоїть інвестиційна державна корпорація CITIC Group. Клубом «Хебей Чайна
Форчун»
, м. Ціньхуандао,
провінція Хебей) опікується одна з провідних у сфері нерухомості компанія China Fortune Land. Спонсором клубу «Ляонін Хувін»
, м.
Шеньян, адміністративний центр провінції Ляонін)
досить тривалий час є компанія Huludao Hongyun
Group Co., Ltd – підрозділ фінансового конгломерату та великого підрядника у сфері нерухомості
материнської компанії Hongyun Group. Як видно із
наведених деталей, фінансові гравці на футбольних
полях представлені провідними компаніями сучасного Китаю.
Із 16-ти клубів Китайської Суперліги лише двоє тренерів з Китаю на сьогодні очолюють два клуби вищого футбольного дивізіону країни. Решта є іноземцями, які у своїй професійній кар’єрі мають вражаючі
результати. Зокрема, серед іменитих іноземних фахівців, які тренують клуби Китайської Суперліги та
Першої футбольної ліги португалець – Луїс Феліпе
Сколарі (головний тренер «Гуанчжоу Евергранд» з
2015 р.), швед Свен-Йоран Ерікссон (головний тренер «Шанхай СІПІГ», 2014 – 2016 рр., нині головний
тренер ФК «Шеньчжень»), італійський фахівець
високого калібру Фабіо Капелло (головний тренер
«Цзянсу Сунін» з червня 2017 р.), португалець Андреа
Віллаш-Боаш (головний тренер «Шанхай Сіпг» з листопада 2016 р.), італієць Фабіо Каннаваро (головний
тренер «Тяньцзінь Цюаньцзянь» з червня 2016 р.),
чилійський наставник Мануель Пеллегріні (головний тренер «Хебей Чайна Форчун» з серпня 2016 р.),
німецький тренер Фелікс Магат (головний тренер
«Шаньдун Лунен Тайшань» з червня 2016 р., уругвайський наставник Густаво Пойет (головний тренер
«Шанхай Шеньхуа» з листопада 2016 р.) та інші.
Окремо слід зупинитися на іноземних гравцях, які
нині грають у вищому футбольному дивізіоні КНР з
огляду на те, що рекордні суми трансферів за іноземних гравців не один раз провокували гострі
дискусії на сторінках спортивних спеціалізованих
видань світу. За твердженнями фахівців – це популярний і перспективний футбольний напрямок,
новий ринок, який протягом останніх років дуже
динамічно розвивається. У місцевій Суперлізі виступає чимало видатних футболістів європейського і
світового рівня, що робить національний чемпіонат
Китаю дуже цікавим.
Не став винятком і 2017 рік, коли футбольні функціонери з КНР витратили чергову рекордну «космічну»
суму на придбання гравців у розмірі 376 млн євро
(за аналогічний період 2016 р. було витрачено суму
344 млн євро). Загалом було укладено контракти з
С. А. КОШОВИЙ

173-ма гравцями для клубів Китайської Суперліги. Найбільші
трансферні витрати здійснили
«Хебей Чайна Форчун» (77 млн
євро), «Тяньцзінь Цюаньцзянь»
(72 млн євро), «Шанхай Сіпг».
Така трансферна діяльність демонструє економічну силу китайських футбольних клубів. Водночас, великі трансферні суми
стали причиною запровадження
від травня 2017 р. значних податків на трансфери легіонерів. Існує припущення, що ці трансфери
використовуються для виведення
грошей у твердій валюті за межі
країни, адже в КНР діють доволі суворі обмеження на кількість
грошей, які можна з неї вивести.
Китайська футбольна асоціація
прийняла норму, згідно з якою
клубам доведеться платити податок – 100% від вартості трансферу
підписаної футбольної зарубіжної зірки. Даний крок покликаний обмежити непомірні витрати
футбольних клубів на трансфери
легіонерів. Крім того, згідно з чинними правилами китайського чемпіонату кількість зарубіжних гравців (легіонерів) обмежена п’ятьма
у команді. Разом з тим, лише троє
можуть грати в одному матчі.
У ТОП-6 найяскравіших трансферів потрапили такі футболісти як
Оскар дос Сантус (60 млн євро,
«Шанхай Сіпг»), О. Ігало (23 млн
євро, «Чанчунь Ятай»), А. Вітсель
(20 млн євро, «Тяньцзінь Цюаньцзянь»), Б. Ідейє (12 млн євро,
«Тяньцзінь Теда»), К. Тевес (10,5
млн євро, «Шанхай Шеньхуа»).
Виступають у вищій футбольній
лізі КНР і представники українського футбольного чемпіонату.
Зокрема, у 2016 р. півзахисник
ФК «Шахтар» А.Тейшейра перейшов у китайський футбольний
клуб «Цзянсу Сунін». Трансферна вартість склала 50 млн євро.
Нападник ФК «Динамо» (Київ) Ж.
Мораес на правах оренди з лютого по травень 2017 р. виступав
за китайський клуб «Тяньцзінь
Цюаньцзянь». Із поверненням до
столичного клубу Ж. Мораес зазначив, що у Китаї хороші умови
для професійної роботи.
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Низка високопрофесійних тренерів з футболу, які нині працюють в Китайській Суперлізі
Фото: http://www.independent.co.uk

Новачки 2016 р. клубу «Цзянсу Сунін», серед яких і колишній гравець «Шахтаря» А.Тейшейра
Фото: Сайт Китайської футбольної асоціації

Новачки 2016-2017 рр. клубу «Шанхай Сіпг» (
), серед яких Галк, Оскар
та Елкесон
Квітень 2017 р. Фото: Корпоративний сайт корпорації «Wanda Group»
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Дитячо-юнацький футбол
За наполяганням керівництва
КНР дисципліну «футбол» включено до навчального процесу
початкової і середньої школи
Китаю, рік за роком збільшуючи
кількість уроків викладання футболу. Коли я думаю про китайський дитячо-юнацький футбол,
я згадую футбольне поле в центрі м. Шеньян (провінція Ляонін).
Частина території віддана для
дитячого стадіону, де вартість
земельної ділянки є істотною.
Цей приклад наочно демонструє
різницю в підходах КНР і України
щодо розвитку спорту, футболу
зокрема. Для прикладу у Дніпровському районі столиці неподалік
станції метро «Чернігівська» ще
недавно гралися дітлахи на футбольних полях «Переможець». А
нині на цій території розташований ТРК «Проспект».
«Для того, щоб підготувати прекрасного футболіста необхідно
обов’язково починати з дитячо-юнацького віку», – про це
наголошував у нещодавньому
інтерв’ю інформаційному агентству Сіньхуа наш голеадор, тренер збірної України з футболу А.
Шевченко. Український фахівець
правильно вважає, що залучати
грамотних футбольних фахівців
слід не тільки до великих клубів,
а й у спортивні школи.
Формування власних промоутерських структур. 22 листопада
2015 р. в Пекіні відбулося відзначення першої річниці існування
промоутерської компанії Sport8
(DongBa,
), яка сприяє
популяризації масового футболу
в КНР. Її діяльність направлена на
принесення кращого зарубіжного футбольного досвіду на терени
Китаю. Команда фахівців компанії Sport8 складається близько з
50-ти тренерів. Більше 50-ти тис.
людей вже звернулися до цієї новаторською компанії з заявкою
на участь у футбольній програмі.
Остання новація від цієї компанії
– це електронний додаток до сучасних смартфонів, за допомогою
якого можна отримати професійні уроки футболу всім бажаючим.
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Новачки 2017 рр. клубу «Тяньцзінь Теда» (
Фото: Сайт Китайської футбольної асоціації

), серед яких Мікел, Б. Ідейє

Новачок клубу «Шанхай Шеньхуа» аргентинський футболіст К. Тевес
Фото: Футбольний клуб «Шанхай Шеньхуа» (
).

Тренер навчає дітей азів майстерності у Шанхаї
27 березня 2016 року. Фото: chinadaily.com.cn

С. А. КОШОВИЙ

Його засновниками є відомий китайський футбольний коментатор Бай Цян (Bai Qiang), нідерландська
футбольна «10» та теперішній гравець турецького
клубу Галатасарай Веслі Снейдер, найбільш впізнаваний за останні 20 років ведучий спортивних змагань Хуан Цзяньсян (Huang Jianxiang) центральних
каналів китайського телебачення та низка китайських інвестиційних компаній (ChinaEquity Group,
New Oriental).Також останнім часом в рамках згаданих державних програм почали з’являтися численні
інструкції по футболу, спеціалізовані книги різних
вікових категорій, в яких в деталях у картинками пояснюються ази майстерності футболу.
Китайський бізнес у світових футбольних процесах
Згідно з розрахунками видання «Asia Times» впродовж 2014 – 2016 рр. китайськими компаніями та їх
дочірніми підприємствами було укладено 17 угод
про дольову участь із зарубіжними футбольними
клубами, головним чином на європейському континенті, зокрема було здійснено і 8 поглинань. Зокрема, мова йде про такі футбольні європейські клуби
різних дивізіонів (табл.1).
Співпраця України та КНР у футбольній сфері
Наша держава та її представники намагаються знаходити шляхи до співпраці у сфері футболі. Хоча,
вочевидь, слід констатувати, що ми лише робимо
перші кроки. Стратегію розвитку українського футболу напрацьовує Федерація футболу України, яка
нині проводить обговорення на регіональному рівні з основних питань проблематики, які підлягають
реформуванню у футбольній сфері.
25 жовтня 2016 р. у рамках робочого візиту до КНР відбулася Друга зустріч президента Федерації футболу
України А. Павелка із заступником голови Китайської
асоціації футболу Чжан Цзянем (
Перша зустріч

Зустріч президента Федерації футболу України із заступником
голови Китайської асоціації футболу
Червень 2015 р. Фото: Сайт Китайської футбольної асоціації
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

українського і китайського колеги відбулася у червні
2015 р.
Сторони обговорили перспективні напрями співпраці у сфері футболу, зокрема обмін тренерами,
спільну організацію матчів для чоловічих і жіночих
команд, обмінялися думками щодо напрацювань та
реалізацій національних програм розвитку футболу.
Саме в рамках двосторонніх домовленостей і договору про співпрацю, жіноча футбольна збірна України у січні 2017 р. взяла участь у престижному міжнародному турнірі СFA International Women’s Football
Tournament 2017 у м. Фошань (провінція Гуандун).
Слід зауважити, що виступ нашої збірної спільно з
китайською у жіночому футбольному турнірі було
присвячено 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.
Високі оцінки динаміки розвитку сучасного китайського футболу поділяє і головний тренер української національної збірної А. Шевченко. Так, зокрема, в одному з інтерв’ю китайському інформаційному
агентству Сіньхуа він зазначив, що рівень чемпіонату КНР з футболу зростає з року в рік. На його
думку, динамічний розвиток китайського футболу
став можливим завдяки тому, що останні кілька років місцеві клуби активно запрошують до себе іноземних гравців першої величини, а також наймають
титулованих тренерів. Тренер збірної України також
зауважив, що футбол відкриває перед Україною і
Китаєм величезний простір для взаємного співробітництва. «Мова в першу чергу йде про трансфер
гравців і, звичайно ж, той футбольний досвід, який
є в Україні», – сказав А. Шевченко, який упевнений,
що така кооперація принесе чимало вигоди обом
країнам.
25 січня 2017 р. в результаті підписання тристоронньої угоди про співпрацю щодо фінансування і
розвиток футбольного клубу «Суми» представни-

Зустріч президента Федерації футболу України із заступником
голови Китайської асоціації футболу
Жовтень 2016 р. Фото: Сайт Федерації футболу України
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Таблиця 1
Країна

Назва клубу

Дата і рік
придбання

Сума угоди

Частка у %

Компанія
інвестор

Чеська Республіка

SK Slavia Prague

Вересень 2015

Деталі не
розголошуються

59,97%

CEFC China Energy
Company

Італія

Inter Milan

Червень 2016

307 млн дол. США

69%

Suning Commerce
Group

Італія

AC Milan

Квітень 2017

788 млн дол. США

99,93%

Rossoneri Sport
Investment Lux

100%

Pingyi Shanghai
Equity Investment

Італія

AC Pavia

Липень 2014

Приблизно 1 дол.
США + погашення
усіх боргових
зобов’язань клубу

Франція

OGC Nice

Червень 2016

Менше 112,5 млн
дол. США

80%

Plateno Group,
NewCity capital

Франція

FC Sochaux-Montbéliard

Лютий 2015

7,99 млн дол. США

100%

LEDUS Lighting
Technology Ltd

Франція

AJ Auxerre

Серпень 2016

7,76 млн дол. США

59,95%

ORG Packaging Co

Нідерланди

ADO Den Haag

Червень 2014

8,9 млн дол. США

100%

United Vansen International Sports
Co Ltd

Португалія

SCU Torreense

Червень 2015

Деталі не
розголошуються

70%

Chen Qi

Іспанія

RCD Espanyol

Серпень 2016

115 млн дол. США

99,35%

Rastar Group

Іспанія

Atlético Madrid

Січень 2015

52 млн. дол. США

20%

Wanda Group

Іспанія

Granada CF

Травень 2016

206 млн дол. США

98,13%

Desports Group

100%

Shanghai Genbao
Investment and
Development Co
Ltd

Іспанія
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Lorca

Листопад 2015

Деталі не
розголошуються

100%

Rui Kang Pharmaceutical Group
Investments Ltd

13%

Citic Capital, China
Media Capital

Велика Британія

Aston Villa

Травень 2016

Пр. 86 млн дол.
США

Велика Британія

Manchester City

Грудень 2015

400 млн дол. США

Велика Британія

West Bromwich
Albion

Серпень 2016

У межах 166-222
млн дол. США

100%

Yunyi Guokai
Shanghai Sports
Developments Ltd

Велика Британія

Wolverhampton
Wanderers

Липень 2016

59,54%

100%

Fosun Group
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ками Сумського НВО імені Фрунзе, Сумської обласної державної
адміністрацієї та китайськими
інвесторами, власником ПФК
«Суми» стала інвестиційна група
– The Company «Smart-mentor (HK)
Limited» (КНР). Інвестори мають
амбітні плани, прагнуть реформувати та відродити професійну
футбольну команду, повернути
футбольну славу Сумщині, виховати юних зірочок футболу. Головна
мета нових власників – вихід у
Вищу українську футбольну лігу та
створення перспективної, самоокупної структури.
Висновок
Отже, Китай робить чимало і вже
зробив багато на шляху просування і популяризації футболу всередині країни та реалізації амбітних
планів керівництва китайської
держави з метою підвищення у
класі національної футбольної
збірної як символу авторитету
країни у світі. Наразі лише 10 тис.
вважаються активними футбольними гравцями з-поміж 1,3 млрд
населення Китаю. Проте ця кількість динамічно змінюється у бік
зростання як вболівальників, так
і гравців, адже до втілення китайської футбольної мрії долучаються чимало школярів і студентів,
при цьому щорічно збільшуючи
кількість активних гравців.
Іншим фактором є системний
державницький підхід та постійна
увага керівництва Китаю спільно
з провідними зарубіжними партнерами (Німеччина, Нідерланди,
Іспанія, Данія) у сфері футболу
зміцнювати партнерські зв’язки,
набиратися досвіду, розвивати
всебічну співпрацю та сприяти
обмінам у футбольній царині.
Як видно, «програма – виконання
– контроль за виконанням – відповідальні особи – нові програми –
нові плани», – такий алгоритм дій
сприяє реалізації поставлених завдань, пошуку нових сфер співпраці та нових можливостей для
взаємодії з міжнародними партнерами у футбольній сфері зокрема.
Футбол не лише чинить ефект
покращення здоров’я китайської
ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ

