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XIX ВСЕКИТАЙСЬКИЙ З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ КИТАЮ 
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Безпрецедентні досягнення КПК в економіці
«Протягом останніх п’яти років КПК неухильно вті-
лює в життя нову концепцію розвитку, трансформує 
модель розвитку країни, економічне будівництво оз-
наменувалося безпрецедентними успіхами. Згідно зі 
статистикою, ВВП виріс до 80 трлн юанів, внесок Ки-
таю в зростання світової економіки перевищив 30%.
Безперервно оптимізувалася економічна структура. 
Бурхливий розвиток отримала цифрова економіка. 
Впевнено йшла модернізація сільського господар-
ства, були досягнуті найважливіші досягнення в 
науково-технологічній діяльності, в таких проектах, 
як космічний модуль «Тяньгун», глибоководний ба-
тискаф «Цзяолун», радіотелескоп «Тяньянь», супут-
ник для зондування «Укун», експериментальний 
супутник квантового зв’язку «Моцзи», широкофю-
зеляжні літаки та ін.
Активно розвивалося будівництво на островах і ри-
фах в акваторії Південно-Китайського моря. Китай 
міцно зайняв лідируючі позиції в світі за обсягом 
зовнішньої торгівлі, закордонним інвестиціям і ва-
лютним резервам».
Значна перевага на стороні КПК в боротьбі                          
з корупцією
«Протягом минулих п’яти років зусилля КПК були 
спрямовані на суворе дотримання партійної 
політичної дисципліни і політичної етики, на кон-
кретизацію політичної відповідальності кожної 
інстанції за внутрішньопартійне управління, що 
призвело до зміцнення ідеалів і переконань, а та-
кож почуття партійної єдності всіх членів Партії. 
КПК удосконалювала внутрішньопартійну норма-
тивно-правову базу. КПК наполегливо вела антико-
рупційну кампанію «боротьба з тиграми і мухами» і 
«полювання на лисиць». У боротьбі з корупцією пе-
ревага на нашому боці, і ця перевага стає все більш 
значущою».
Китай знаходиться на початковій стадії соціалізму
«З моменту настання нової епохи розвитку со-
ціалізму з китайською специфікою протиріччя між 
постійно зростаючими потребами народу і нерів-
номірним неповним розвитком стали основною су-
перечністю в китайському суспільстві. Незважаючи 
на тенденції подолання цього протиріччя, Китай, як 
і раніше, ще тривалий період буде перебувати на 
початковій стадії соціалізму, залишиться незмінним 
і міжнародний статус Китаю як найбільшої в світі 
країни, що розвивається».

Китай вступив в нову епоху розвитку
«На основі всебічного будівництва суспільства се-
редньої заможності до 2020 року, слід до середини 
нинішнього століття перетворити нашу країну в 
багату і могутню, демократичну і цивілізовану, гар-
монійну і прекрасну модернізовану соціалістичну 
державу.
Соціалізм з китайською специфікою вступив в нову 
епоху, що посідає абсолютно нове місце в історії ро-
звитку Китаю. Це означає великий прорив китайсь-
кої нації: наш народ встав на ноги, зажив кращим 
життям і перетворюється в сильну і могутню націю, 
що йде назустріч світлим перспективам великого 
відродження китайської нації. Це надало абсолют-
но нові можливості для країн і націй, які прагнуть 
пришвидшити динаміку свого розвитку і зберегти 
незалежність. Таким чином, Китай надав свою ки-
тайську мудрість і китайську модель розвитку для 
вирішення глобальних проблем.
Нова епоха – етап подальших великих завоювань 
соціалізму з китайською специфікою в нових істо-
ричних умовах. Це епоха переможного виконання 
завдання повної побудови суспільства середньої 
заможності і переходу до всебічного будівництва 
модернізованої соціалістичної держави; це епоха 
здійснення китайської мрії про велике відродження 
китайської нації усіма зусиллями нашого народу; це 
епоха поступового руху Китаю в центр міжнародної 
активності і безперервного розширення внеску Ки-
таю в глобальний розвиток».
Перспективи і тимчасові орієнтири перетворення 
Китаю на модернізовану соціалістичну державу
«На основі всебічного будівництва суспільства 
середньої заможності до 2020 року, необхідно до 
середини нинішнього століття перетворити нашу 
країну в модернізовану соціалістичну державу.

До 2035 року значно зросте економічна і науко-
во-технічна міць країни, буде в основному завер-
шено формування правової держави, правового 
уряду і правового суспільства. Народ житиме більш 
заможним життям, помітно зросте частка населен-
ня з середнім рівнем доходів, різко скоротиться 
розрив у розвитку міст, сіл і регіонів, також скоро-
титься розрив у рівні життя населення; в основно-
му буде забезпечений рівний доступ до базових 
соціальних благ, будуть зроблені тверді кроки для 
досягнення загальної заможності. Докорінно поліп-
шиться довкілля, в основному буде реалізовано 
завдання створення «прекрасного Китаю».

                СІ ЦЗІНЬПІН ВИСТУПИВ 
НА ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ 
                          XIX ВСЕКИТАЙСЬКОГО
                   З’ЇЗДУ КПК

Голова КНР Сі Цзіньпін
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До середини нинішнього століття необхідно пе-
ретворити нашу країну на багату і могутню, демо-
кратичну і цивілізовану, гармонійну і прекрасно 
модернізовану соціалістичну державу. Китай за 
своєю державною могутністю й міжнародним впли-
вом увійде в число країн-лідерів, в основному буде 
досягнута загальна заможність, населення житиме 
більш щасливим і благополучним життям. Китайсь-
ка нація займе більш гідне місце в загальносвітовій 
сім’ї націй».
Розширення відкритості Китаю
«Спираючись на реалізацію ініціативи «Один пояс, 
один шлях», керуючись принципами «спільні кон-
сультації», «спільна реалізація» і «спільне вико-
ристання», необхідно посилювати і оновлювати 
відкрите співробітництво, формувати загальну 
архітектуру відкритості, що передбачає взаємови-
гідну сухопутну і морську взаємодію всередині краї-
ни і за кордоном. Слід втілювати в життя політику 
лібералізації торгівлі та інвестицій на високому 
рівні, повністю ввести в дію систему управління, що 
передбачає державний режим на ранній стадії су-
спільного розвитку з наявністю «негатив – списку», 
разом з тим активно розширювати доступ на ринок 
і відкритість зовнішньому світу в сфері послуг, слід 
захищати законні права та інтереси іноземних інве-
сторів. Необхідно забезпечити справедливе і рівне 
ставлення до всіх зареєстрованих на території Ки-
таю підприємств. Треба наділяти пілотні зони віль-
ної торгівлі ще більшими повноваженнями до са-
мостійного реформування, вивчити можливості для 
створення портів вільної торгівлі. Слід стимулювати 
міжнародне співробітництво в сфері виробничих 
потужностей, формувати глобально орієнтовану 
систему торгівлі, інвестування та фінансування, ви-
робництва і послуг».
КПК посилить роботу щодо виконання Конституції 
та конституційного контролю
«КПК необхідно заснувати Центральну керівну 
робочу групу з реалізації установки «управління 
державою на основі закону», посиливши єдине 
керівництво в правовому управлінні країною. Слід 
посилити ступінь виконання Конституції і контроль 
над її дотриманням, необхідно рухати конституцій-
ний контроль і захист авторитету Конституції. Треба 
поважати закони, вивчати і дотримуватися їх, ке-
руватися буквою закону в кожному аспекті роботи. 
Ніякі організації або ж окремі особи не мають пра-
ва користуватися привілеями, що виходять за рам-
ки Конституції та законів».
До 2020 року повністю ліквідувати бідність в сіль-
ській місцевості
«Необхідно гарантувати, щоб до 2020 року сільсь-
ке населення, що живе за межею бідності, повністю 
позбулося злиднів, прибрати ярлик «нужденний» 
з усіх повітів і  загалом покінчити з бідністю в ре-
гіонах, забезпечивши реальні результати в роботі з 
ліквідації бідності».
Китай прискорить реформу, націлену на створен-
ня екологічної цивілізації і досягнення «прекрас-
ного Китаю»
«Разом з форсованим формуванням законодав-

хідно підвищити якість і ефективність оборонного 
та армійського будівництва, до 2020 року в основ-
ному досягти повної механізації армії, домогтися 
істотного прогресу в сфері інформатизації армії 
і значно підвищити її стратегічний потенціал. По-
трібно всебічно модернізувати стратегічний потен-
ціал, військову теорію, організацію армії, систему 
підготовки військових, а також озброєння і військо-
ву техніку. Ми будемо прагнути до того, щоб до 2035 
року в основному здійснити модернізацію націо-
нальної оборони і армії, щоб до середини ниніш-
нього століття володіти армією світового класу».
Китай ніколи не буде претендувати на становище 
гегемона, ніколи не буде проводити політику екс-
пансії
«Китай буде незмінно проводити незалежну, само-
стійну, мирну зовнішню політику, поважати право 
народів усіх країн на самостійний вибір шляху ро-
звитку, захищати рівноправність і справедливість у 
міжнародних відносинах, виступати проти нав’язу-
вання своєї волі іншим, проти втручання у внутрішні 
справи інших країн, проти утиску слабких сильними. 
Китай ні в якому разі не буде жертвувати інтереса-
ми інших країн заради власного розвитку, ні за яких 
обставин не відмовиться від своїх законних прав та 
інтересів. Нехай ніхто не має ілюзій, що Китай може 
«проковтнути» гіркоту від утиску своїх інтересів. Ки-

чої бази і установок, орієнтованих на зелене ви-
робництво і споживання, необхідно створити і 
вдосконалити економічну систему зеленого, низь-
ковуглецевого і рециркуляційного розвитку; розви-
вати «зелені фінанси»; продовжувати роботу з про-
філактики та ліквідації забруднень повітря, води і 
ґрунту; підвищити стандарти ступеня забруднен-
ня; активно брати участь в глобальній екологічній 
діяльності, щоб вирішити найактуальніші проблеми 
екологічного характеру; слід реалізовувати най-
більш значущі проекти з охорони та відновлення 
важливих екологічних систем, створювати дивер-
сифікований механізм компенсації екологічного 
збитку на підставі ринкових принципів; заснувати 
органи по управлінню державними природоре-
сурсними активами і з моніторингу та контролю 
за природними екосистемами; сформувати систе-
му освоєння і охорони територій, створити систе-
му природних заповідників, утворених на основі 
національних парків. До 2035 року слід докорінно 
покращити екологію, щоб в основному виконати 
завдання зі створення «прекрасного Китаю».
До середини нинішнього століття Китай буде воло-
діти армією світового класу
«Пристосовуючись до тенденцій розвитку нової 
світової революції в оборонній сфері та відповіда-
ючи потребам захисту національної безпеки, необ-

тайська національна оборона має оборонний ха-
рактер. Наш розвиток не несе загрозу для жодної 
держави. Якого б рівня розвитку не досяг Китай, він 
ніколи не буде претендувати на становище гегемона, 
ніколи не буде проводити політику експансії».
Слід рішуче присікати будь-які спроби формуван-
ня всередині Компартії окремих угруповань
«Найбільш негативні почуття народні маси відчува-
ють до проявів корупції, корупція є найбільшою за-
грозою для Партії. Необхідно твердо, дотримуючись 
принципів – «в боротьбі з корупцією не повинно 
бути заборонених зон», «необхідне повне охоплен-
ня і нульова терпимість», – твердо стояти на позиціях 
розслідування таких діянь, як хабарництво і підкуп, 
рішуче припиняти будь-які спроби формування все-
редині Партії окремих угруповань, інтересів. У місь-
ких і повітових парткомах необхідно ввести систему 
інспекційного контролю, покликану нарощувати ди-
наміку рішення корупційних проблем, що виникають 
на очах населення. Куди б корупціонери не втекли, 
необхідно їх зловити, передати в руки правосуддя і 
покарати відповідно до закону. Слід стимулювати дер-
жавне антикорупційне законодавство, створити май-
данчики викриття в злочинах і подачі скарг в рамках 
всієї системи дисциплінарної перевірки і контролю».

Джерело: Міжнародне радіо Китаю   
http://ukrainian.cri.cn/841/2017/10/18/2s51123.htm
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«Поїзд «Китай» йде по шляху 
                      соціалізму до нової станції»

ІСТОРИЧНА МІСІЯ – ПРО XIX З’ЇЗД КПК
У доповіді Сі Цзіньпіна підсумовуються успіхи роботи 
КПК останніх п’яти років і ті історичні зміни, які вда-
лося реалізувати в різних областях під керівництвом 
Комуністичної партії, аналізуються великі досягнен-
ня Китаю у сфері політики, економіки, суспільного 
життя і народного добробуту.