Підписання угоди з китайськими інвесторами, новими власниками ПФК «Суми»
25 січня 2017 р. Фото: Сумська обласна державна адміністрація

нації, а й стає модним явищем сучасного Китаю. Батьки з радістю
віддають на тренування з футболу своїх дітей, бажаючи їм таким
чином стати в майбутньому зірками не лише регіональної китайської ліги, а й грати в провідних
чемпіонатах світу і виблискувати
на футбольних аренах Мілана,
Мюнхена, Барселони, Мадрида,
Парижа, Лондона та інших футбольних столиць Європи.
У двосторонніх українсько-китайських відносинах ми не повинні
зупинятися на сьогоднішніх досягненнях, а маємо прагнути кращого, спільно шукати і знаходити
нові перспективні ніші. Вочевидь,
існують добрі перспективи для
двостороннього співробітництва
у галузі спорту, зокрема футболу,
з огляду на проголошену керівництвом та Урядом КНР посилену
увагу до його розвитку. Йдеться
про залучення українських тренерів до підготовки китайських
футболістів, особливо дитячо-юнацького віку та підвищення
кваліфікації китайського тренерського складу.
У цьому контексті доцільним є посилення ефективності дій органів
виконавчої влади України щодо
розвитку відносин з КНР за окремими напрямами, що передбачає:
посилення комунікаційної складової у двосторонніх стосунках,
поширення інформації про Україну та створення позитивного

іміджу України у ділових, спортивних колах Китаю, збільшення
частоти матеріалів про досвід
реформування китайського футболу, боротьбу з такими негативними явищами як корупція у футболі, ознайомлення українських
читачів, глядачів з цими змінами;
налагодження
гуманітарного,
спортивного та наукового співробітництва між громадськістю,
професійними та діловими колами двох країн;
проведення спільних спортивних
заходів, обмінів делегаціями як
на рівні національних збірних,
так і клубному рівні.
Щодо розвитку національного
футболу, китайське керівництво
має дуже тверду рішучість! Не
важко собі уявити майбутній розвиток китайського футболу. Хочеться вірити, що спільні зусилля
влади, бізнесу, громадськості та
титанічна праця у футболі неодмінно принесуть Китайській державі та її народу блискучі плоди
у вигляді знакових перемог на
футбольних аренах. Це трапиться
вже досить швидко! Чекати залишилось не довго.
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УКРАЇНСЬКИЙ ХАРБІН

фото 1

Коли мова йде про місто Харбін початку ХХ ст., будівництво Китайської Східної залізниці (КСЗ) та інших
подіях, що відбувалися в той час на Північному Сході
Китаю – Маньчжурії, часто можна зустріти вираз російською мовою – «русский Харбин». Справа у тому,
що під «русскими» тоді розумілися всі піддані Російської імперії слов’янського походження і православного віросповідання.
Однак значну роль у житті Харбіна у ті часи відігравали вихідці з України. Один із дослідників цієї
теми В. Шлендик у статті «Українці в Маньчжурії»,
опублікованій у журналі «Далекий Схід» у лютому
1936 р., справедливо зазначав, що офіційна статистика населення в Маньчжурії не відділяла українців
від росіян – в той час тільки у Харбіні налічувалося
близько тридцяти тисяч східних слов’ян. «Проте, –
полемічно помічав В. Шлендик, – у кожного, хто знайомий з населенням Харбіна, хто погляне хоча б на

вивіски магазинів і контор, не буде сумніву, що з 30
000 «русских» більша частка припадає на українців
– в одному лише Харбіні українців налічувалося не
менше 15 000 осіб».
За даними перепису населення в Маньчжурії, проведеного наприкінці 1917 р. українськими організаціями, тут налічувалося 22 тисячі українців, які проживали як у Харбіні, так і на станціях КСЗ. Очевидно,
що українці залишили глибокий слід у політичному,
економічному та культурному житті Харбіна.
На карті старого Харбіна можна побачити чимало
вулиць, назви яких були вірогідно присвоєні вихідцями з України: Київська, Мала Київська, Харківська,
Житомирська, Львівська, Шевченка, Гоголя, Поділ.
Майже всі вони згодом були перейменовані й лише
вулиця Гоголя зберегла свою історичну назву до сьогоднішнього дня... (фото 1).

О. М. Шевченко

кандидат філологічних наук,
другий секретар Посольства
України в КНР
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О. М. ШЕВЧЕНКО

Українці почали прибувати до Маньчжурії на рубежі XIX і XX ст., переважно для розбудови КСЗ. Дехто
з них приїздив з російського Далекого Сходу, де переселенці – вихідці з України – становили більшість
сільського населення так званого «Зеленого клину»
або «східної української діаспори», яка географічно
охоплювала Амурську область і Приморський край.
Робота на будівництві залізниці забезпечувала зайнятість і пристойний, як на той час, заробіток, що
було вельми актуально для українського селянства.
Після закінчення будівництва чимало українців з
числа будівельників залишилися у Харбіні для подальшого обслуговування залізниці.
Українці проводили у Харбіні активну культурно-освітню діяльність, прагнули зберегти національну самобутність, організовуючи благодійні заходи,
надаючи співгромадянам міста правову допомогу
– цьому сприяв той факт, що серед українців було
багато вчителів, професорів, юристів, підприємців,
відомих артистів. Головою української колонії був
тодішній професор Харбінського політехнічного інституту (ХПІ) Віктор Аркадійович Кулябко-Корецький.
Інженер-електрик, прекрасний фахівець і лектор, він
був одним із засновників Інституту, а пізніше – деканом електричного та механічного факультетів іншого вищого навчального закладу в Харбіні – Північно-Маньчжурського університету.

ТЕАТР

Уздовж КСЗ, скрізь, де з’являлися більш-менш численні групи українців, створювалися аматорські
театральні та хорові гуртки, які влаштовували українські театральні вистави, концерти. Проходили гастролі професійних театрів, серед яких виділялась
українська театральна трупа ім. М. Кропивницького,
видатного актора й автора низки українських п’єс.

Репертуар трупи включав традиційні для українського тогочасного театру п’єси етнографічно-побутової
та історичної тематики. Трупа багато гастролювала
російським Далеким Сходом і Маньчжурією, включаючи Харбін і Порт-Артур. Як відзначали сучасники,
«враження від виконання цієї трупи було надзвичайним». Водночас, поруч із виконанням, велике
значення мали й національні почуття, які навіювали
українські вистави, нагадуючи про батьківщину, непокоячи серця.
Українська колонія привносила у життя Харбіна свій
яскравий колорит. Там процвітало національне мистецтво, діяла прекрасна українська драматична і
оперна трупа, чудовий хор. Драматична трупа ставила такі п’єси, як «Запорожець за Дунаєм», «Ой, не
ходи Грицю», «Наталка-Полтавка», «Майська ніч»,
«Ніч на Івана Купала», «Нещасне кохання», «Ніч на
Різдво» та інші. Примадонною української оперети була Л. Безпечна, хором керував В.С. Лукша. Одночасно розпочав свою блискучу кар’єру ще один
українець – видатний скрипаль світового рівня, музично-громаський діяч – Олександр Артамонович
Дзиґар.
На Далекому Сході на той час гастролювала професійна українська трупа – Товариство українських артистів під керівництвом К.Л. Кармелюка-Каменського
(заснована у Києві, 1904 р.). Так у зимовий сезон (листопад 1916 р. – березень 1917 р.) трупа гастролювала
в Хабаровську, де і зустріла Лютневу революцію; з
квітня 1917 р. Товариство виступало у Благовєщенську, а потім все літо грала в Харбіні.
Першою музичною школою у Харбіні була школа
вільного художника Київської консерваторії Р.Р. Баранової-Попової, яка відкрилася у жовтні 1918 р.
і мала два класи – хорового співу, теорії музики та

фото 2

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (9) 2017

135

сольфеджіо. Незважаючи на блискучий розвиток у
цей ранній період в Харбіні усіх видів мистецтв, зокрема театрального, серця харбінців захопила оперета. У виставі «Циганська любов», наприклад, брала участь акторка Київської опери Машир (сопрано),
яка приїхала до Харбіна разом з басом Карлашовим.
Газета «Харбінський вісник», високо оцінюючи у
1903 р. досягнення українського театру, з жалем констатувала, що російський театр в Харбіні на той час
зазнав серйозних втрат, оскільки публіка віддавала
перевагу українській трупі. Газета відзначала, що
«тільки український театр збирав повні зали глядачів», пояснюючи це «великою любов’ю українського
загалу до свого мистецтва».

УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ

Оскільки устрій російської адміністрації в смузі відчуження КСЗ був ліберальнішим, ніж на решті Далекого Сходу, група харбінських українців змогла організувати на базі драматичного і хорового гуртка
офіційно зареєстровану організацію – Український
клуб – першу в Маньчжурії офіційну українську організацію.
Урочисте відкриття Українського клубу в Харбіні відбулося 20 січня 1908 р. після затвердження статуту
клубу адміністрацією КСЗ. Другий подібний клуб виник дещо пізніше в Петербурзі, і лише третій – у Києві.
Українські клуби стали новою формою організації
української громадської діяльності, по суті, замінивши існуючі раніше громади. Клубна форма організації передбачала, передусім, спільне проведення
дозвілля, але, об’єднуючи міську інтелігенцію, клуби,
так само як і громади, проводили культурно-просвітницьку роботу, влаштовуючи українські лекції, концерти, вистави, еволюціонуючи при цьому від власне клубної, тобто розважальної – до просвітницької
діяльності.
З відкриттям Українського клубу українське національне життя у Харбіні набуло більш організованої
форми і регулярного характеру. На початковому
етапі своєї діяльності клуб об’єднував близько 300
членів і учасників. При ньому була відкрита бібліотека-читальня, яка поповнювалась переважно кни136
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гами, подарованими приватними особами. При клубі
діяв аматорський театральний гурток і хор. Вистави
(в основному, українські водевілі) проходили в приміщенні клубу, а більш серйозні п’єси і концерти
влаштовувалися або в театрі «Портсмут», або у приміщенні Комерційних зборів на Пристані, а іноді – у
цирку Данилова на Пристані та у приміщенні Залізничних зборів.
Після Лютневої революції 1917 р. члени клубу активно долучалися до суспільно-політичної діяльності:
усі члени його правління увійшли до складу обраної
в липні 1917 р. Маньчжурської Української Окружної
Ради, покликаної представляти і відстоювати національні інтереси українців Маньчжурії. Український
клуб в Харбіні проіснував майже 20 років, відігравши
видатну роль у становленні й розвитку українського
суспільного життя в Маньчжурії і на території Китаю
в цілому. Клуб мав на меті суто культурно-освітні цілі
– пробудження серед місцевих українців інтересу до
рідного краю, ознайомлення їх з історією свого народу, його літературою, музикою, мовою, а також надання матеріальної допомоги місцевим українцям.
Щорічно клуб проводив «Шевченківські свята» –
святкування роковин смерті та народження Т. Шевченка, які відзначалися в 20-х числах лютого (за
старим стилем) (фото 2). Традиція проведення «Шевченківських свят» зародилася в Україні в кінці XIX ст.
серед українського студентства, перетворившись незабаром на акції загальнонаціональної єдності всього українського народу. Відзначалися також ювілеї
М. Лисенка, І. Франка та інших діячів національної
культури, проводились концерти, вистави тощо.

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ

Найважливішими напрямами діяльності клубу в
цей період стають забезпечення функціонування й
розвиток української школи та будівництво для неї
окремого приміщення. На прохання керівництва
клубу Управління КСЗ, очолюване вихідцем з України
генералом-лейтенантом Д.Л. Хорватом, продало клубу на пільгових умовах ділянку землі під будівництво на вул. Новоторговій, 9, причому у виборі місця
брав участь особисто Д.Л. Хорват. Для збору коштів
на будівництво була організована серія аукціонів,
благодійних ярмарок, безвідсоткових позик. На одному з таких аукціонів продавались випущені спеціальні конверти й марки, кожна з яких позначала
одну цеглину для будівництва приміщення й її номінальна вартість дорівнювала ціні цеглини.
Урочиста церемонія закладки фундаменту майбутньої будівлі Українського дому була проведена у
травні 1918 р. і був організований аукціон на право
закладки першого каменя. Це право викупили за
3500 рублів відомі тамтешні промисловці – брати
Патрикій та Іван Шевченки. Другий камінь заклав О.
Сушко, сплативши 1500 рублів; суми на право закладки наступних каменів зменшувалися і дійшли аж до
1 рубля; усього таким чином було зібрано близько 10
000 рублів.
О. М. ШЕВЧЕНКО

Згодом збір коштів на будівництво був продовжений.
З цією метою у найкращому готелі Харбіна «Модерн»
був організований грандіозний бал на 400 осіб, з показом вистави «Запорожець за Дунаєм», за квитки
на який було виручено 50000 рублів. Влаштовувалися також так звані «чаювання» для найзаможніших
громадян, під час яких здійснювався збір пожертв.
Зібравши кошти, клуб розпочав будівництво Українського дому. «Українці, як мурахи, працюють над
створенням свого Дому», – писала місцева газета.
У результаті, восени 1918 р. був збудований перший
поверх приміщення, де продовжила свою роботу
українська початкова школа.
Остаточно збудовано Дім було у 1920 р. Це була прекрасна триповерхова будівля, з флігелями й іншими
спорудами у дворі, у якому розмістилася Покровська
церква (з 1922 р.), початкова українська школа, Перша Українська змішана гімназія (з серпня 1920 р.),
бібліотека, театр, що нарешті отримав своє постійне
місце.

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Урочисте відкриття першої на Далекому Сході української школи відбулося 2 жовтня 1916 р. Правління
Українського клубу планувало організувати школу
на 50 осіб, але наплив дітей виявився набагато більшим – за парти сіли понад 100 хлопчиків і дівчаток.
До відкриття Українського дому заняття проходили у
приміщенні залізничної школи. Хоча навчання здійснювалося російською мовою, вчителі знайомили

дітей з українською книгою, вчили співати українські
пісні, влаштовували різні вечори. Українською мовою викладалось і українознавство.
Восени 1921 р, коли триповерхова будівля Українського клубу була готова, замість початкових шкіл
для хлопчиків і дівчаток була відкрита семикласна
українська гімназія.
Ще однією формою самоорганізації культурного
життя українців у Харбіні була діяльність товариства
«Просвіта». Перші такі українські національно-культурно-просвітні товариства виникли у 1868 р. на
західноукраїнських землях (у Галичині), які входили
тоді до складу Австро-Угорщини, й одержали широке
поширення у період революції 1905 – 1907 рр. на Далекому Сході Російської імперії, а потім і в Маньчжурії. Метою «просвіт» було сприяти розвитку української культури, зокрема, навчати українців рідній
мові. Для досягнення цієї мети Товариство передбачало займатися також видавничою діяльністю. Важливо зауважити, що указом Сенату царської Росії від
18.06.1908 р. за № 9120 осередки Товариства «Просвіти» були віднесені до розряду неблагонадійних.