Навіщо приділяти таку пильну увагу до нових досяг-
нень? У порівнянні з попередніми періодами успіхи, 
досягнуті нами за останні п’ять років, носять всеохо-
плюючий і творчий характер, а реалізовані в цей час 
перетворення є глибокими і кардинальними. Нам 
вдалося вирішити багато найскладніших питань, які 
ми давно планували, але не могли вирішити. Також 
вдалося завершити багато найважливіших справ, які 
раніше залишалися лише написаними планами.

Протягом минулих п’яти років китайська економіка 
зберігає досить високі темпи зростання, утримуючи 
одну з лідируючих позицій серед провідних країн 
світу. За показником ВВП, що виросло з 54 трлн юа-
нів до 80 трлн юанів, Китай міцно посів друге місце 
в світі на тлі напруженої міжнародної обстановки і 
ослабленої світової економічної системи. Внесок Ки-
таю в зростання світової економіки перевищив 30%.
Разом з тим безперервно оптимізувалася китайська 
економічна структура. Бурхливий розвиток отри-
мали цифрова економіка й інші нові виробництва, 
прискореними темпами йшло будівництво інфра-
структури, в т.ч. високошвидкісних залізниць, авто-
магістралей, мостів, портів і аеропортів. Впевнено 
проводилася модернізація сільського господарства. 
Понад 80 млн осіб мігруючого сільського населен-

ня було переведено до складу міського. Китай міцно 
зайняв лідируючі місця в світі по зовнішній торгівлі, 
інвестиціях за кордоном і валютних резервах.

За минулі п’ять років ми стимулювали всебічне по-
глиблення реформ. У цілому було здійснено понад 
1500 реформаторських заходів. Відзначено карди-
нальні зрушення в таких найважливіших сферах 
і ключових ланках, як трансформація урядових 
функцій, поглиблення реформ системи фінансових, 
податкових та бюджетних установ, реформа дер-
жавних підприємств, системи розподілу доходів, бу-
дівництво системи соціального забезпечення і про-
ведення екологічної політики.

За минулі п’ять років політичний лад соціалістич-
ної демократії активно розвивався. Постійно удо-
сконалювалася соціалістична правова система з 
китайською специфікою, в суспільстві помітно зміц-
нилася правова свідомість. Всебічно розвивалися 
теоретичні інновації Комуністичної партії Китаю. Со-
ціалізм з китайською специфікою і китайська мрія 
глибоко вкоренилися у свідомості людей. Набули 
широкого поширення основні цінності соціалізму і 
кращі досягнення китайської традиційної культури.
Був реалізований також великий комплекс заходів 
щодо поліпшення життя населення, що значно зміц-
нило в народі почуття впевненості в завтрашньому 
дні. Понад 60 млн незаможних остаточно позбулися 
бідності. Середньорічне зростання нових робочих 
місць в містах та селищах склав понад 13 млн. Темпи 
зростання доходів міського і сільського населення 
перевищили темпи зростання економіки, збільшу-
валася частка населення із середнім рівнем дохо-
дів. У цілому була створена система соціального за-

Посол КНР в Україні Ду Вей

Маючи найбільшу в світі чисельність членів партії, Комуністич-
на партія Китаю вивела країну зі шляху древньої цивілізації на 
другу економіку світу. Світ з великою увагою спостерігав за XIX 
партійним з’їздом, який проходив з 18-го по 24 жовтня в Пекіні.

Генеральний секретар Сі Цзіньпін виступив з 3,5-годинною промовою, в якій були
узагальнені досягнення останніх п’яти років, а також визначено стратегічний план
подальшого розвитку.
Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні
пан Ду Вей детально роз’яснює виступ Сі Цзіньпіна щодо п’яти нововведень.
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дні, з натхненням працювати, щоб соціалізм з китай-
ською специфікою ще потужніше продемонстрував 
свою грандіозну життєву силу!

НОВІ ІДЕЇ
Загальновідомо, що розвиток КПК завжди супрово-
джувався безперервним розвитком і вдосконален-
ням державного управління. З 1930–1940-х рр. до 
утворення КНР і проведення політики реформ і від-
критості у КПК послідовно проявилися ідеї Мао Цзе-
дуна, теорії Ден Сяопіна, найважливіші ідеї «потрій-
ного представництва» і наукова концепція розвитку. 
Ці складові вже вписані в конституцію КНР і таким 
чином є основними законами держави. Друзям, які 
розуміють і стежать за життям Китаю, слід, зокрема, 
звернути увагу на те, що в доповіді XIX з’їзду відобра-
жена нова ідея – соціалізм з китайською специфікою 
для нової епохи Сі Цзіньпіна.

У доповіді коротко викладаються ідеї Сі Цзіньпіна 
про соціалізм з китайською специфікою для нової 
епохи: це вісім «визначень» і чотирнадцять принци-
пів. Вісім «визначень» – це збереження і розвиток 
соціалізму з китайською специфікою, генеральним 
завданням якого є здійснення соціалістичної модер-
нізації і великого відродження китайської нації. Тобто 
наголошується на необхідності двоетапного плану 
згідно з яким до середини нинішнього століття Китай 
повинен перетворитися на багату, могутню, демокра-
тичну, цивілізовану, гармонійну і модернізовану со-

ціалістичну державу на основі остаточної побудови 
суспільства середнього достатку.

Ідея соціалізму з китайською специфікою для нової 
епохи точно, підкреслимо ще раз, визначає основне 
протиріччя китайського суспільства в нову епоху – 
протиріччя між постійно зростаючими потребами на-
роду з більш високим рівнем життя і нерівномірністю 
та неповнотою розвитку. Ідея соціалізму з китайською 
специфікою для нової епохи чітко викладає загальну 
схему п’ятиєдиного будівництва і чотирьохаспектну 
всебічну стратегічну концепцію розвитку соціалізму 
з китайською специфікою, наголошує на необхідно-
сті зміцнення впевненості в правильності обраного 
шляху, теорії, державного устрою і культури. Загальна 
мета всебічного поглиблення реформ – вдоскона-
лення і розвиток соціалістичного ладу з китайською 
специфікою, просування модернізації системи і по-
тенціалу державного управління.

Удосконалення ж управління державою можливе 
лише на підставі закону, що передбачає створення 
соціалістичної правової системи з китайською спе-
цифікою і соціалістичної правової держави.

Ідея соціалізму з китайською специфікою для нової 
епохи містить намічене партією зміцнення армії – ство-
рення народної армії, що підкодконтрольна партійно-
му керівництву, здатної здобувати перемоги, армії зі 
зразковим порядком, а також перетворення народної 
армії в збройні сили передового світового рівня.

безпечення, що охоплює як міських, так і сільських 
жителів. Значно підвищився рівень здоров’я гро-
мадян, а також рівень медичного обслуговування 
та охорони здоров’я. Впевнено просувалося вперед 
будівництво гарантованого житла, продовжувала 
вдосконалюватися система соціального управління.
За минулі п’ять років всебічно розвивалася дипло-
матія великої держави з китайською специфікою. 
Була вироблена багатовекторна, багаторівнева і 
багатовимірна дипломатична концепція, реалізація 
якої створила сприятливі зовнішні умови для роз-
витку Китаю. Китай посилив свій вплив на міжна-
родній арені, довів свою притягальну і творчу силу. 
Китай зробив новий вагомий внесок у справу миру 
і розвитку планети. Разом з тим – з орієнтацією на 
здійснення китайської мрії і створення потужних 
збройних сил – був розроблений військово-стра-
тегічний курс, що відповідає новим умовам, – най-
серйознішим чином простимульована модернізація 
національної оборони і збройних сил.

НОВА ЕПОХА
Не так давно один «залізничний фанат» вибудував 
амбітний план – особисто відвідати 2306 станцій 
високошвидкісної залізниці в Китаї, щоб зняти до-
кументальний фільм під назвою «Наступна станція: 
Китай».

Дійсно, наступна станція Китаю сповнена очікувань і 
мрій. Доповідь Сі Цзіньпіна свідчить про те, що поїзд 
«Китай» йде по шляху до нової станції – соціаліз-
му з китайською специфікою в нову епоху. З точки 
зору історії та віянь часу, доповідь точно окреслила 
основну лінію підтримки і розвитку соціалізму з ки-
тайською специфікою, науково обґрунтувала вступ 
соціалізму з китайською специфікою в нову епоху і 
нову історичну спрямованість розвитку Китаю. І ця 
нова епоха має глибокий сенс.

З одного боку, під керівництвом КПК китайська на-
ція, яка пережила в період новітньої історії числен-
ні біди і страждання, робить грандіозний стрибок: 
вона встала на ноги, стала жити краще, вона пере-

творюється в сильну і могутню націю. Це свідчення 
того, що в XXI столітті науковий соціалізм знайшов в 
Китаї непохитну життєздатність і життєву енергію. Це 
означає, що безперервний розвиток практики, тео-
рії та культури соціалізму з китайською специфікою 
відкрило перед країнами, що розвиваються, нові 
шляхи до модернізації. Таким чином Китай додав 
китайську мудрість, запропонувавши особливий – 
китайський – варіант вирішення нагальних проблем 
людства.

З іншого боку, нова епоха стикається і з новими ви-
кликами. Доповідь Сі Цзіньпіна чітко формулює, що 
дисонанс між постійно зростаючими потребами на-
роду, його прагненням до більш високого рівня жит-
тя і нерівномірністю розвитку вже стали основною 
суперечністю китайського суспільства. В недалеко-
му майбутньому середньозаможне суспільство буде 
остаточно побудоване. День у день зростає потре-
ба народу в добробуті, що виражається не тільки в 

більш високих матеріально-культурних запитах, але 
і в прагненні до розвитку демократії, законності, рів-
ності, справедливості, безпеки, екології тощо. Поміт-
но підвищився рівень суспільних продуктивних сил 
країни в цілому, в багатьох сферах виробничі по-
тужності Китаю вже вийшли в світові лідери. Але все 
більшої гостроти набуває проблема нерівномірності 
і неповноти розвитку, яка стала головним чинником, 
що обмежує задоволення постійно зростаючих по-
треб народу в більш високому рівні життя. Усунення 
цього протиріччя – особливе завдання, до вирішен-
ня якого потрібно докласти спільних зусиль КПК і 
уряду КНР.

У доповіді також було зазначено, що, незважаючи на 
вступ в нову епоху, основні реалії Китаю не змінили-
ся – ми, як і раніше, перебуваємо на початковій стадії 
соціалізму. Майбутнє принесе нам ще безліч склад-
них проблем і викликів. Комуністам Китаю необхідно 
це чітко розуміти: розглядаючи економічне будів-
ництво як центральну задачу, партія повинна твердо 
стояти на позиціях чотирьох основоположних прин-
ципів, продовжувати політику реформ і відкритості, 
зміцнювати почуття впевненості в завтрашньому 

За минулі п’ять років КПК наполегливо просувалася шляхом упорядку-
вання внутрішньопартійного управління. Партійне керівництво і партій-
не будівництво були значно посилені. Ми зосередилися на вирішенні го-
стрих проблем, які викликають найбільшу різку реакцію у народних мас 
і становлять найбільшу загрозу для самих основ перебування партії при 
владі. Партія стала на позиції: «в боротьбі з корупцією не повинно бути 
заборонених зон, необхідне повне охоплення і нульова толерантність». В 
антикорупційній боротьбі впевнена перевага вже на нашому боці, і ця пе-
ревага закріплюється і посилюється.
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НОВІ МІСІЇ
Тільки відданість початковій меті дозволить довести 
розпочату справу до кінця. Голова Сі Цзіньпін у своїй 
промові вказує, що найважливіше призначення і мі-
сія КПК – це боротьба за щасливе життя китайського 
народу і відродження великої нації.

Більшість людей вірить в те, що бачить; меншість – 
бачить те, у що вірить. Твердо вірячи в роль КПК в 
здійсненні доленосноЇ місії перед державою і нацією, 
партійці з покоління в покоління ніколи не переста-
вали боротися за нові перемоги. Мао Цзедун вірив у 
рішучість китайської нації повернути втрачені терито-
рії і захоплене ворогом своїми власними силами, в її 
здатність знайти гідне місце серед народів усього сві-
ту. Ден Сяопін вірив в готовність Китаю в міру власно-
го зльоту зробити великий внесок у розвиток всього 
людства. Сьогоднішні партійці вірять в те, що китай-
ська мрія про відродження китайської нації цілком ре-
альна і обов’язково здійсниться. І через 96 років після 
створення КПК мрія безсмертна, віра вічна. Ця місія 
закликає партійців продовжувати боротися, запалює 
пристрасть і ентузіазм партійців в боротьбі за відро-
дження китайської нації в нову епоху.