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА

Ще одна визначна пам’ятка Харбіна, пов’язана з
українцями, і яка збереглася до цих пір – Покровська
церква. Цю церкву не випадково до сьогодні називають «українською парафією», і ось чому. Спочатку в
Українському домі на вулиці Новоторговій, 9 (сучасна
назва – вул. Гоголя), де також розташовувалася українська школа, було виділено приміщення під церкву,
яка була відкрита у листопаді 1922 р. як парафіяльна
та гімназійна. У цій церкві вперше в Харбіні (!!!) проводили богослужіння українською мовою. Парафія,
яку в 1924 р. очолив священик з Примор’я Микола
Труфанов, була велика, активна, і через якийсь час
народилася ідея побудувати власну церкву. Віряни
звернулися до влади міста з проханням виділити ділянку землі біля Старого кладовища, а вже у 1928 р.
розпочалося будівництво.
Церковній раді Свято-Покровської церкви було передано все рухоме майно й фінансові кошти Україн-
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ського клубу, який, з певних причин, припинив своє
існування у 1927 р. З того часу протягом багатьох років ця церква залишалась центром суспільного життя для старшого покоління харбінських українців, колишніх активних членів Українського клубу.
Незважаючи на складні умови, в яких функціонував
Український клуб, протягом 20 років він був «серцем» українського суспільного життя не тільки у
Харбіні, але і у всій Маньчжурії. Проводячи активну
національну культурно-освітню діяльність, він сприяв збереженню національних традицій, мови й культури, розвитку національної самосвідомості, згуртуванню українського населення Харбіна у самобутню
етнічну громаду зі своїми особливими національно-культурними інтересами.

ПРЕСА

Окрім клубу, школи, професійних та аматорських
гуртків культурного спрямування (театр, хор, танцювальні колективи тощо) важливе значення для
консолідації громади мали газети, журнали і книги
українською мовою.
Важливо зазначити, що попри географічну відстань,
українці Харбіна та Маньчжурії, в цілому, жили невідривно від духовного життя українців усієї Російської
імперії, підтримуючи тісні зв’язки зі своєю Батьківщиною, а також з українськими організаціями у Москві й Петербурзі. Напередодні першої світової війни
у Харбіні видавали понад 20 українських газет, серед
яких була й американська «Свобода». Зокрема, у 1914
р. до Харбіна надійшло 23 примірника тільки однієї
київської газети «Рада».
У Харбіні з’являлися і власні періодичні видання
українською мовою. Харбінський Український клуб
почав випуск газети «Вісті Українського клубу», перший номер якої вийшов 21 червня 1917 р. Пізніше,
«на прохання громади, яка прагне світла і знання»,
Маньчжурська Українська Окружна Рада почала публікувати літературно-політичний та економічний
тижневик «Засів», у якому друкувалися факти з історії України, життя її людей, діяльності українських
організацій Далекого Сходу. Метою нового видання
проголошувалося «спільними силами, служить на
користь нашої неньки – України». Редактором журналу був відомий у Харбіні український діяч С. Кукурудза; протягом 1917-1918 рр. вийшло 34 номери
журналу. У 1920 – 1921 рр. у Харбіні виходили також
щотижневий журнал «Поступ» та щомісячник «Вимоги життя».
Маньчжурська Українська Окружна Рада у 1919 р. видала низку підручників для української школи, серед
них «Коротку історію України», дві хрестоматії «Перша читанка» та «Рідні зерна», а також «Букварець
для початкових шкіл». Харбінським Українським
клубом були надруковані ноти національного гімну
«Ще не вмерла Україна», а також великий портрет
Т. Шевченка.
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ГРОМАДА, РАДИ

Оскільки Лютнева революція 1917 р. для українського народу стала, насамперед, не соціальною революцією, а національною, скрізь, на Далекому Сході,
де жили українці, замість різних революційних комітетів вони почали створювати національні організації – громади. Вони стали основною організаційною формою українського національного руху як на
Далекому Сході Росії, так і в Маньчжурії, включаючи
Харбін.
Другий рівень організаційної структури українського національного руху складали Українські Окружні
Ради. Першою виникла Маньчжурська Українська
Окружна Рада, покликана об’єднати усі українські
організації, що виникли уздовж смуги відчуження
КСЗ на території Маньчжурії. Вона була створена 16
липня 1917 р. на загальних зборах українців Харбіна.
До складу Ради увійшли 15 представників цивільного
населення (у тому числі правління Українського клубу у повному складі), 15 – військових і 4 – жінок. Головою Маньчжурської Української Окружної Ради був
обраний доктор В.В. Мозолевський, заступниками
голови – поручик П.Ф. Твардовський і С.Т. Кукурудза,
секретарями – А.Д. Довганюк та Н.Л. Юрченко, скарбником – З.П. Головко.
У складі Маньчжурської Української Окружної Ради
утворилося чотири секції за основними напрямами діяльності: культурно-просвітницька, агітаційно-політична, фондова і військова. До складу культурно-просвітницької секції як колективний член
увійшов співочо-драматичний гурток «Бандура»,
керівник якого С.Т. Кукурудза, що був також редактором українського журналу «Засів», очолив секцію.
Маньчжурська Українська Окружна Рада щорічно
влаштовувала урочисті святкування, присвячені
пам’яті Т.Г. Шевченка, а також провела урочистий вечір до п’ятої річниці з дня смерті М.В. Лисенко.
Агітаційно-політична секція організовувала лекції,
агітаційні концерти, вистави. Окрім Харбіна, члени
секції відвідували інші станції КСЗ з лекціями та доповідями, у яких висвітлювався стан і перспективи
розвитку українського визвольного руху.
Проголошення в листопаді 1917 р. Центральною Радою Української Народної Республіки (УНР) знайшло
гарячий відгук українців Харбіна та Маньчжурії в
цілому. Маньчжурська Українська Окружна Рада надіслала Центральній Раді телеграму, в якій віталося
проголошення УНР і заявлялося, що маньчжурські
українці вважають себе вільними від «урядів» інших
країн і визнають для себе обов’язковими тільки розпорядження Української Центральної Ради. 10 грудня 1917 р. Маньчжурська Українська Окружна Рада
влаштувала урочистий вечір, присвячений проголошенню УНР, у якому взяло участь близько тисячі осіб.

О. М. ШЕВЧЕНКО

П. Ф. ТВАРДОВСЬКИЙ

Проголошення 22 січня 1918 р. незалежності Української Народної Республіки поставило на порядок
денний проблему повернення українських переселенців з Далекого Сходу на Батьківщину. Це питання
було одним з найважливіших, що обговорювались
на III Українському Далекосхідному з’їзді 7 – 12 квітня
1918 р. в Хабаровську. Після закінчення з’їзду до Києва
відрядили делегацію Маньчжурської Української Окружної Ради на чолі з поручиком П.Ф. Твардовським.
Прибувши в кінці травня 1918 р. до Києва, П.Ф. Твардовський представив Міністру закордонних справ
українського уряду Д. Дорошенку доповідь про становище на Далекому Сході і меморандум Маньчжурської Української Окружної Ради. У доповіді, зокрема, містилася пропозиція «направити до Харбіна, як
міжнародного міста, українського консула».

П. Ф. Твардовський
Важливим моментом є те, що генерал-лейтенант Д.Л.
Хорват просив поручика П.Ф. Твардовського передати українському уряду, що він буде, «скільки вистачить сил», працювати за його (уряду УНР) вказівкою.
Місію П.Ф. Твардовського у Києві можна вважати
успішною хоча б тому, що відповідно до одного із
пунктів мирного договору, укладеного між Україною
і РРФСР, головам українських Окружних Рад, що існували на території Росії, надавалися консульські
повноваження захисту прав і інтересів українських
громадян. На підставі цього положення П.Ф. Твардовський отримав від МЗС України повноваження
українського консула на Далекому Сході з резиденцією в Харбіні.

Одним з ключових напрямів діяльності Маньчжурської Української Окружної Ради й українського
консульства, зокрема, була реєстрація українського
населення і видача відповідних документів, що засвідчують особу. Спеціальні посвідчення, які часом
прямо називали українськими паспортами, видавалися трьома мовами – українською, англійською та
російською. Такі повноваження були підтверджені
мирним договором між УНР і РСФРР (1918 р.), за яким
Українські Окружні Ради на території Росії одержали право виконувати функції консульських установ
Української Держави.

КОНСУЛЬСТВО

Харбінська газета «Засів» (№ 27 від 05.10.1918 р.)
опублікувала оголошення, у якому повідомлялося:
«У Харбін прибув і приступив до виконання своїх
обов’язків український консул, призначений урядом
України. У консульстві реєструють усіх українців, які
вважають себе громадянами Української Держави.
Їм видаються паспорти замість свідоцтв, отриманих
раніще від українських організацій – рад. Прийом
ведеться сьогодні з 10.00 до 11.30 за адресою: Нове
місто, вулиця Роз’їжджа, будинок № 598 (телефон №
481) та у приміщенні Ради з 12.00 до 14.00, за адресою:
вулиця Офіцерська, Українська Рада (колишня гімназія імені Хорвата). По понеділках, середах і четвергах
– у приміщенні Ради з 5 до 7 години вечора» (фото 3).
Консульство мало певні фінансові труднощі, про
що П.Ф. Твардовський інформував Міністерство закордонних справ України. Будівля канцелярії консульства, в якому воно розташовувалося по вулиці
Роз’їжджа – скромне, порівняно з іншими іноземними консульствами. За даними істориків, у Харбіні їх
налічувалося шістнадцять (з Україною сімнадцять); і
сьогодні на багатьох будівлях, в яких у ті часи розташовувалися консульства іноземних держав, є меморіальні таблички.

Після прибуття в серпні 1918 р. на Далекий Схід, П.Ф.
Твардовський розгорнув активну діяльність: за його
безпосередньої участі 25 жовтня – 1 листопада 1918
р. у Владивостоку відбувся IV (Надзвичайний) Український Далекосхідний з’їзд, який окремою резолюцією визнав права і компетенцію українського консула
на Далекому Сході у відповідності з міжнародними
нормами, звільнивши його від керівництва політичним життям далекосхідних українців.
Діяльність ускладнювалася і тим, що ані Тимчасовий
Сибірський уряд, ані уряд адмірала Колчака не визнавали Україну як незалежну державу.
Однак західні держави, зокрема Франція зацікавилися українським питанням у Сибіру й на Далекому
Сході. Зокрема, командувач союзних військ генерал
Жанен вів перемовини з українським консулом П.Ф.
Твардовським і прихильно поставився до його проекту створення на Далекому Сході українського військового корпусу чисельністю 40000 осіб.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ

УКРАЇНСЬКА РОТА

Серед солдатів і офіцерів охоронних військ, дислокованих уздовж смуги відчуження КСЗ, було багато
українців, які також активно долучалися до місцевоУКРАЇНА-КИТАЙ
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го суспільного життя. У складі обраної 16 липня 1917
р. Маньчжурської Української Окружної Ради військовослужбовців – українців Маньчжурії представляли
ад’ютант помічника керуючого КСЗ з адміністративної частини генерала М.Є. Афанасьєва поручик П.Ф.
Твардовський, окружний лікар Заамурского округу
прикордонної варти І.В. Мозолевський, підпоручик
О.М. Губар та 12 солдатів.
Вже на перших установчих зборах Маньчжурської
Української Окружної Ради, голова її військової секції поручик П.Ф. Твардовський зробив доповідь про
організації українських рот із солдатів-українців, які
служили в різних російських частинах на території
Маньчжурії. На організацію таких підрозділів було
отримано дозвіл командира Заамурского округу генерала Переверзєва, який був родом з Харкова.
У результаті з солдатів-українців, які служили в частинах охорони КСЗ, у Харбіні під командуванням
поручика П.Ф. Твардовського організовалася окрема українська рота імені Т.Г. Шевченка, чисельністю
понад 200 осіб, що знаходилася у підпорядкуванні
Маньчжурської Української Окружної Ради. Для штабу першої української роти у Харбіні було виділено
приміщення в будівлі штабу Заамурского округу прикордонної варти, а для розміщення особового складу – казарми по вулиці Офіцерській.
За короткий час українська рота зразковою дисципліною в умовах загального хаосу, притаманного російським частинам, завоювала такий авторитет, що
особливим наказом місцевого командування її ставили у приклад як взірець бездоганного порядку і
дисципліни усім військовим частинам харбінського
гарнізону.
З січня 1918 р. розпочався поступовий від’їзд українських військовослужбовців з Далекого Сходу на Батьківщину. При цьому, важливо зазначити, що українська рота була єдиною військовою частиною, яка
отримала право вирушити до Батьківщини зі своїм
озброєнням. На вокзалі Харбіна було організовано
урочисті проводи, куди прийшли представники адміністрації КСЗ і китайського командування. Згодом
багато хто з військовослужбовців цих українських
підрозділів брали активну участь у боротьбі за свободу і незалежність своєї Батьківщини у лавах Армії
Української Народної Республіки.
Окрім кадрових військовослужбовців, у Харбіні і
по всій Маньчжурії проходив набір добровольців у
«вільне козацтво» – територіальні військово-міліційні формування, які стихійно виникли в Україні у
1917 р. для «оборони вольностей українського народу» та з метою самооборони українського селянства
від банд дезертирів, що заполонили у той час Україну. Запис добровольців проводився Маньчжурською
Українською Окружною Радою; для військовослужбовців українських куренів (батальйонів) встановлювалася особлива форма одягу.
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КООПЕРАТИВИ

Важливий внесок у створення відповідної матеріальної бази для тієї широкої української громадської діяльності, яка розгорталася в Харбіні і по
всій Маньчжурії, вносили українські кооперативи,
які працювали в смузі відчуження КСЗ. Їнім гаслом
було «Свій до свого по своє». Саме у Харбіні в 1919
р. планувалося скликати з’їзд українського кооперативного руху не тільки Маньчжурії, а й усього Сибіру
і Далекого Сходу. Ініціаторами з’їзду виступили харбінський кооператив «Згода» і «Шлях» (ст. Маньчжурія); відомостей про те, що цей з’їзд відбувся, виявити не вдалося.