Як зазначено в промові, сьогоднішній Китай, як ні-
коли в історії, близький до здійснення нашої мети – 
великого відродження китайської нації і, як ніколи 
раніше, ми впевнені в нашій здатності досягти цього.
Але реалізація цієї мети вимагає чималих зусиль. Щоб 
здійснити велику мрію, необхідно вести велику бо-
ротьбу, поєднану зі специфікою кожного історичного 
моменту. Потрібно просувати великий проект побудо-
ви партії і велику справу побудови соціалізму з китай-
ською специфікою. Вищевикладені чотири складові 
пояснюють нову історичну місію партійців КПК в нову 
еру, ставши духовною артерією промови Сі Цзіньпіна. 
У ній вирішальну роль відіграє ініціатива побудови 
нового великого проекту Партії. Щоб вести велику 
боротьбу, просувати велику справу, здійснити вели-
ку мрію необхідно побудувати даний великий проект 
належним чином. У новій ері партійці КПК повинні 
покласти на себе нову місію, гарантувавши послідов-
не лідерство Партії в річці часу, утримуючи її незмін-
ний статус хребта для народу всієї країни, тим самим 
назавжди залишаючись міцним керівним ядром.

НОВІ ШЛЯХИ
Нові досягнення вже очевидні, нові ідеї затвердже-
ні, нові місії визначені. Але треба дивитися на нову 
епоху – як Комуністична партія Китаю в подальшому 
повинна успішно виконувати свою місію відповід-
но до вимог цієї епохи? У доповіді пана Сі Цзіньпіна 
також висунуті всеосяжні стратегічні установки і на-
працювання чіткої дорожної карти.

Що стосується дорожної карти, тобто двоетапного 
плану, розрахованого на період з 2020 р. до сере-
дини нинішнього століття, то перший етап охоплює 
період 2020 – 2035 рр., коли на основі остаточної по-
будови суспільства середнього достатку буде в ці-
лому здійснена соціалістична модернізація. Другий 
етап – з 2035 р. до середини нинішнього століття: 
після здійснення основної модернізації країни пе-
ретворити Китай на багату і могутню, демократичну 
і цивілізовану, гармонійну і прекрасну, модернізова-
ну соціалістичну сильну державу. Доповідь містить 
докладний виклад реалізації вищевказаного плану. 
Необхідно підкреслити, що акцент у двоетапному 
плані зроблений на понятті «сильна», тому що по-
будова «соціалістичної держави» – це та мета, яку 
Комуністична партія Китаю спочатку поставила пе-
ред собою.

Понад століття тому один з ранніх провісників-ре-
форматорів у період нової історії Китаю Лян Цичао 
узагальнив історичний досвід Китаю, розмежувавши 
«три Китая»: «Китай для нього самого; Китай для 
Азії; Китай для світу».

Іноземні оглядачі твердять, що «в світовій політиці 
Китай знаходиться на смузі обгону». Сьогоднішній 
Китай готовий нести свою відповідальність як «Ки-
таю для світу», і з новою місією Комуністичної пар-
тії Китаю пов’язане майбутнє світу. Це і є причиною 
того, що увага всього світу прикута до XIX з’їзду КПК, 
крізь призму якого проглядається і майбутнє Китаю, 
і світові перспективи. Програма дій, викладена в до-
повіді на XIX з’їзді КПК, високі устремління до «без-
перервного внесення великого внеску в розвиток 
людства» та історична місія нинішнього покоління 
комуністів Китаю неодмінно зробить величезний 
вплив на розвиток Китаю і всього світу.

У доповіді також підкреслюється, що дипломатія ве-
ликої держави покликана сприяти встановленню 
міжнародних відносин нового типу і створення єди-
ної вселюдської спільноти.

Ідея соціалізму з китайською специфікою для нової 
епохи визначає сутнісну особливість такого держав-
ного устрою – керівництво КПК формулює загальні 
вимоги до партійного будівництва в нову епоху.

Чотирнадцять принципів – це твердо стояти на по-
зиції партійного керівництва у всій роботі і на пози-
ції «народ – це центр»; продовжувати всебічне по-
глиблення реформ, дотримуватися нової концепції 
розвитку; невідступно відстоювати положення на-
роду як господаря країни; принципів верховенства 
закону в державному управлінні; відстоювати систе-
му основних цінностей соціалізму; забезпечувати 
поліпшення життєвого рівня народу в процесі роз-
витку; забезпечувати гармонійну синергію людини 
і природи; втілювати в життя всеосяжну концепцію 
державної безпеки, неухильно зберігати абсолютне 
керівництво народною армією з боку партії, дотри-
муватися курсу «одна країна – два лади» і просувати 
вперед ідею возз’єднання батьківщини, стимулюва-
ти створення єдиної загальнолюдської спільноти, 
всебічно зміцнювати внутріпартійне управління.

Ідея Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специ-
фікою для нової епохи є новітнім досягненням кита-
їзації марксизму, важливою складовою теоретичної 
системи соціалізму з китайською специфікою. На-

стільки важливі результати, досягнуті завдяки прове-
денню складних теоретичних досліджень в питанні, 
який саме соціалізм з китайською специфікою слід 
відстоювати і розвивати, і як саме це необхідно ро-
бити. У довгостроковій перспективі слід керуватися 
цими ідеями на новому історичному старті, мужньо 
йти вперед, усвідомлювати величезний практичний 
та історичний сенс такого шляху розвитку.

Неважко помітити, що в доповіді на з’їзді підкреслю-
ється першочерговість таких аспектів, як «творчий 
потенціал, консолідуюча сила і боєздатність партії», 
«зміцнення творчого потенціалу». Саме всеосяжний 
прояв творчого потенціалу – теоретичне новатор-
ство, а найяскравіший його прапор – ідея соціалізму 
з китайською специфікою для нової епохи Голови 
Сі Цзіньпіна. Духом цієї ідеї просякнута вся промова 
Сі Цзіньпіна (що складається з більш ніж 30 тисяч 
ієрогліфів). Ідея Сі Цзіньпіна – ключ до тлумачення 
політичного маніфесту КПК в нову еру.