Д.Л. ХОРВАТ

Усім будівництвом КСЗ, функціонуванням залізниці
протяжністю у 1726,5 км, облаштуванням залізничного шляху з 75 станціями і 112 роз’їздами, включаючи
місто Харбін, протягом 17 років керував генерал-лейтенант Дмитро Леонідович Хорват, який користувався такою величезною повагою, що Харбін того часу
і всю смугу відчуження КСЗ часто називали «щасливою Хорватією».
У джерелах зазначається, що своїм прізвищем Д.Л.
Хорват зобов’язаний своїм пращурам з Австро-Угорської імперії, проте рідко згадується, що він родом з
України.
Д.Л. Хорват народився 25 липня 1859 р. у місті Кременчук Полтавської області. Його батько – професійний військовий, херсонський поміщик сербсько-українського роду; по матері Д.Л. Хорват був
нащадком князя М.І. Голенищева-Кутузова. У 1878 р.
Хорват закінчив військово-інженерне училище; був
учасником війни з Туреччиною (1877 – 1878 рр..); у
1885 р. закінчив Миколаївську військово-інженерну академію у Петербурзі. Служив на Закаспійській
залізниці, у 1895– 1899 рр. був начальником Східної
ділянки Уссурійської залізниці у Зеленому Клину. У
1899 – 1902 рр. – керував Середньоазійською (колишня Закаспійська військова) залізницею.
Коли Д.Л. Хорват у 1902 р. був призначений керуючим
Китайської Східної залізниці, то за ним у Маньчжурію приїхало багато українців, які працювали з ним
на Закаспійській залізниці. Очолюючи адміністрацію
КСЗ, генерал-лейтенант Д.Л. Хорват проявив видатні організаторські здібності, він відрізнявся демократичним підходом у службових відносинах. І, що
важливо, – завжди допомагав українцям у всіх їхніх справах: у 1907 р. офіційно дозволив створити у
Харбіні Український клуб; у 1918 р. сприяв отриманню земельної ділянки для будівництва Українського
Дому. Д.Л. Хорват підтримував контакти з делегатами
Маньчжурської Української Окружної Ради, консулом
України П.Ф. Твардовським, і через нього намагався
встановити контакт з урядом УНР.
Дружина Д.Л. Хорвата – Камілла Альбертівна Хорват
(дівоче прізвище – Бенуа) очолювала на той час найО. М. ШЕВЧЕНКО
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фото 5
більші благодійні проекти у Харбіні та уздовж усієї
КСЗ. Вона була прекрасною художницею, письменницею (роман «Тріумф кохання», Шанхай, 1937 р.) та
просто надзвичайно доброю і чуйною людиною.
Коли українці зверталися до Д.Л. Хорвата з проханнями, він ніколи їм не відмовляв і, посміхаючись, говорив: «Ви за кого мене маєте? Мої прадід, дід і батько
одружувалися з українками, тому як думаєте, яка в
мені кров?». Помічник Хорвата з адміністративних
питань – генерал М. Афанасьєв також ставився до
українців прихильно; українець по матері, до приїзду в Манчжурію він служив у Форт-Петровському, де
свого часу відбував заслання Т.Г. Шевченка, що справило на генерала сильне враження, яке збереглося
протягом усього життя.
У 1917 р. Д.Л. Хорват був призначений комісаром Тимчасового уряду на КСЗ; у 1918 р. – тимчасовим очільником КСЗ; у 1919 р. – верховним уповноваженим
уряду П.В. Вологодського на Далекому Сході. Після
опублікування у 25.07.1919 р. так званої «Ноти Карахана» про те, що більшовицька влада повертає китайському уряду КСЗ, Д.Л. Хорват повністю відійшов від
справ у Харбіні і переїхав до Пекіна. Там він прожив
до самої смерті (1937 р.).

На кладовищі Хуаншань, куди у 1958 р. були перенесені залишки усіх, хто був похований на старому
цвинтарі Харбіна поруч з Покровською церквою
(Українська парафія), можна побачити чимало українських прізвищ: Бойко, Бондаренко, Гладченко, Грищенко, Давиденко, Зінченко, Ігнатенко, Королюк,
Литвиненко, Охрименко, Павлюченко, Піско, Панасюк, Поліщук, Раєнко, Раснюк, Тарасенко, Ткаченко,
Чоботар, Шевченко...
Інформація про похованих тут є доволі неповною; у
1945 р. усі дані про харбінців – вихідців з України та
Росії перевезли до архіву міста Хабаровськ. Наразі
вдалося віднайти лише частину відомих харбінців –
вихідців з України: Гордієнко І.Г, народився 30.03.1874
в м. Балта Херсонської губернії, помер 12.10.1925 в
Харбіні; Горовий П.І., народився у 1881 р. на хуторі
Горових Гадяцького повіту Полтавської губернії, помер 03.01.1939 р. в Харбіні; Кармелюк-Каменський К.,
народився 1858 р. у Козятині, помер у 1932 р. в Харбіні; Мозолевський В.В., народився 01.04.1862 р. в с. Тулиголова Глухівського повіту Чернігівської губернії,
помер 03.07.1940 р. у Харбіні; Опадчий В.С., народився
29.01.1872 р. в с. Ротовка Глухівського повіту Чернігівської губернії, помер 31.12.1934 р. в Харбіні.
Тут мимоволі замислюєшся – яка нелегка, драматична, і разом з тим цікава доля спідкала наших побратимів: залишити рідні домівки, вирушити до інших
місць за тисячі кілометрів від рідної України, влаштуватися на роботу, налагодити господарство, жити,
наскільки це можливо, повноцінним культурним
життям, кохати, одружуватися, народжувати дітей...
Усі ці люди – вихідці з України – заслуговують на
те, щоб ми про них пам’ятали. І про найвидатніших
– таких, як генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, консул
України П.Ф. Твардовський, професор ХПІ В.А. Кулябко-Корецький... І про всіх тих, хто сто з гаком років
тому зробили свій внесок у розбудову цього дивного
міста, який ми і сьогодні по праву можемо назвати
«Українським Харбіном»...

Щиро вдячна І. Матяш, В’ячеславу Ч., Віктору К. та усім, хто долучився до проекту.

Фото 1. Українська школа у Харбіні, відкрита у серпні 1920 року (наразі загальноосвітня школа #17 на вул Гоголя).
Фото 2. Вихованці школи ім. Хорвата у Харбіні на уроці фізичного виховання.
Фото 3. Покровська церква, побудована українською громадою у Харбіні на початку минулого століття (сучасний вигляд).
Фото 4. Сучасний вигляд готелю «Модерн», де відбулися банкет та аукціон на честь закладання першого каменя Покровська
церква української парафії.
Фото 5. Генерал Д.Л. Хорват, директор Китайської Східної залізниці.
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МАНДРИ
КИТАЙСЬКИМ
ПЕЙЗАЖЕМ

Жодне інше явище китайського мистецтва не
сприймається
європейцями так суперечливо, як
традиційний пейзаж. Одні
претендують на глибоке
розуміння чогось незбагненного і буцімто бачать
«потоки енергії» в намальованому просторі, а інші
вважають всі китайські
краєвиди однаковими і не
вартими уваги.
На чому, як і для чого в Китаї малюють такі незвичні для нас краєвиди? Про
що розповідає, а про що
мовчить китайський пейзаж? Що потрібно, щоб
його зрозуміти? І що можна назвати «розумінням»?

М. Ю. Логвин
провідна наукова співробітниця відділу мистецтв країн
Сходу Національного музею
мистецтв імені Богдана
та Варвари Ханенків

Художник ХІХ ст. за мотивами творів художників ХVІІ ст.
Шовк, туш, водорозчинні фарби
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Традиційно пейзаж може бути намальованим як на вертикальному, так і на горизонтальному шовковому полотні або видовженому аркуші паперу. Вертикальний сувій висить в оселі протягом кількох
місяців, доки його не згорнуть і не сховають, звільнивши місце для наступної картини з домашньої
колекції. Горизонтальний сувій розгортають лише для короткого перегляду в компанії друзів чи на самоті. Розкручують картину справа наліво, відмотуючи по одному «ліктю» (близько 30 см) за раз, і одразу
закручуючи переглянутий фрагмент. (Такий спосіб перегляду можна порівняти із діафільмами нашого
дитинства.) Дійшовши до кінця горизонтального сувою, можна дописати свої враження на спеціальних
паперових чи шовкових вставках – колофонах, заздалегідь там приготованих, а потім скрутити сувій у
зворотному напрямку, підготувавши його до наступного перегляду.

Художник ХІХ ст.
Краєвид

Часом фахівці називають китайський пейзаж не «пейзажем,
краєвидом», а «живописом гір та
вод». Адже гори та водойми – основні елементи китайського пейзажного живопису.
Якщо форматом обрано вертикальний сувій, найчастіше на
ньому зображено гірський краєвид із річкою, що зиґзаґом проходить по всій його довжині. Ця
композиція надає ілюзію простору в малюнку, який не дотримується правил звичної для нас
європейської перспективи. Небо і
водойми на китайських картинах
найчастіше не мають ні кольору,
ні текстури. Художник навмисне
лишає ці частини «порожніми».
У такий спосіб він залучає глядача додумати, якою може бути
річка – бурхливою, каламутною
чи спокійною, прозорою тощо – і

КУЛЬТУРА

Художник ХІХ ст.
Шовк, туш, водорозчинні фарби

які відтінки має небо на світанку
весною чи взимку по обіді. Традиція спеціально лишати важливі
елементи картини «недоказаними» походить ще від ХІІІ ст. н. е.,
коли знамениті художники та поети зазнали впливу буддійської
секти чань (більш відомої в Україні за своєю японською назвою –
«дзен»).
Різні фрагменти полотна часто
зображено під різними кутами
зору так, ніби художник малював
окремі етюди, мандруючи небезпечним гірським серпантином,
а потім зібрав найцікавіші з них
в одній картині, щоб здивувати,
вразити глядача.
У кожному окремому фрагменті
та у картині в цілому важливо дотримуватися балансу різних елементів: наповненості деталями та
порожнього місця, світлих і тем-

Zhang Daqian (Chinese: 1888-1983) Huayang Celestial Hall

них частин, грубих і ніжних текстур, природних елементів (як-от
скеля, дерево) та рукотворних
споруд (будинки, човни). Найчастіше краєвиди не є зображенням
реальної місцевості. Це, радше,
фантазія художника про ідеальний куточок для мандрів подумки.
«Вписану в краєвид» історію
можна вдало показати на горизонтальному сувої. Від початку
сувою ви побачите «просто краєвид», на середині зустрінете дійових осіб історії, а далі ніби помандруєте від них серед ландшафту,
ідеально сконструйованого художником.
Сподіваюся, що завдяки моїй розповіді ви отримали певний дороговказ серед ідеальних гір та вод
на китайському сувої.
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕКЛАДУ ТА СТУДІЙ

Що таке CCTSS?
Китайська мережа підтримки перекладів та досліджень (cctss.org) – це неприбуткова платформа, покликана допомогти читачам та оглядачам по всьому
світу відкривати, перекладати, створювати тексти з
китайської культури та ділитися ними. Вона допомагає міжнародним читачам, спостерігачам, перекладачам та професіоналам знаходити потрібні праці,
полегшувати переклад та творчість, відшукувати
гранти та партнерство, забезпечувати міцну підтримку культурним інституціям і відомствам Китаю
та інших країн задля культурної взаємодії й спільних ініціатив.
Керована Дослідницьким центром підтримки китайської культури, перекладу та студій (Chinese Culture
Translation & Studies Support Research Center) за
сприяння спільної ініціативи Пекінського університету мови та культури і Бюро з зовнішніх культурних
зв’язків Міністерства культури, CCTSS.org слугує публічною платформою для зустрічі потреб і ресурсів держави, інтелігенції та громадськості. Від часу
створення в 2015 р. вона запустила білатеральний
обмін із взаємного культурного перекладу між понад 60 країнами світу, встановивши партнерство
з більш, ніж 1000 видавничими, телевізійними та
кінематографічними, мистецькими, культурними,
музейними, дослідницькими, освітніми та медіа організаціями всього світу, розбудувавши стратегічні
відносини з більше, ніж 50 книжковими ярмарками, кінофестивалями, культурними флагманськими
програмами й 10 найголовнішими глобальними інтернет-компаніями, привернувши у банк талантів
більше 2000 письменників, редакторів, перекладачів, видавців, запросивши більше 200 експертів, які
очолили понад 30 мовних панелей та 10 панелей
з вибору роботи, що охоплювали такі сфери як література, видавнича справа, кіно- та телеіндустрія,
мистецтво, академічна сфера і місцева культура.
CCTSS сприяла проведенню декількох десятків майстер-класів з програм культурного перекладу, що
стали трампліном для відкриття нових текстів, рекомендацій, перекладів і просування праць високої
якості.
До кінця 2016 р. CCTSS.org розбудувала базу даних з
більш ніж 3000 праць, пов’язаних з Китаєм, на багатьох мовах. Було опубліковано серію рекомендацій
з перекладу та написання текстів, пов’язаних з Китаєм. З допомогою CCTSS.org відбувся переклад, редагування та завершення синопсисів, зразків глав,
кінокліпів та повних текстів праць з культури Китаю,
а також була налагоджена міжнародна кооперація і
вихід на міжнародний ринок фільму Coming Home,
Ge Fei’s The Enemy, Cao Wenxuan’s No. 8 Streetlight,
документального фільму Nanhai No. 1 та телевізійної драми Nirvana in Fire, та Family on the Go та ін.
У 2017 р. CCTSS випустила додаток «Китайський
читацький клуб» («China Readers’ Club») з оптиміКУЛЬТУРА

зованим технічним дизайном та більш зручним інтерфейсом, що забезпечує досвід «легкого пошуку,
легкого перекладу» користувачам з усього світу.

Що містить багатомовна бібліотека CCTSS.org?
Як нею користуватися?
Багатомовна бібліотека CCTSS.org складається з
праць, опублікованих професійними авторами та
копірайтерськими агенціями, які охоплюють багато аспектів китайської культури, включаючи літературу, поезію, мистецтво, життя, історію, музеї,
соціальну науку, академічні дослідження, науку та
технології, популярну науку, філософію, ідеологію, кінематограф, телебачення, документалістику,
мультиплікаційні ігри, колекцію пісень, ремесла,
візуальне мистецтво, місцеві хроніки і народну
культуру. Автори, які є членами бібліотеки, мають
можливість бачити ці праці, базову інформацію
про них і статус їхнього перекладу та просування
на сайті; професійні видавці/перекладачі можуть
брати участь у виданні, відшліфовуванні та перекладі глав-зразків синопсисів, загальної інформації та рецензій, просувати ці праці через професійне партнерство у глобальній видавничій справі,
кіно- та телеіндустрії, в інституціях, пов’язаних з
культурою. Члени бібліотеки, які успішно взяли
участь в перекладацьких ініціативах, отримають
грошові винагороди, почесті та довіру.
З 2017 р. CCTSS.org надалі розширюватиме контент CCTSS бібліотеки до понад 3000 праць, забезпечуватиме новий сервіс «списку побажань»
(«wishlistservice») для іноземних читачів, запрошуватиме глобальних читачів вести теми зі сфери їхніх інтересів, ініціює голосування за списком
побажань, що дозволить агенціям з копірайтингу,
авторам та перекладачам дізнатися про читацькі
інтереси, потреби та мотивації під час купівлі. Голосуючи, читачі матимуть можливість запропонувати,
обрати і створити свої власні улюблені праці та навіть запустити крауд-фандінг для них. CCTSS створить спеціальну колонку «Клуб китайських читачів»
для професійних критиків та «читацькі путівники»,
що будуть покликані допомогти знайти кращі китайські праці, щоб ще більше читачів могли ближче,
глибше та більш комплексно поглянути на китайську культуру.
На сьогодні автори та агенції з копірайтингу, що
працюють з китайськими темами, можуть долучатися до спільноти сайту CCTSS.org, створювати авторські профілі та сторінки для індивідуальної роботи й ініціювати редакторську та перекладацьку
співпрацю. Світові перекладачі також можуть брати
участь в перекладах відповідних праць, зареєструвавшись як професійні члени. З 2017 р. любителі
китайської культури з усього світу, професіонали та
всі читачі бібліотеки мають можливість завантажити додаток «Клуб китайських читачів», спостерігати
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за обліковими записами в глобальній соціальній
мережі CCTSS.org, проглядати колонку «Клубу», отримати доступ до останніх праць та в деяких випадках – шанс читати їх безкоштовно.

Як стати членом CCTSS.org? І які послуги можна
отримати?
Задля забезпечення якісного сервісу та професійних стандартів членство на CCTSS.org базується на
запрошеннях, рекомендаціях або поданнях. Ми заохочуємо до співпраці професіоналів, які можуть
подаватися на членство та насолоджуватися відповідним сервісом. Сподіваємося ви також можете
порекомендувати таких нам.
1. Активні читачі (Член/хост «Клубу китайських читачів»): глобальні читачі та оглядачі, які люблять
Китай і цікавляться культурною тематикою можуть
публікувати свої відгуки на сайті або надсилати їх
електронною поштою на адресу readers@cctss.org,
висловлюючи ідеї про певні китайські праці, які
вони б хотіли почитати, переглянути чи придбати,
про мову, якою вони мають бути перекладені, цікавих авторів, та жанри, можливий ринок у їхній країні, інституції та людей, які мають можливість оцінити і перекласти такі праці. Сайт зв’яжеться з такими
читачами і запропонує їм членство Активного читача (Член/хост «Клубу китайського читача»). За їхній внесок в діяльність «Клубу» через рекомендації
праць, просування їх серед читацької аудиторії, онлайн рецензії та іншу активність, їх час від часу нагороджуватимуть вільним доступом до електронних
книг, паперовими книгами чи аудіо-візуальним контентом. Такі читачі мають підтримку своїх ініціатив
в організації активності в темах «Клубу китайських
читачів», пріоритети в отриманні висококласних
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інтерв’ю, у співпраці з китайськими авторами та в
участі у навчальних культурних турах до Китаю.
2. Професійні члени редактори/перекладачі: професійні перекладачі, видавці та дистриб’ютори, які
мають досвід роботи або намір перекладати статті
про китайську культуру, а також бажання представляти та просувати їх, разом з тими, хто хотіли б зробити цю діяльність своєю професію, можуть повідомити про таку зацікавленість на сайті або податися
на членство професійного редактора/перекладача
(професійне членство CCTSS.org). Професійні члени
можуть отримати членський обліковий запис, відкрити індивідуальні або інституційні сторінки, представляти персональні або інституційні досягнення,
брати участь у членських спільнотах, отримувати інформацію про останні праці про Китай, публікувати
та обирати праці для перекладу, шукати партнерів
та подаватися на фінансову допомогу. Їм належить
пріоритет на участь в академічному навчанні та в
обговореннях на форумах про китайську і зарубіжну видавничу справу, кіно- та телетрансляції й інші
події, а також в культурному обміні високого рівня й
участі в білатеральних програмах підтримки китайських культурних перекладів за кордоном.
3. Автори: китайські й іноземні копірайтингові агенції та автори, які створюють тексти на китайські
теми, що можуть бути перекладені на інші мови, а
також надруковані та поширені в світі, можуть залишати публікації на сайті або надсилати електронні
листи на адресу works@cctss.org, щоб податися на
членство автора на CCTSS.org. Члени-автори можуть
отримати членські облікові записи, відкрити індивідуальні та інституційні сторінки, презентувати свої
праці в багатомовній бібліотеці CCTSS.org, випускати синопсиси, зразки глав, кліпів чи повних текстів
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для подальшого редагування та перекладу. Члени-автори можуть подати заявку
на мову, на яку зацікавлені перекладати,
й на можливих партнерів, а також запрошувати професійних членів для допомоги в написанні синопсисів, прикладів
глав, перекладів повних текстів, так само
як відшукувати міжнародних партнерів,
подаватися на фінансове та організаційне просування й отримувати статистику зворотного зв’язку. Їм надається
пріоритет в участі у майстер-класах про
китайські й іншомовні переклади, міжнародний обмін, так само як в наданні
можливості брати участь у білатеральних
програмах підтримки китайських культурних перекладів за кордоном.

Як приєднатися до команди CCTSS.org чи співпрацювати з сайтом?
CCTSS.org – це неприбуткова платформа. Вона потребує підтримки й участі китайських та іноземних експертів, волонтерів і медіа-партнерів. Якщо ви зацікавлені в такому членстві чи роботі, будь ласка, зв’яжіться з нами.
1. Члени експертної групи CCTSS: китайські й іноземні експерти з більш ніж п’ятирічним досвідом роботи в академічних, дипломатичних, організаційних,
творчих проектах культурного обміну і перекладу в
Китаї та за кордоном, з великим почуттям публічної
відповідальності та з високим рівнем знання мови,
які готові брати участь в управлінні китайськими та
закордонними проектами з культурної кооперації,
робити якісні огляди і редагувати контент, можуть
залишати публікації на сайті, або надсилати електронні листи на адресу editor@cctss.org з резюме
та сертифікатом досвіду. Пройшовши кваліфікацію, такі апліканти будуть запрошені сайтом стати
членами експертної групи, для них буде створена
персональна веб-сторінка та професійний обліковий запис. Крім того, такі члени зможуть долучатися
до відповідних панелей і проводити дослідження,
управляти контентом та обмінюватися досвідом з
іншими експертами.

2. Волонтери CCTSS: Волонтери, які зацікавлені працювати в CCTSS.org редакторами та секретарями
проектів частково або на повний робочий день, а
також можуть допомагати в щоденній технічній підтримці сайту, мають надіслати резюме на адресу
jobs@cctss.org. Їхня робота обов’язково буде відмічена авторитетними інституціями.
3. Члени медіа-партнери в CCTSS: міжнародні медіа-партнери, що зацікавлені в контенті сайту CCTSS.
org та мають намір відкрити сторінки на сайті на
рідних мовах, передруковувати контент на своїх медіа або наповнювати сайт, можуть залишати публікації безпосередньо на сайті, або подавати заявки
на інституційні або персональні профілі на адресу
media@cctss.org. Після підтвердження, члени меді-партнери будуть запрошені до співпраці.

CCTSS.org радий вітати всіх міжнародних та локальних партнерів, експертів, перекладачів, читачів, медіа та
друзів і сподівається на спільну роботу з промоції культурного перекладу у всьому світі.

Контакти:
Адреса: 6th Floor, Building A, Zonghelou,Beijing
Language andCulture University, 15 Xueyuan Road,
Haidian District,Beijing,100083, P. R. China
Тел: 010-82300038
Веб-сайт: www.cctss.org
Електронна адреса: editor@cctss.org
WeChat: CCTSS-CHINA
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ВИДАВНИЦТВО
«RONG BAO ZHAI PUBLISHING HOUSE»

Засноване в 1672 році видавництво «Rong Bao Zhai Publishing House» має більш ніж трьохсотлітню історію
та найвищими цінностями у своїй діяльності вважає «здобуття друзів в літературі та набуття хорошої
репутації». Воно працює як комплексне культурне підприємство по живопису та каліграфії, інструментах
для живопису, ксилографії, фіксації та монтажу, а також колекціонуванню, видавничій справі, виставках,
аукціонах, ломбардах, мистецькій освіті, навчанню та друку. За роки існування «Rong Bao Zhai Publishing
House» виросло у добре знану платформу з продажу китайських живописних та каліграфічних творів та
надання мистецьких послуг. Він є зразком безкомпромісної цілісності, духовним оазисом для художників
та любителів мистецтва, в якому вони можуть збиратися та спілкуватися, а також носієм спадку китайської цивілізації та посланцем у спілкуванні Китаю з іншими культурами.
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ВИДАВНИЦТВО «RONG BAO ZHAI PUBLISHING HOUSE»

Видавництво «Rong Bao Zhai Publishing House» спеціалізується на публікації праць про мистецтво. Кожен рік у світ виходить близько 100 найменувань,
що стосуються китайського традиційного живопису,
каліграфії, різьблення, сучасного мистецтва Китаю
та Заходу, теорії мистецтва, академічних досліджень
про каліграфію та живопис, популярних читацьких
матеріалів про мистецтво, колекціонування та оцінку мистецьких творів. Видавництво також має два
журнали: «Rong Bao Zhai Publishing House» та «Витвори мистецтва».
Видавництво «Rong Bao Zhai Publishing House» відіграє важливу роль у просуванні традиційної культури та китайського мистецтва каліграфії та живопису.
Воно прагне до збільшення кількості публікацій про
китайську традиційну культуру й мистецтво, до налагодження більш інтенсивного міжнародного обміну
та зміцнення міжнародної співпраці, а також до того,
щоб мати ще більший вплив у світі шляхом експорту
та імпорту видавничих програм. Видавництво слу-

гує платформою для митців, спеціалістів і дослідників з Китаю й інших країн, які можуть обмінюватися
ідеями та прагненнями, щоб зробити трьохсотрічне
культурне підприємство, а також китайську традиційну культуру більше знаними за кордоном.
За підтримки «Rong Bao Zhai Publishing House» Копірайтинговий департамент і цифровий департамент
тісно співпрацюють та спрямовують видавничі проекти у глобальну культуру. Вони експортують традиційну
китайську культуру та мистецтво за кордон, замінюючи
механічне копіювання книг на глибоке дослідження їх
змісту. Точніше, цілісно представляють культуру, створюючи простір для глибокого переживання китайської
культури, демонструючи китайський традиційний спосіб життя на різних рівнях, практикуючи сприйняття
китайської культури. За допомогою копірайтингової
співпраці, організації професійних академічних форумів і семінарів, проведення різних заходів, таких як зарубіжні масштабні художні виставки, вони шукають ще
більш різноманітного міжнародного співробітництва.

Для більш детальної інформації відвідайте офіційний веб-сайт «Rong Bao Zhai Publishing House».
http://www.rongbaozhai.cn
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У пошуках
Невелика кімната у звичайному київському будинку. На полицях щільно стоять книги з ієрогліфами. Статуетки Будд і зображення буддійських святих займають почесне місце. Східні
пахощі наповнюють ароматом кімнату. Ми п’ємо китайський чай.
Гу Iмін, як його кличуть у Китаї, в Україні відомий як Георгій Кузьмін. Він – один з практиків
китайського бойового мистецтва, людина, яка
майже все своє життя присвятила вивченню
стилю вінчунь кунфу, того самого, яким займався Брюс Лі, фільми, за участю якого, зробили стиль таким популярним у світі. Георгій
Георгійович – єдина людина в Україні і на пострадянському просторі, яка особисто зустрічалась з вчителями Брюса Лі та вчилася у них.
Протягом життя, шукаючи живих майстрів кунфу в країнах Азії, Америки та Європи, він відкрив для себе майже забуті сторінки історії
розвитку китайського бойового мистецтва в
самому Китаї. Відшукав майстрів, які й до сьогодні зберігають давні традиції мистецтва і
вважаються найкращими представниками своєї школи.
Тепер він поширює і пропагує стиль вінчунь
в Україні, спираючись на багаторічний досвід
свого безпосереднього спілкування з найвідомішими ши-фу з Азії.
– Як сформувався стиль вінчунь кунфу? Чому він тепер
такий популярний у світі?
Починаючи обговорювати якусь сферу діяльності
людини, ми спочатку повинні визначитися з термінологією, якою будемо користатися. Назву вінчунь та слово кунфу ми використовуємо з огляду
на те, що вона поширилася в її кантонській вимові
і одержала розповсюдження в світі. На китайській
державній мові вінчунь вимовляється як «юнчунь»,
а слово кунфу – ближче до вимови – «гунфу». Ми
використовуємо кантонський варіант вимови цих
слів, наскільки можемо його правильно вимовити.
Крім того, різні стилі вінчунь, на кантонській мові
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звучать як: «вінчунь» і «венчунь». Ми використовуємо – «вінчунь». Крім того треба зазначити, що імена
китайських майстрів вінчунь, ми також озвучуємо на
кантонському, в міру нашої досконалості.
Тепер щодо вашого першого запитання. Є кілька ліній передачі, залежно від цього історію стилю вінчунь чи вeнчунь розказують по-різному. Більшість
історичних повідомлень відносять його поширення
серед мирських послідовників до кінця 17 – початку
18 століття. Йдеться, зокрема, про те, що після руйнування монастиря Шаолінь маньчжурами, деякі монахи прагнули чинити спротив, використовуючи своє
бойове мистецтво. Себто більшість переказів пов’язує цей стиль саме з буддійськими монахами, адже
його філософська база ґрунтується на буддизмі.
Також майже загальновизнано, що мирян ознайомила з цим мистецтвом жінка – буддійська монахиня
Нг Муй – такою є кантонська вимова її імені. Також
згадують монаха Чжи Шина та інших, але вони вже
дали початок деяким відгалуженням стилю. Класичні лінії передачі, які існують нині, походять саме від
Нг Муй.
Ця монахиня, перебуваючи в горах на кордоні провінцій Сичуань та Юньнань, навчила своєму мистецтву жінку на ім’я Ім Вінчунь. Легенда стверджує, що
ця жінка вступила в суперечку з ватажком місцевої
банди. Той прагнув, аби Ім Вінчунь стала його дружиною, але дівчина була вже заручена з хлопцем,
якого кохала. І ось, щоб вирішити її долю, Нг Муй
заявила: якщо через рік відбудеться двобій ватажка
і Вінчунь і дівчина в ньому переможе, то вона сама
буде обирати собі пару. Забравши ту Вінчунь на рік
у гори, Нг Муй передала їй своє мистецтво. І за рік та
вже змогла здолати кремезного чоловіка, що володів власним мистецтвом бою.
Тоді стиль Нг Муй не мав звичної для нас назви, а
коли вже нащадки Ім Вінчунь зберегли це мистеГЕОРГІЙ КУЗЬМІН