Нова епоха народжує нові теорії, нові теорії керують 
новими практиками. Саме новітня ідея соціалізму з 
китайською специфікою для нової епохи відкриває 
новий етап розвитку соціалізму, визначає нову мі-
сію КПК. XIX з’їзд КПК стверджує ідею соціалізму з 
китайською специфікою для нової епохи як керівну 
ідеологію, якої КПК повинна твердо дотримуватися 
на довгостроковий період й тим самим реалізувати 
чергове оновлення керівної ідеології партії. І це має 
надзвичайно важливе політичне, теоретичне і прак-
тичне значення.

Неважко помітити, що в доповіді на з’їзді підкреслюється першочер-
говість таких аспектів, як «творчий потенціал, консолідуюча сила і бо-
єздатність партії», «зміцнення творчого потенціалу». Саме всеосяжний 
прояв творчого потенціалу – теоретичне новаторство, а найяскравіший 
його прапор – ідея соціалізму з китайською специфікою для нової епохи 
Голови Сі Цзіньпіна. Духом цієї ідеї просякнута вся промова Сі Цзіньпі-
на (що складається з більш ніж 30 тисяч ієрогліфів). Ідея Сі Цзіньпіна – 
ключ до тлумачення політичного маніфесту КПК в нову еру.
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Протягом ХХ ст. ідеологія в Китаї виконувала дві 
функції: 1) модернізація країни; 2) досягнення кон-
сенсусу і згуртованості в тих галузях, де існують 
роздробленість і розбіжності. При цьому ідеоло-
гія модернізації мала більш важливе значення в 
історії нового Китаю, коли в 1910-х рр. сюди проник 
марксизм і запропонував альтернативне бачення со-
ціальної структури й організації влади. Перша програ-
ма модернізації була сформульована представниками 
Руху 4  травня ( ) – масового 
антиімперіалістичного (переважно антияпонсько-
го) руху в Китаї в травні – червні 1919  р., під час 
якого відбувся поворот у поглядах китайської ін-
телігенції  – масова переорієнтація з традиційної 
культури на вестернізацію. Цей рух торкнувся усіх 
сторін інтелектуального життя Китаю, зумовивши 
поширення розмовної мови ( ), перег-
ляд конфуціанських етичних норм, критику тради-
ційної історіографії, нові вимоги до освіти, осмис-
лення республіканської форми правління разом 
з поширенням нових політичних теорій (націона-
лізм, соціал-дарвінізм і соціалізм). 
 
Наступним важливим етапом на шляху підготовки 
модернізації Китаю стала концепція Мао Цзедуна, 
який на основі вчень К. Маркса і В.  І. Леніна роз-
робив власну доктрину  – маоїзм (  

). Мао Цзедун використовував ос-
новні положення марксизму, викладені в роботах 
К. Маркса і Ф. Енгельса, що здебільшого стосуються 
теорії діалектичного матеріалізму і наукового під-
ґрунтя побудови комунізму. Після утворення Ки-
тайської Народної Республіки (далі – КНР) у 1949 р. 
проект Мао Цзедуна отримав масову підтримку зав-
дяки поширенню ідей заколоту, звільнення і при-
мусу різних соціальних груп у період воєнного часу 
і національного порятунку. Це було тісно пов’язано 
з пошуком альтернативної, китайської модерніза-
ції, яка повинна була перевершити капіталістичну 
модель розвитку, євроцентристське визначення 
історичної телеології й економічний детермінізм. 
Мао Цзедун аж до своєї смерті в 1976  р. продов-
жував здійснювати революційні перетворення, 
перетворивши всю країну в поле битви, – «Нехай 
розцвітають сто квітів, хай змагаються сто шкіл»           
( , кампанія посилен-
ня гласності та критики), «Великий стрибок» (

, економічна та політична кампа-
нія, спрямована на зміцнення індустріальної бази 
та різке піднесення економіки країни) і «Велика 
пролетарська культурна революція» (

, серія 
ідейно-політичних кампаній з протидії реставрації 
капіталізму в КНР і боротьба з внутрішнім і зовніш-
нім ревізіонізмом). За словами самого Мао Цзеду-
на, всі революційні зусилля були зосереджені на 
створенні нового, вільного й економічно процвіта-
ючого Китаю. 

Політичний вплив цього ідеологічного проекту про-
явився у двох аспектах: 1) Мовна реформа з метою 
об’єднання китайців різних етносів. Визначення 
К.  Маркса та Ф.  Енгельса революції, пролетаріату, 
буржуазії, дрібної буржуазії, капіталізму та ін. були 
ретельно адаптовані і підігнані під цивілізаційні 
умови Китаю, що стало унікальним прикладом пере-
ходу від аграрної моделі виробництва до напівпро-
мислової. Ідеологія модернізації вплинула на фор-
мування більш широких і амбітних соціальних рухів, 
апогеєм чого, безумовно, стала «Велика пролетар-
ська культурна революція». 2) Організація владних 
структур і надання кожній людині політичного про-
стору. Головним тут було створення партії-держави 
з відповідним ідеологічним обґрунтуванням і спе-
цифічним соціальним простором (єдина, законна 
і всеосяжна система соціальних переконань), що 
проявилось у революційному звільнені та русі в бік 
утопічних цілей.

Мао Цзедун зробив чотири важливих зміни в марк-
систсько-ленінському вченні під час розробки ідео-
логії, що повинна була врахувати історико-культур-
ну специфіку: 

1) Селянство володіє величезним революційним по-
тенціалом, що радикально відрізняється від марк-
систсько-ленінської доктрини, в рамках якої цей 
клас розуміють як допоміжну силу «пролетарської 
революції». 

2)  Модифікація теорії «Лінія мас» (  
), що не тільки передбачає єдиний 

зв’язок партії і народу, а й відіграє важливу роль у 
марксистській теорії пізнання: 

«Це означає: підсумувати думки мас (розрізнені й 
безсистемні) і знову нести їх (узагальнені та систе-
матизовані внаслідок вивчення) в маси, пропагува-
ти і роз’яснювати їх, робити їх ідеями самих мас, щоб 
маси обстоювали ці ідеї і втілювали їх у дії; разом з 
тим на діях мас перевіряти правильність цих ідей. 
Потім потрібно знову підсумувати думки мас і зно-
ву нести їх у маси, щоб маси їх обстоювали, – і так 
без кінця. З кожним разом ці ідеї будуть ставати все 
більш правильними, більш життєвими, більш повно-
цінними. Цього вчить марксистська теорія пізнання» 
(Мао Цзедун, «До питання про методи керівництва», 
1943). Таким чином, ця теорія становить діалектичну 
єдність теорії і практики. У теорії і практиці маоїзму 
«Лінія мас» є не тільки однією з форм зовнішньої 
партійної політики (відносини між партією і масами 
поза партією), а й також внутрішньої (відносини між 
кадрами і рядовими членами партії). 

3) Модифікація Марксової теорії «діалектичного ма-
теріалізму», що було виражено в узагальненні прак-
тичного змісту виробництва, революційної класової 

В. О. Кіктенко

доктор філософських наук, 
завідувач відділу 
Далекого Сходу 

Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН 

України, президент Української 
асоціації китаєзнавців

Для Комуністичної партії Китаю (далі – КПК) найважливішим 
питанням є будівництво соціалістичного суспільства, що 
відбувається від Мао Цзедуна, Ден Сяопіна, Цзян Цземіня, Ху 
Цзіньтао і до нинішнього лідера Сі Цзіньпіна. За роки «ре-
форм і відкритості» ( ) в результа-
ті здійснених економічних і політичних перетворень Китай 
став більш різноманітним і складним, адже, хоча в 1978 р. на 
зміну революційним ідеям прийшли економічні реформи, 
все ж таки дух революції зберігається. Цей «революційний 
дух» не тільки постійно з’являється в нових партійних до-
кументах, а й залишається важливим елементом повсяк-
денного життя людей (численні портрети Мао Цзедуна, бум 
індустрії «червоного туризму», відродження революційних 
пісень тощо). Тобто, в сучасному Китаї «революція» і «ре-
форми» унікальним чином об’єднані, що є складним питан-
ням для політологів, істориків і філософів, які досліджують 
побудову соціалізму в конкретному національно-культур-
ному контексті («соціалізм із китайською специфікою», 

). 

Ідеологія Комуністичної партії Китаю:  

        від РЕВОЛЮЦІЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЯ І РЕВОЛЮЦІЯ МАО ЦЗЕДУНА: МАРКСИЗМ, ЛЕНІНІЗМ, МАОЇЗМ

 до РЕФОРМ
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боротьби, революційної національної боротьби і 
наукового експерименту. До смерті Мао Цзедуна в 
1976 р. панівним було твердження, що моральні по-
ложення маоїзму заповнили прогалину в працях 
К.  Маркса й Ф.  Енгельса, які дистанціювалися від 
абстрактного моралізаторства про право та спра-
ведливість і натомість намагалися створити етику, 
засновану на реальному, класово розділеному сві-
ті. Маоїзм, на відміну від марксизму, певною мірою 
зберігав у собі конфуціанські традиції управління, 
в яких моральні настанови завжди були основопо-
ложними для глави держави. 

4)  Модифікація марксистсько-ленінського вчення 
шляхом введення нової всеосяжної концепції «пер-
манентної революції». Це стало головною причиною 
ідеологічних розбіжностей між Китаєм і Радянським 
Союзом у 1960-х роках. Мао Цзедун стверджував, що 
існують такі суперечності між людьми, які можна ви-
рішити тільки за допомогою сили, тому він відкинув 
запропоновану М.  Хрущовим концепцію мирного 
співіснування.

Маоїстська інтерпретація «модернізації» завжди 
залишалася дискусійним питанням всередині КПК, 
про що можна судити з двох дискусій щодо «чо-
тирьох модернізацій», проведенню яких сприяв 
прем’єр Чжоу Еньлай у 1965 і 1975 рр. Це було альтер-
нативне бачення китайської «модернізації», що ос-
таточно проявилося в 1978 р., незабаром після смер-
ті Мао Цзедуна, коли відбулася зміна спрямування 
китайської партійної ідеології. У Пекіні з’явилися 
антимаоїстські плакати, а лідери КПК почали гово-
рити про помилки Культурної революції й особисто 
Мао Цзедуна. У червні 1981 р. на VI пленумі ЦК КПК                          
11-го скликання остаточно були визначені головні 
помилки і Мао Цзедуна, і маоїзму в історії китай-
ської революції та будівництва соціалізму в КНР. За-
галом були піддані критиці «лівацькі помилки» Мао 
Цзедуна (наприклад, продовження революції при 
диктатурі пролетаріату), а також на нього особисто 
покладалася головна відповідальність за Культур-
ну революцію. При цьому зазначалося, що заслуги 
Мао Цзедуна в цілому значно перевершують його 
помилки, і, крім того, підкреслювалася чільна роль 
ідей Мао Цзедуна в періоди революції і соціалістич-
ного будівництва. Найважливішими аспектами зба-
гачення і розвитку марксизму-ленінізму Мао Цзеду-
ном визначалися його теорія «нової демократії» та 
концепція соціалістичної революції і соціалістич-
ного будівництва. Ідеї Мао Цзедуна були оголошені 
«колективною мудрістю партії», що увібрала в себе 
теоретичні досягнення всіх її видатних діячів. До 
системи ідей Мао Цзедуна також були віднесені тео-
рія будівництва народних збройних сил і військової 
стратегії (принципи військового будівництва, ідея 
народної війни, розробка доктрини модернізації 

оборони Китаю), вчення про стратегію і тактику, про 
ідейно-політичну і культурну роботу, про партійне 
будівництво.
 
Запропонована наприкінці 1970-х років Ден Сяопі-
ном ідеологія реформ полягала у відмові від ідей 
класової боротьби і переключала увагу з політичних 
кампаній на економічні перетворення ринкового 

 Фото 1. Мао Цзедун

 Фото 2. Ден Сяопін

типу. Ден Сяопін запропонував здійснити «чотири 
модернізації» (сільське господарство, промисло-
вість, наука і технології, армія і ВПК) для побудови 
суспільства середнього достатку, використовую-
чи елементи західної моделі. Програма «чотирьох 
модернізацій» вперше була запропонована Чжоу 
Еньлаєм у 1975 р., але Мао Цзедун відкинув її. Метою 
Ден Сяопіна стало відкриття Китаю зовнішньому сві-
ту і перетворення його в процвітаючу, сучасну і мо-
гутню державу до кінця ХХ ст. Нова внутрішня полі-
тика передбачала проведення економічних реформ, 
демонтаж системи комун, скасування колективізації, 
введення приватних підприємств і реформування 
системи управління. Зовнішня політика була тіс-
но пов’язана з розвитком відносин перш за все із 
США і Японією, спрямована на залучення іноземних 
інвестицій в нещодавно створені «Особливі еконо-
мічні зони». Крім того, до Китаю були запрошені для 
роботи іноземні вчені, а тисячі китайських студентів 
вирушили на навчання за кордон. Ден Сяопін став 
першим китайським лідером, який особисто відві-
дав Японію (в 1978 і 1979 рр.), а також Сполучені Шта-
ти в 1979 р., коли були досягнуті домовленості про 
нормалізацію китайсько-американських відносин із 
президентом Дж. Картером – закінчення десятиліть 
холодної війни і визнання Сполученими Штатами 
принципу «одного Китаю». 