цтво, вони нарекли його «Вінчунь». Через кілька поколінь його вже практикували актори у кантонській
опері під назвою «Червона джонка». Від цих людей
пішли деякі різновиди бойового мистецтва, яке згодом укорінилося як стиль вінчунь.
Це найбільш поширена версія виникнення стилю.
Але я їздив по Китаю і робив спроби дослідити ці
історичні події. Є деякі люди, які піддають сумніву
саме існування монахині Нг Муй, і стверджують, що
вона не історичний персонаж, а персонаж книжок і
оповідань. Але мої вчителі стверджували, що Нг Муй
існувала, що це була реальна людина. Нг Муй вчила Ім Вінчунь в провінції Гуандун, а не в Сичуані, чи
Юньнані. Але сама Нг Муй принесла це мистецтво
десь з тих країв. Я був в місцевості, де був ретрітний
будинок Нг Муй, і місцеві жителі казали, що там вона
провела багато часу, виконуючи практики, але ми
зараз не будемо вдаватись в дуже глибокий аналіз
тих подій, бо це вже окрема тема, яку в рамках нашої
розмови буде тяжко викласти.
Тривалий час на Заході, зокрема й в Америці, була
поширена думка, що вінчунь – це такий унікальний
стиль, що за півроку навчання можна ним вже всіх
перемагати. Такому уявленню напевно сприяли
фільми за участю Брюса Лі, який свого часу вивчав
цей стиль. Але це не відповідає дійсності. За півроку навряд чи можна досягти серйозних успіхів у
будь-якому мистецтві, і вінчунь нічим не відрізняється від інших видів. Я, наприклад, вважаю, що в
боксі швидше можна досягти якихось початкових
успіхів, але майстерність завжди потребує часу і самовідданості.
– Скільки років Ви присвятили вивченню цього мистецтва? Хто були Ваші перші вчителі?
Я почав займатися в’єтнамським стилем вінчунь у
кінці 1977 р. Тобто вже 40 років. Першим моїм вчителем був Хоанг Вінь Занг, який приїхав з В’єтнаму, – і
вінчунь в СРСР почався саме в Києві, а не з Москви,
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чи ще якогось місця. Занг навчався в Київському інституті фізкультури.
На початку 1989 р. я з відзнакою закінчив Другі Київські міські державні курси іноземних мов, де вивчав китайську мову. В квітні 1989 р., ще за існування
СРСР, нам пощастило потрапити до Польщі, до Федерації східних бойових мистецтв. Це було майже
нереально за радянських часів, але мені і двом друзям вдалося. Там керував Річард Браун, і саме там
я познайомився з гонконгським стилем вінчунь та
дізнався про вчителя Вон Шунлеуна, з яким особисто познайомився вже 1994 р. у Нідерландах. У
Польщі розвитком напряму Вон Шунлеуна займався
Януш Шіманкевич, який запрошував на проведення
учбових семінарів учня Вон Шунлеуна зі Швейцарії
– Крістофера Аеберхарда. Крістоф Аеберхард жив в
Швейцарії в місті Базель.
Маючи досвід, який я отримав завдяки семінарам в
Польщі, мені було значно легше займатися в Нідерландах, де на семінарі 1994 р. я був єдиним представником країн СНД, який дістав настанови одразу
від трьох майстрів вінчунь, що були учнями Іп Мана,
що залишив нас в грудні 1972 р. Це були найбільш
шановані вчителі.
На цьому семінарі я познайомився з Ван К’ю, Вон
Шунлеуном і Цуй Шонтіном. Після цього семінару я
почав вивчати вінчунь у Ван К’ю, який на той час (на
початку 90-х) вже переїхав до Нідерландів, і був одним з найкращих знавців теорії вінчунь серед учнів
Іп Маня. Відтоді мене голландська федерація вінчунь
кунфу почала регулярно запрошувати на всі семінари, які вони проводили. Згодом мені запропонували
приїхати в Голландію на більш тривалий термін для
навчання. Я взяв з собою перекладача (я не дуже
розумівся англійською) і одного з послідовників,
для того, щоб нам дали учбову програму на тривалий час. На день у нас було по два тренінги: ранкові
– в Роттердамі, а вечірні – в школах вінчунь, що були
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розташовані в різних містах Голландії і входили до
складу федерації, яку очолював Ван К’ю. Так мені
пощастило брати участь у семінарах, на які приїздили молодший син Іп Мана – Іп Чин та Цуй Шонтінь.
Після одного з таких семінарів, Цуй Шонтінь дав
мені свою адресу в Гонконзі, і я отримав можливість
побачити все своїми очами. Я продовжив навчання
вже у Гонконзі, в учнів Іп Мана, одного з засновників сучасного стилю вінчунь. На той час Гонконг ще
був підпорядкований Великій Британії.
Отже серед моїх учителів були: Ван К’ю, Цуй Шонтінь, Вон Шунлеун, Іп Чин, Сиу Юкмень. Вон Шунлеун – це та людина, у якої навчався Брюс Лі. Вон
Шунлеун був одним з старших учнів Іп Мана, який
вже на той час не вчив безпосередньо, а довірив це
своїм учням.
Цуй Шонтін – це також один з перших посвячених
учнів Іп Мана у Гонконзі, його ще називають «Королем першої форми». Формами в вінчунь називають те, що в карате зветься
«ката», а в у-шу
–
«таолу»,
тобто
це
комплекс
вправ. Перша
форма у вінчунь – «Сиу Нім
Тао», і Цуй Шонтін
досконало опанував
всі її аспекти і принципи. Я отримав змогу
приходити в школу, яку
створив Іп Ман в Гонконзі,
і в якій до цього часу знаходиться його федерація. 20
жовтня 2000 р. я та мій син Андрій вступили до Гонконгської асоціації вінчунь (яку заснував Іп Ман).
Ми були перші з СНД, хто вступив до
лав цієї організації. Росіяни вступили
після нас через років 5 – 6, хоч і мали
зовсім інший матеріальний потенціал.

– «південний кулак». В 2004 р. один із членів нашої
федерації зайняв перше місце в розділі «таолу зі
зброєю». В 2010 р. я теж зайняв перше місце, але в
розділі вінчунь, а два члени нашої федерації взяли
бронзові медалі. На жаль, не завжди є матеріальна
основа для участі в змаганнях на які запрошують
команду нашої федерації. Я також був єдиним представником країн СНД на Першій всесвітній конференції з вінчунь у 1999 р., перша частина якої проходила в Гонконзі, а друга – на батьківщині вінчунь
в місті Фошань. Я багато їздив Європою, вивчаючи
організацію шкіл і центрів вінчунь, хоча мій досвід
практики стилю вже був довшим, аніж у деяких керівників цих шкіл. Проте важливо було знати систему організації. Так я познайомився з великою кількістю європейських практиків вінчунь, однак я завжди
більше уваги приділяв азіатському напряму.
– Ви назвали багато імен великих майстрів, з ким довелося особисто зустрічатися чи дістати настанови за десятиліття. Але кого б ви назвали своїм головним вчителем,
який для Вас особисто відкрив сутність стилю?
У квітні 1989 р. мені пощастило приїхати до польської федерації бойових мистецтв, для занять вінчунь гонконгської гілки. Це був вінчунь Вон Шунлеуна, одного з кращих бійців клану Іп Мана в Гонконзі.
Крім того, Вон Шунлеун був вчителем Брюса Лі, а не
Іп Ман. Іп Ман вчив старших учнів: Леун Шеуна, Лок
Ю, Цуй Шонтіна, Вон Шонлеуна, Ван К’ю, Ло Манкама, Сиу Юкмена та інших, а вони в цей час вчили
нових адептів.

На початку 90-х років я вперше потрапив у
Шаолінь як турист-паломник, а вже 1995 р.
я
був єдиним офіційно запрошеним з
України на святкуванні
1500
річчя монастиря.
В 2001 р. мій
син Андрій зайняв
перше
місце на змаганнях в Шаоліні,
виконуючи комплекс «нань цюань»
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Семінар у Польщі був організований Янушем Шіманкевичем (якого можна назвати піонером стилю вінчунь у Польщі). Януш Шіманкевич запросив Крістофера Аеберхарда у квітні 1989 р., що був учнем Вон
Шунлеуна. В один із днів, Януш Шіманкевич показав
документальний чорно-білий відеозапис на китайській мові, присвячений різним стилям китайських
бойових мистецтв. Зокрема й тих, що в нас не були
відомі. Так от там були три короткі сюжети про вінчунь – першу форму, роботу з дерев’яним манекеном і «чісао» – так звані «липкі руки». Людина, яка
виконувала всі ці техніки, тоді дуже вразила мене
стилем виконання і незвичністю рухів. Вони були
чимось середнім між гонконгським і в’єтнамським
стилями вінчунь. Ці стилі на той час були геть не схожі. Але рівень виконання рухів вражав.
З 1989 р. я почав шукати цього вчителя, адже з чорно-білої касети не було зрозуміло ані ім’я майстра,
ані місця, де це було знято. І лише через десять років, у березні 1999-го, мені пощастило відшукати цю
людину.
Мої китайські друзі знайшли його адресу, але вони
казали, що це вже був старець, який до того ж зовсім
не розмовляв загальновідомою китайською мовою
путунхуа, а знав лише кантонський діалект. Я дізнався, що це була жива легенда вінчунь, він почав
займатися ще у 1938 р., у 13-річному віці. Все життя
був лікарем традиційної китайської медицини. Цю
людину на путунхуа звали Цень Нен. На кантонському діалекті – Шень Нун, але є варіант Шунь Ган, на
англійській мові найчастіше пишуть – Sum Nung, і
це ще не всі варіанти вимовляння його імені. В провінції Гуандун декілька китайських діалектів, і деякі
зовсім не зрозумілі один одному. Але я його буду називати так, як зазвичай називаю.І ось, знаючи про
існування цього чоловіка вже досить довго, мій син
Андрій, який теж займається ушу, раптом нагадав
мені про нього, сказавши, мовляв: з усіх майстрів
світу ти, мабуть, ще не зустрічався лише з Шень Нуном. І дійсно, в березні 1999 р. я вкотре вирушив до
Китаю, щоб розшукати його в Гуанчжоу, і коли його
побачив вперше, виявилося, що це справді той самий чоловік, якого я бачив на касеті у Польщі у 1989
р., і якого шукав майже 10 років. Для мене це був
шок. Говорити з ним було складно, тому його жінка
або діти перекладали з кантонського на путунхуа.
Виявилося, що він виріс в Фошані, почав займатися
вінчунь в Фошані, і багато його родичів всі з Фошаню – місцевості, звідки стиль вінчунь почав розповсюдження та отримав широку популярність в усьому
світі.

навчати вінчунь. Шен Нун виявився дуже здібним і
мотивованим учнем, і згодом Чен Бо передав його
для продовження навчання вчителю Юень Кайсаню. Після іспиту Шень Нун став учнем Юень Кайсаня.
Його головним вчителем був майстер Юень Кайсань.
Юень Кайсань не мав своєї школи, тому Шень Нун
став його спадкоємцем, і навіть онук Юень Кайсаня
вже вчився у Шень Нуна. Також на материковому
Китаї говорять, що навіть сам Іп Ман вчився у Юень
Кайсаня техніці «чісао». Але як би там не було, саме
Юень Кайсань, Іп Мана та Юй Чоя в Фошані називали трьома «героями вінчунь». Ці три майстра були
відомі як основні майстри стилю вінчунь у 40-ві
роки минулого століття. Юень Кайсань, у свою чергу,
був молодшим братом Юень Чайваня (Нгуен Текона
– якщо в’єтнамською), який приніс стиль вінчунь до
В’єтнаму. Той був на більш як на 10 років старший
від Юень Кайсаня. На той час, коли я приїхав, Шень
Нун вже закрив свою школу і не приймав нових учнів. Але мої друзі умовили його зі мною зустрітися,
розказавши про мене, зокрема й те, що я вже присвятив заняттям вінчунь вже понад 20 років та мав
зустрічі з багатьма вчителями.
І першим запитанням його до мене було таке: –
Чого ти шукаєш у мене?
Я сказав, що шукаю якість і внутрішнє наповнення
форм і рухів.
Він відповів. - А які якості я знаю?
Я зібрав в голові все, чого навчився за 20 років, і
назвав десь 3 – 4 якості, а він, покликавши свого
сина, став показувати рухи і розказувати мені про
14 якостей.

Шень Нун почав займатися вінчунь 1938 р., працюючи в ресторані. Шен Нуну дуже рано довелось почати
працювати, тому що їх сім’я опинилась в скрутному
в матеріальному становищі. Перший його вчитель
Чен Бо також працював в цьому ресторані кухарем.
Шен Нуна часто ображали вуличні хлопці, і він шукав спосіб як себе захистити. І Чен Бо почав його
КУЛЬТУРА
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І коли я це побачив, то зрозумів, що я, людина, яка
займалася два десятки років, нічого не знаю про
внутрішню суть вінчунь.
Тоді він сказав, що вже закрив школу і не бере учнів, але через те, що за мене просили друзі-китайці,
він погодився і мовив так: – Ти знаєш багато, то я
зроблю виняток, але умовою моєю буде: ти мусиш
забути те, чим займався 20 років, і почати зі мною
від самого початку аж до того, щоб знову ставати у
базову стійку. За його словами, лише база вінчунь
– це 5-6 років тренувань. І це лише так звані «дванадцять форм» і опанування рухами першої форми
(яких, за традицією, 108).
Але, переживши захват і піднесення від того, що він
мені щойно показав, я одразу погодився. Після нашої першої зустрічі у 1999 р. і до того часу, як Шень
Нун нас залишив у 2002 р., я приїздив до Китаю 3 – 4
рази на рік лише для того, щоб зустрітися з ним. Я
поспішав, а він мені сказав, що спираючись на досвід попередніх 20-ти років, я засвою базу вінчунь за
2–2,5 роки. Я та мій син були єдиними європейцями,
хто в нього навчався. Навчання проходили в нього дома. Одного разу китайське телебачення зняла про мої заняття вінчунь у Шень Нуна передачу
для спортивних новин. Мабуть, цей ролик побачили в Гонконзі, і у мене виникли деякі проблеми з
гонконгськими майстрами вінчунь. Але мені дозволи продовжити займатися і в Гонконзі. В 1999 р. у
Фошані пройшли перші змагання по «чісао», в яких
брали участь спортсмени тільки Китаю та Гонконгу.
Європейські команди не брали участі в змаганнях,
але були запрошені як спостерігачі. І знову, я був
єдиний з теренів СНД, хто мав офіційне запрошення. З Росії приїхала єдина людина як перекладач і
учень одного східного практика вінчунь, але в них
не було офіційного запрошення, це була їхня особиста ініціатива. Взагалі хочу зазначити, що у всьому,
що стосувалося вінчунь, ми завжди були піонерами
на теренах СНД, і випереджали всіх на 4 – 5 років.
На жаль, зараз росіяни випереджають нас в організаційному розвитку вінчунь за рахунок підтримки
держави, спонсорів і меценатів. Для них виділені
кошти, є приміщення для занять тощо. Звісно ми не
втрачаємо ентузіазму і робимо, що можемо. Завдяки
заняттям у Шень Нуна, ми випереджаємо в розумін160
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ні класичного традиційного вінчунь на багато років.
Зараз європейці тільки обережно починають говорити про те, що Шень Нун казав мені ще в 1999 р. Я
назавжди запам’ятав слова Шень Нуна, які він мені
постійно повторював: «Вчись, поки я живий».
У травні 1999 р. Шень Нун запросив мене на свій день
народження, куди з’їхалися понад 300 його учнів з
усього світу – Китаю, Гонконгу, Австралії, Америки,
але всі були китайці, і я виявився серед них єдиним
європейцем. Шень Нун посадив мене за свій стіл,
давши всім зрозуміти, що я його учень.
Шень Нун примусив мене думати та аналізувати свої
знання. Згодом він передав мені шестискладову римовану формулу, що є квінтесенцією принципів, через які можна осягнути всі аспекти системи вінчунь
кунфу. Учень має завчити цю формулу і постійно
про неї думати. Але вона має три рівні значень, які
відкриваються вчителем для учня, коли той досягає
певного прогресу на шляху до мети. Це те саме, що
у буддійський школі чань називають гун’ань
(чи
коан в японському дзен) – один з видів так званої
«аналітичної медитації».
Саме він виклав ці принципи для мене так просто і
системно, що багато чого з того, що я чув в останні
20 років від різних шанованих майстрів, стало для
мене зрозумілим і цілісним. До нього цього ніхто не
міг зробити. Саме в тому й полягає цінність вчителя,
якого для справжнього практика не зможе замінити
тисяча книжок. У Шень Нуна був навіть свій «цігун
вінчунь», чого ви не знайдете в Гонконзі. У нього він
був теж системою. Шень Нун в усьому сповідував
системний підхід, адже був лікарем традиційної китайської медицини. Він спонукав мене вивчати традиційну східну медицину і філософію, та казав: щоб
розуміти вінчунь, треба розуміти своє тіло. А філософія є стрижнем для медицини і всього іншого: не
забобони, а філософія.
– Я помітив, що у Вас є спеціальні книги, які стосуються
китайської та тібетської традиційної медицини, а також
манекен людського тіла для вивчення чженьцзю терапії.
Як пов’язане це все з бойовим мистецтвом?
У шаоліньских «усенів» (шаоліньські монахи-бійці)
ГЕОРГІЙ КУЗЬМІН

є прислів’я, яке наголошує: «спочатку вчи медицину,
а потім бойове мистецтво». І усі традиційні практики бойових мистецтв повинні дотримуватись цього
положення. І всі мої вчителі: і в’єтнамські майстри,
і Цуй Шонтінь, і сам вчитель Шень Нун дуже тісно
переплітали тренування з бойового мистецтва зі
знаннями з медицини. Медичний контроль завжди
повинен існувати. Заняття бойовим мистецтвом повинно зміцнювати організм людини, а не руйнувати
його. Навіть для сучасних спортсменів розробляється певний курс для того, щоб вони виходили на
змагання у кращій формі, а згодом могли правильно
компенсувати витрачені сили.
З точки зору східних бойових мистецтв – це цілий
спосіб життя, спосіб харчування, режим тренувань і
відпочинку. Бо дуже часто люди багато приділяють
уваги тренуванням, і зовсім зверхньо ставляться до
способів відпочинку й реабілітації. Багато хто цього
не враховує при навчанні. Але я вважаю, що це необхідно, і мої вчителі це знали і давали поради щодо
цього. Сюди ж відносяться і комплекси з гартування
тіла, в тому числі з використанням певних препаратів, які зміцнюють тіло або навіть певні системи
організму, підвищують еластичність судин, м’язів,
зокрема. Все це варто враховувати при навчанні та
плануванні тренувань.
Всі ці системи базуються на знанні традиційної східної медицини. Проте це окрема галузь, яку також треба вивчати, і звісно, бажано у медиків, а не у «одного
поважного, але дуже таємного вчителя». Так само як
бойові мистецтва – не за книжками, а у вчителів, так
само, як вивчати медитацію у людей, які її реально
практикують у житті. Наприклад, у буддійських монахів, які мають особистий досвід, тому можуть і мають
право навчати чомусь. Не кожен буддійський монах
є майстер медитації, медицини чи бойових мистецтв.
Навіть, якщо вони щось практикують, спочатку повинні отримати право навчати інших. Тому не треба
тільки за одяг, чи ще якісь аксесуари, чекати див від
цих людей. Мої вчителі казали, що треба вчитись у
перевірених і відомих в своїх колах вчителів. Ось з
такими людьми ми спілкуємося, зокрема і я особисто під час своїх подорожей на Схід. Завдяки мудрим
вчителям, я завжди бачу де людина каже правильні
речі, а де намагається маніпулювати через корисливі спонукання. Всі таємні «дідусі вчителі» – це шлях
до шарлатанства і зловживань. Всі в своїх вузьких
колах відомі один одному. Всі мої вчителі, де б вони
не жили: в Китаї, Гонконзі, чи десь в іншому місці –
знали один про одного.

ляризації східних бойових мистецтв, звичайно, не
було, і обирати з чогось нам теж не доводилося. У
Києві навчалися у вищих учбових закладах до десятка в’єтнамських студентів (Ле ван Конг, Ле ван Тхань,
Зунг, Зи, Занг, Ням, Куам) і кілька африканських студентів (зокрема Клемент Яндума з Конго, Джон Со
з Нігерії, Симс), які були практиками бойових мистецтв, плюс кілька наших співвітчизників. З наших
співвітчизників я б виділив Володимира Горюнова,
який займався на Кубі стилем «дзьосінмон», і був
перший в СРСР практик цього стилю, а не московські практики, та Олег Трусов, який займався в Сирії
сьотокан карате. Це люди, які дійсно займалися карате, а не «видумували карате». До речі Володимир
Ілларіонов (з Санкт-Петербургу), який в подальшому
став першим чемпіоном СРСР в абсолютній вазі з карате (в 1981 р.), їздив займатися в Київ, і був учнем
Клемента Яндума. Інша більшість, за винятком вище
згаданих та їхніх учнів, – вигадували своє карате, видумуючи рухи, прийоми та так звані «методики».
Я на той час вже займався карате (з 1972) і боксом
(боксом почав займатися на початку 1976 р.), і рік
в’єтводао у в’єтнамського студента Ле ван Конга.
Отже, зважаючи на загальний досвід, ці рухи мені
просто сподобалися. Занг був цікавий тим, що був
спортсменом високого рівня (начебто чемпіон В’єтнаму з стрибків), займався спортивною наукою, але
при цьому дуже добре знав традиції і поважливо
ставився до них. Він був дуже освіченою й культурною людиною. Знав декілька мов: англійську, китайську, і свого часу навчався в Китаї. На заняттях Занг,
крім технічних рухів, перший, хто почав навчати:
боупингхей, цзіганьгін і янчаюйцзя, «залізній сорочці», чи «золотий дзвін», що в Тибеті має назву

– А що Вас примусило зробити вибір саме на користь стилю вінчунь?
У 1977 р. ми навіть не знали, як цей стиль називається, тому що мій вчитель-в’єтнамець вимовляв
по-своєму, а я не знав китайської вимови. Мені просто спочатку сподобалося, як виглядають ці рухи,
вони були гармонійними. В СРСР тоді ніякої попуКУЛЬТУРА

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (9) 2017

161

Україні. 17 січня 1998 р. ми створили місцеву організацію «Федерація Вінчунь кунфу/Джеткун-до міста
Києва», а коли почали реєструвати Всеукраїнську
організацію – виникли проблеми. Один з замміністрів в міністерстві спорту навіть мені казав, що вінчунь – це слово я сам вигадав, і такого стилю не існує
взагалі. Але потім я привіз йому цілу валізу книжок
та брошур про вінчань, виданих англійською мовою.
Я був наполегливим і витратив майже рік на те, щоб
переконати посадовців зареєструвати нашу «Українську федерацію Вінчунь/Джеткун-до».
«ваджрні обладунки». Якщо ви почнете серйозно
вивчати розділи нейгун, то боупингхей – це те, без
чого немає внутрішньої роботи і нейгун. Можна імітувати позиції, «якось складно та екзотично дихати»,
але то буде «вистава». Ніякої користі з цих вправ не
буде. Краще просто вийти ранком на свіже повітря і
поробити фізичні вправи.
Отже, на той час, ми навіть не знали, чим займався Брюс Лі, що то за «вінчунь». Це вже пізніше виявилось, що на базі стилю вінчунь Брюс Лі виробив власний стиль джеткун-до. Але тоді все, що до
нас доходило, – це фото у журналах, в яких він був
бійцем з кінофільмів, і довго все китайське бойове
мистецтво в нас асоціювалося саме с Брюсом Лі, ніхто не ділив кунфу на якісь школи чи стилі. Тут не
було людей з такими знаннями, рівень обізнаності
в цих питаннях в СРСР був дуже невисокий, з огляду
на інформаційну закритість країни. До речі, в Києві
перші почали кунфу поділяти на стилі, а для більшості, хоча хтось щось чув про це, вважали кунфу
однією школою.
Після розвалу СРСР школи ушу і карате почали виникати
у великий кількості. Як відбувалося становлення Української федерації вінчунь кунфу/джеткун-до?
У вересні 1989 р. я був учасником конференції, де
було засновано Раду кікбоксингу, яку в 1992 р. ми
реорганізували в Всеєвразійську федерацію кікбоксингу. Пізніше ми створили Українську федерацію кікбоксингу, яка входила у Всеєвразійську. Я був
її виконавчим директором, а потім віце-президентом обох організацій, з середини 1993 р. Мене також
призначили представником федерації кікбоксингу в
південно-східній Азії, тому що я багато часу проводив в Азії, зокрема в Китаї і В’єтнамі.
Ми проводили різні заходи і змагання, наприклад,
світовий чемпіонат з кікбоксингу 1995 р., що був підтриманий на державному рівні. Я здобув колосальний досвід організаційної роботи. Переважно в цей
час спілкувався з тренерами контактних видів двобою, вони були людьми дуже практичними і у своїй
діяльності націлені на результат. Вони радили й мені
створити організацію. Отже, я цей весь свій досвід
спрямовував на те, аби зробити щось подібне й для
розвитку вінчунь. Довго вагався, і десь 1997 р. почав
створювати Федерацію Вінчунь кунфу/Джеткун-до в
162
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26 січня 1999 р. нас нарешті зареєстрували, що було
безпрецедентним для колишнього СРСР. На сьогодні
ми маємо представництва в регіонах країни і більше 130 членів, які займаються розвитком системи
вінчунь. Ми проводимо навчальні та атестаційні семінари, сертифікуємо нових інструкторів. Звичайно
в цей, не легкий для країни час, все що ми робимо, впроваджується дуже повільно. Але завдяки заняттям, ми посилюємо наші хороші риси, зокрема,
наполегливість, і я досить оптимістично дивлюсь в
майбутнє. Як кажуть буддисти: що якщо не в цьому,
то в іншому житті ми досягнемо поставлених цілей.
– Чим вінчунь відрізняється від інших стилів?
Вінчунь базується на принципі серединної лінії,
або на серединному шляху. Багато хто говорить, що
вінчунь – це стиль, який базується на економії рухів. Але це помилкове твердження. На рухах не слід
економити, рухи треба оптимізувати. В рухах не має
бути нічого зайвого, але й не мусить бути нестачі чогось. Рухи мають бути наповнені, і сил треба докладати рівно стільки, щоб виконати рух, не більше, але
й не менше. Вся решта принципів і теорій – похідні
від цього базового правила. Вони дозволяють оптимізувати рухи.
Я займався у багатьох визнаних вчителів, я бачив
вінчунь у всій його розмаїтості. Дуже складно, дивлячись на це все різноманіття стилів, не розгубитися і не втратити розуміння власне стилю вінчунь.
Але ця різноманітність – це різноманітність методів
розвитку певних якостей у адепта або у того, хто
практикує. Ось чому їх так багато. Проте, якщо звести
їх до сутності і оптимального обсягу, то виходить, що
стиль базується на трьох формах без зброї, формі дерев’яного манекена і двох формах зі зброєю –
жердиною і двома ножами-метеликами.
Всі ці форми вивчаються поступово одна за одною,
і людина, яка одержала знання про форми зі зброєю, вважається такою, що завершила школу, – себто
завершила вивчення технічного арсеналу школи
вінчунь. Але на те, щоб стати справжнім майстром,
може не вистачити й цілого життя.
– Ви майже ціле життя присвятили східним бойовим мистецтвам, традиційній медицині й буддійській філософії.
Проте у звичайному житті ніщо не видає в Вас людину,
що так глибоко і довго вивчала Схід і Китай. Натомість
ГЕОРГІЙ КУЗЬМІН

в багатьох західних школах ушу наставники, якраз більший акцент роблять на зовнішній атрибутиці, вдягаються
у китайські шати, або навіть у одяг буддійських монахів,
щось розказують учням, не знаючи китайської мови. Яке
Ваше ставлення до таких явищ?
Давайте поділимо такі явища на декілька підвидів.
Коли людина одягає спеціальну форму, то це правильно. Така форма максимально зручна для тренувань. В ній спортсмени виступають і під час змагань.
І форма також є даниною поваги традиції того чи
іншого виду єдиноборства. Боксер одягає боксерську форму. Борець, залежно від свого виду спорту,
одягає свою форму. Але боксери ніколи не ходять
по вулицях у такому одязі або борці в трико. Коли
людина в боксерському одязі буде ходити по вулицях – це вже певне відхилення. Його засудять навіть ті, з ким тренується. Навіть більше того, смішно
буде, коли якийсь «ботанік», який не має стосунку до
спорту, буде ходити по вулиці в борцовському трико
чи одязі важкоатлета.
Тепер погляньмо на це з морального боку. Коли людина є справжнім практиком, то вона не буде демонструвати своє вміння всім. Так вчиняли всі вчителі на
Сході, і в Китаї зокрема. Ми повинні пам’ятати, що гоніння на практиків ушу, буддистів зокрема, неодноразово повторювалися впродовж історії. Тому, дуже
часто, повсякденне життя цих практиків, нічим не
виказувало оточуючим, що вони одночасно займаються бойовими мистецтвами, виконують дихальні
гімнастики, практикують медитацію або сповідують
певну філософію. В буддизмі ваджраяни є навіть
спеціальний термін – «втаємничений йогін». Про
те, що людина практикувала всі ці «серйозні речі»,
люди взнавали лише після смерті такого практика
за певними посмертними знакам.
Щодо чернечого одягу, то тут теж все зрозуміло. Уявимо собі, що в нас мирянин нарядився в рясу священика. Окрім того, що з точки зору релігії – це гріх,
так всі звичайні люди скажуть, що це «ряджений»
або аферист. І в цих словах буде виражене все те
негативне ставлення до такого «скомороха». Чому
ж ми мусимо нормально ставитися до людини, яка
використовує одяг буддійського чи даоського монаха та ходить по вулицях? У чому різниця? Так. Трапляються певні культурні і спортивні заходи, на яких
дозволені які-небудь театралізовані дійства та покази сцен з історичних творів. Але така театралізована дія проходить в рамках певного часу, у певному
місці, пов’язана з певною подією. Або це проходить
у спортивному залі, де більшість присутніх практикують єдиноборства і таким чином віддають данину
традиції. Проте за порогом залу нема потреби ходити в такому одязі. Хірург не ходить по вулиці в одязі,
в якому він працює в операційній. Кухар в своєму
халаті та ковпаку працює лише на кухні. Уявіть собі
дорослого дядька, який «не награвся у дитинстві у
солдатиків», тепер буде ходити пожежником, солдатом чи космонавтом. Це психологічний розлад.
Також можна сказати й про ритуальні предмети, зоКУЛЬТУРА

крема чотки. В школах чань-буддизму їх беруть до
рук лише сягнувши певного рівня в практиці, а у
буддизмі ваджраяни, взагалі, вважається, що чотки,
які використовуються у практиці, треба ховати від
сторонніх очей. Таким чином стає зрозуміло, що людина, яка все це виставляє на показ, не знає цього
всього, і відповідно він шарлатан та скоморох. Уявіть
людину, що на наших вулицях ходить та махає кадилом. Як до цього поставляються люди? Якщо ми чогось не знаємо, то треба ставитися до цього обережно. Хоча б для того, щоб не образити почуття тих, для
кого ця культурна чи релігійна традиція є цінністю.
Якщо ми без поваги поставимося до чужих традицій, то й свої зневажатимемо. Віруючі люди напевно
вам скажуть, що до ритуальних предметів без дозволу або певної необхідності й торкатися не варто.
Адже ти так лише пустуєш з ними, а це може мати й
негативні наслідки. Якщо погане не торкнеться тебе
зараз, то може в майбутньому прийде через більш
слабких членів твоєї родини. Треба бути обережним,
аби через хибні вчинки та в гонитві за наживою не
накликати неприємності на себе і рідних.
Великі майстри бойового мистецтва минулих часів
могли бути звичайними клерками, чи артистами, або
робітниками в ресторані. Але в іншому своєму житті
вони були практиками. Це така давня традиція, яка
не тільки обумовлюється тим, що у Китаї було переслідування майстрів, але й просто, через те, що
бойове мистецтво, чи різні традиційні вчення передавалися від вчителя до учня, і вони не призначалися для великого загалу. Отже не було сенсу про
це говорити, чи показувати це всім.
Тепер часи інші. І для декого – це спосіб заробити гроші, або просто похизуватися. Я вважаю, що
це просто клоунада, блюзнірство, коли хтось в нас
ходить у китайському традиційному костюмі, робить
якісь незрозумілі рухи, видаючи їх за свій стиль двобою. Знову повторюся, уявіть, що по вулиці іде людина і виконує боксерський «бій з тінню». Як то буде
виглядати?
Така увага до зовнішнього, власне показує, що ті
люди не приділяють уваги внутрішньому стану, нехтують базовими настановами. Я не можу сказати,
чому вчать учнів такі вчителі, але напевно, що це
дуже далеке від того, чим насправді є китайські традиційні бойові мистецтва. Звичайно головна причина такої поведінки – це жадібність, що викликана
незнанням нашого справжнього стану. Регулярне
повторення таких дій призведе до появи укорінення
звичних шаблонів у поведінці такої людини. Це стане для цієї людини нормою поведінки і викривленню уяви про реальність. Це в свою чергу призведе
до змін на рівні розуму, а з часом і тіла.
Є такий вираз: «li sai qi bu da» – «якщо духовні елементи закупорені, то і матеріальні не мають проходу».
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22 серпня 2017 року в Пекіні (КНР) відбулося нагородження переможців
11-ї Спеціальної книжкової премії Китаю, одним із яких став науковець нашої Академії.
«Спеціальну книжкову премію Китаю» було засновано китайським урядом у 2005 р. – як національну премію за значний внесок іноземних громадян у просування Китаю та його культури в світі, перекладання
й видання китайських книг за кордоном. Відзнака є
найвищою книжковою премією Китаю для іноземців.
Нею нагороджують авторів, перекладачів і видавців.
На сьогодні це – 88 переможців із 40 країн світу. 2014
року в межах премії було запроваджено номінацію
«Спеціальна книжкова премія Китаю для молодих
науковців». Рішення про нагородження ухвалює відповідний комітет Головного державного управління
Китайської Народної Республіки із питань преси, друку, радіомовлення, кінематографії і телебачення. Церемонія нагородження проходить під час щорічного
Пекінського міжнародного книжкового ярмарку.
22 серпня 2017 року премію вручали вже водинадцяте – 20 особам із 17 країн. Уперше серед нагороджених – українець: президент Української асоціації китаєзнавців, завідувач відділу Далекого Сходу
Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН
України, старший науковий співробітник доктор філософських наук Віктор Кіктенко переміг у номінації
«Спеціальна книжкова премія Китаю для молодих
науковців». Крім України, цьогоріч уперше відзначено й представників Албанії, Австрії та Лівану.
Переможців нагороджувала віце-прем’єр Державної ради КНР, член Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю доктор юридичних
наук пані Лю Яньду.
Церемонія нагородження проходила в Домі народних
зборів – будівлі китайського парламенту. На заході
були присутні не лише китайські діячі науки та культури, а й іноземні дипломати. Подія широко висвітлювался китайськими ЗМІ (зокрема, телеканалом CCTV1).
Щиро вітаємо лауреата й зичимо йому нових дослідницьких звершень!
Прес-служба Національної академії наук України
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«Чайна Харбор»:
«Ми довели, що отримати масштабний
проект можливо на чесних та прозорих
умовах, і готові це довести ще раз»
В червні 2017 р. сторінки преси замаячили однаковими заголовками: «Китайська компанія виграла тендер на днопоглиблення в порту «Южний».
Компанія China Harbour Engineering
Company Ltd. стрімко і раптово увірвалась на український ринок, залишивши позаду європейських конкурентів.
У чому китайський рецепт успіху та як
отримати найбільший інвестиційний
проект країни?
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ЧАЙНА ХАРБОР

ПРО компанію

Компанія China Harbour Engineering Company Ltd. є
лідером у постачанні послуг в області будівництва
інфраструктурних об’єктів. Компанія є однією з найбільших державних корпорацій Китаю та другою за
величиною днопоглиблювальною компанією у світі.
CHEC була створена у 1980 р. та одразу ж успішно
себе зарекомендувала на китайському та міжнародному ринках. Наразі Компанія нараховує більше 60
представництв, які забезпечують якісне виконання
інфраструктурних проектів у 80 країнах світу.

CHEC в Україні

У порту «Южний» компанія CHEC виконує два незалежних
проекти, отриманих в результаті двох окремих тендерів:

Перший – «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту
«Южний»». Даний проект охоплює створення маневрових зон та операційної акваторії в районі причалів № 23 – 25 з глибиною 16 м для функціонування
одного з найбільших в Україні зерноперевантажувального комплексу, будівництво якого веде компанія «М. В. Карго» для Cargill.
Кінцева дата виконання проекту – березень 2018 р.
Вартість проекту – 1 064 963 456,00 грн
Об’єм робіт днопоглиблення – 4393074 м куб.

ШЛЯХ на український ринок

Україна дізналась про CHEC після її виграшу тендеру,
проте для самої Компанії все розпочалось набагато раніше: підписанню контракту передувало кілька
місяців клопіткої роботи. «Про тендер ми дізнались
з одного з іноземних інтернет-ресурсів, – діляться
спогадами колеги, – зв’язались з адміністрацією
порту, розповіли про себе, домовились про офіційний візит. Під час зустрічі поділились досвідом у
днопоглиблювальній галузі. Керівництво порту запрошувало взяти участь у тендері.
Потім почався тривалий процес підготовки документів. Український тендерний досвід у нас був вперше,
а стандарти українських державних закупівель мають свої особливості, тому ми знайшли тендерних
агентів, які нам допомагали. Дуже допомогло те, що
тендерна документація була англійською мовою, що

РЕКЛАМА

До списку проектів Компанії входять будівництво
найбільшого у Південній Азії порту Хамбантота на
Шрі-Ланці, будівництво порту Лолабе в Камеруні та
Південного порту в Ізраїлі. З моменту свого заснування Компанія діє згідно з принципами високої відповідальності, якісної віддачі і взаємовигідної співпраці. China Harbour Engineering Company Ltd. активно
виконує свої корпоративні обов’язки, сприяючи економічному розвитку міжнародної спільноти та забезпечуючи посиленню стратегічного співробітництва.

Другий проект – «Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського порту «Южний»,
умовами якого передбачено виконання днопоглиблення на чотирьох ділянках: морська та внутрішня
частини підхідного каналу, маневрова зона причалів
№№ 5-6, операційна акваторія причалів №№ 5 – 6.
Проект планується завершити до кінця 2019 р.
Вартість – 586 045 538,00 грн.

значно скоротило час на підготовку документів. На
нашу думку, замовник обов’язково повинен подбати
про переклад документації, якщо має на меті залучити іноземних підрядників».
Складність при підготовці до тендеру також викликали відмінності між українським та китайським
правом, різниця у назвах і формах документів. Окрім того, українським законодавством не вимагається відповідність контрактів по днопоглибленню
до типових умов контрактів для регулювання відносин учасників міжнародної інвестиційно-будівельної діяльності FIDIC, з якими працює увесь світ.
Вся тендерна документація, умови, хід та результати
аукціону були і є відкритими, таким чином, кожен
бажаючий мав можливість самостійно переконатися у прозорості, чесності та відкритості торгів. Як результат – контракти за двома тендерами дозволили
АМПУ зекономити близько 400 млн грн.
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4 липня 2017 р. на борту судна Eagle в порт «Южний» прибула перша партія днопоглиблювального флоту компанії, що
складалась із 6 суден: земснаряду, самохідної баржі, двох несамохідних барж, буксира і катера. Після налагодження всіх
формальностей 20 липня святкували невелику, але важливу подію – початок днопоглиблювальних робіт за першим
проектом. На початкових етапах роботи замовник був дещо незадоволений: щоденний об’єм вилученого ґрунту не
«дотягував» до планового.
«Такими є особливості роботи китайських компаній, – пояснює керівник Європейського регіону CHEC Ван Юньчжун. –
На початкових етапах нам потрібно проаналізувати ситуацію, налагодити робочий процес та пристосуватись до умов,
тому хід роботи може бути повільнішим, ніж очікується від китайського підрядника. Проте вже згодом замовник сам не
помічає, як темпи виконання удвічі перевищують заплановані, та проект здається на кілька місяців раніше терміну».
І дійсно, вже через два з половиною місяці після початку
виконання роботи за першим проектом йшли з випередженням графіка на 17%. Другий проект компанія почала
виконувати 11 вересня 2017 р. Наразі над виконанням двох
проектів працюють 24 судна, які розподілені на п’ять земкараванів. Принципів роботи техніки є декілька залежно
від типу земснаряду: у випадку з грейферним земснарядом, грейфер, місткістю 27 м куб. занурюється під воду, захоплює ґрунт та викидає його на одну з трьох барж. Коли
трюм баржі заповнений, вона рухається на морський відвал, який знаходиться приблизно за 12 км від місця проведення робіт, а в той час до земснаряду підходить інша.
Самохідний землесос працює таким чином: на дно спускається ґрунтоприймач, який збурює поверхню, а пульпу, що
утворилась, всмоктує в трюм. Коли трюм заповнюється,
землесос самостійно рухається на ділянку морського звалища та скидає вилучений ґрунт. І третій тип земснаряду,
який використовує компанія – несамохідний штанговий
одноковшовий земснаряд ємністю ковша 14,5 куб. м. Судно,
схоже на екскаватор, навантажує ґрунт в несамохідні саморозвантажні баржі, які за допомогою морських буксирів
транспортуються на морський відвал ґрунтів. Зняття ґрунту
відбувається шарами: коли один шар знято, судно просувається далі по ділянці, і так по колу.
На перших етапах роботи інженери використовували
морський відвал, що знаходиться за 20,4 км від місця проведення робіт. Це змушувало земснаряди простоювати
без роботи в очікуванні доступної шаланди. Пізніше місце
звалища замінили на інше, також сертифіковане Міністерством екології та природних ресурсів України – 12,4 км від
ділянки днопоглиблення, що дозволило значно підвищити швидкість та ефективність роботи. Вже 15 вересня, за
оперативними даними об’єм знятого ґрунту за проектом

днопоглиблення біля причалів №№23 – 25 порту «Южний» становив 1,006 млн куб. м. Перший мільйон подолали менше ніж за два місяці. Згідно з графіком виконання
робіт, такий результат очікувався лише на 31 вересня.
Високу оцінку виконання проекту надав і замовник, начальник Морського порту «Южний», Максим Широков: «Я
абсолютно впевнений у виконанні компанією СНЕС умов
контракту. Є контракт, є графік виконання підрядником
днопоглиблювальних робіт, є банківська гарантія на виконання умов контракту. Керівництво компанії СНЕС це
розуміє не гірше за нас, тому виконує днопоглиблювальні роботи з випередженням графіка, що підтверджується
виконавчими промірами глибин та розрахунками обсягів
виконаних робіт.
Китайським колегам складніше працювати в умовах, поки
що недостатньо знайомого їм, українського законодавства, яке має свою особливу специфіку. Але вони швидко
навчаються та пристосовуються. Окремо хочу відзначити
їх природню працьовитість».
Але і без негативних відгуків та недоброзичливців не
обійшлося. Реалізація масштабного проекту привертає
багато уваги та охочих йому завадити. Безпідставні викиди недостовірної інформації з’являються періодично,
особливо ближче до дат проведення аукціонів: або про
порушення під час скидання ґрунту, або про те, що Чайна Харбор – мало не найкорумпованіша компанія у світі.
«Жодних доказів та достовірних фактів автор не наводив,
тому причин вірити йому також не бачимо, – діляться колеги. – Більше того, навіть ім’я його невідоме. Спочатку не
розуміли, чому зустрічаємо таку реакцію, адже чітко дотримуємось законодавства, виконуємо графіки та не провокуємо конфліктів, проте потім почали на це реагувати
спокійніше. Кожен користується своїми методами».
На новому ринку труднощі відчувають компанії навіть з
багаторічним досвідом роботи, а особливо у питаннях,
що стосуються питань законодавства. Процедура реєстрації некомерційного представництва іноземної компанії в
Україні досить таки складна, хоча все повинно було б бути
навпаки, адже в інтересах держави – полегшити процес
заходу потенційного інвестора. Також ціла низка формальностей потребує процедури отримання ліцензій на
ведення певного виду господарської діяльності, оформ-
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лення іноземних працівників та процеси розмитнення.
Зазвичай отримання одного сертифіката неможливе без
наявності іншого, що затягує юридичний процес заходу у
країну на кілька місяців.
Така паперова тяганина часто стає на заваді приходу іноземних компаній в Україну та значно занижує її інвестиційну привабливість. Доводиться або набратися терпіння та
йти до мети, незважаючи на усі ризики, або піти простішим
шляхом – обрати інший регіон. Компанія Чайна Харбор у
кожному регіоні та державі здійснює господарську діяльність виключно відповідно до вимог місцевого та міжнародного законодавства, тому одразу дотримувалась принципу, що краще вчасно виконати всі вимоги та отримати
відповідні дозволи, аніж вирішувати проблеми згодом.
ЩО БУДЕ ПІСЛЯ ДНОПОГЛИБЛЕННЯ У «ЮЖНОМУ»?
Успішне виконання робіт у «Южному» дає усі підстави планувати подальшу роботу в Україні. Після закінчення проектів Компанія розраховує продовжувати діяльність в регіоні
і вже активно розглядає нові проекти у сфері інфраструктурного будівництва. Таких в Україні вистачає. Компанія зацікавлена не лише у державних тендерних закупівлях, але

РЕКЛАМА

і у спільному виконанні інфраструктурних проектів з українськими колегами та сприянні в залученні фінансування з
китайських банків. Що стосується інвестування в будівельні проекти, компанія розглядає такий варіант, проте лише
на часткових умовах, адже поки що не готова повністю
фінансувати масштабні проекти. Україна уже зайшла на
шлях економічних реформ, проте для іноземного інвестора
економічний клімат в Україні ще потребує вдосконалення.
Однак завдяки вигідному географічному розташуванню
та багатим науково-технічним ресурсам, потенціал України переоцінити неможливо: «Ми, як ніхто інший, бачимо
перспективи українсько-китайської співпраці та участі компанії Чайна Харбор на українському інфраструктурному
ринку зокрема, – зазначає Голова Представництва «Чайна
Харбор Енджинірінг Компані Лтд.» в Україні Лінь Тао. – Не
важливо, яким чином буде здійснюватись така співпраця:
державні закупівлі, інвестиції, чи фінансування, головне –
щоб будь-яка діяльність максимально відповідала умовам
міжнародного законодавства та була повністю легальною.
Ми вже довели, що отримати масштабний проект можливо
на чесних та прозорих умовах, і готові це довести ще раз».
Яна Богатчук
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