Ден Сяопін, на відміну від Мао Цзедуна, був прагма-
тичним політиком, що найбільш яскраво проявило-
ся в його знаменитому вислові: «Неважливо, якого 
кіт кольору – чорний він чи білий. Хороший кіт та-
кий, який ловить мишей». У 1980-х рр. ця фраза Ден 
Сяопіна стала неофіційним девізом, під яким прово-
дилися в той час прагматичні економічні реформи – 
введення елементів ринку, дозвіл приватної влас-
ності на засоби виробництва, створення вільних 

економічних зон тощо. 25 жовтня 1987 р. на XIII з’їзді 
КПК Ден Сяопіна було названо «головним архітекто-
ром китайських реформ». Економічний прагматизм 
Ден Сяопіна значно зменшив ідеологічний конфлікт 
між соціалізмом і капіталізмом, ринкові механізми 
почали використовуватися для підвищення продук-
тивності праці під монопольним керівництвом КПК, 
що є синтезом економічної лібералізації та політич-
ного авторитаризму. Незважаючи на це, ідеологія 
економічного прагматизму Ден Сяопіна не є ради-
кальним відходом від революційної гегемонії Мао 
Цзедуна, бо легітимність влади, партійне будівниц-
тво і в цілому ідеї побудови соціалістичного суспіль-
ства в Китаї залишаються незмінними по сьогодніш-
ній день – «соціалізм із китайською специфікою».

1980 року прем’єр Державної ради КНР Чжао Цзиян 
так пояснив суть концепції Ден Сяопіна: Китай пере-
буває на «початковій стадії соціалізму»,  а в 1987 р. 
на XIII з’їзді КПК він же сказав, що «китайський на-
род не може йти по соціалістичному шляху, повні-
стю минаючи стадію розвиненого капіталізму». Ін-
шими словами, під «початковою стадією соціалізму» 
розуміють розвиток у Китаї комерційних, фінансо-
вих, технологічних і трудових ринків капіталістично-
го суспільства. Згідно з теорією Ден Сяопіна в Китаї 
повинна бути створена двоїста економічна система: 
планова і капіталістична економіка. 1990 року на XIV 
з’їзді КПК статус ідей та політики Ден Сяопіна були 
підвищені до рівня теорії ( ), яка в 1997 р. 
на XV з’їзді КПК була закріплена в конституції поряд 
із марксизмом-ленінізмом та ідеями Мао Цзедуна як 
постійне «керівництво до дії» для розвитку Китаю. 
Ден Сяопін створив прагматичну концепцію «одна 
країна, дві системи» для вирішення складної про-
блеми повернення суверенітету Китаю над Гонкон-
гом, Макао і Тайванем.

1990-ті роки були відзначені найбільшими супереч-
ностями в китайському суспільстві, коли відбувся 
бурхливий ріст недержавного сектора і громадян-
ського суспільства, а також вирішувалося завдання 
збереження керівної ролі КПК. Перед керівництвом 
КПК був наочний приклад розпаду СРСР у 1991  р., 
що багато в чому було викликано суперечностями в 
здійсненні політичних і економічних реформ. У ли-
стопаді 2002 р. на XVI з’їзді КПК в доповіді Цзян Цзе-
міня була остаточно сформульована теорія «трьох 
представництв» ( ), згідно з 
якою КПК повинна представляти інтереси розвитку 
передових продуктивних сил, передової китайської 
культури та корінні інтереси найширших верств ки-
тайського населення. Таким чином, на ідеологічно-
му рівні КПК з партії, що виражає інтереси трудового 
населення, стала партією, що представляє інтереси 
«широких верств» трудового населення. Такі пере-

творення дозволили вступати в КПК представникам 
середньої і крупної буржуазії.

У теорії «трьох представництв» було зроблено ак-
цент на необхідності розвитку «продуктивних сил», 
і таким чином відбувся відхід від марксистсько-ле-
нінського розуміння характеру виробництва  – ка-
піталістичний, заснований на експлуатації одного 
класу іншим, і соціалістичний, позбавлений такої 
експлуатації. Активна підтримка розвитку найбільш 
розвинених продуктивних сил робить недоречним 
поняття класової боротьби. Це концептуальний 
перехід від марксистсько-ленінського класового 
суспільства до принципу співіснування різних «со-
ціальних верств» ( ), у тому 
числі «нових соціальних верств» (підприємці, мене-
джери та ін.). Більш того, уявлення про «нові соці-
альні верства» (а не класи) як «найбільш передові 

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ ДЕН СЯОПІНА ЯК ПРОДОВЖЕННЯ I РОЗВИТОК МАОЇЗМУ

ТЕОРІЯ «ТРЬОХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»: 
«ПРАГМАТИЗМ» І «БАГАТОСТОРОННІСТЬ» В ІДЕОЛОГІЇ ЦЗЯН ЦЗЕМІНЯ



19   УКРАЇНА-КИТАЙ     №4 (10)     201718 УКРАЇНА-КИТАЙ     №4 (10)     2017 XIX ВСЕКИТАЙСЬКИЙ З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ КИТАЮ В. О. КІКТЕНКО

продуктивні сили», відповідно до цієї логіки, стає 
першочерговим завданням КПК і корінним інтере-
сом більшості людей. Це істотний перегляд колиш-
нього революційного поняття «загального інтере-
су», згідно з яким КПК визначало себе «авангардом 
робітничого класу» (тобто більшості робітників і 
селян на чолі з революційною елітою). У ранній пе-
ріод реформ сама категорія «робітничий клас» була 
розширена за рахунок включення інтелектуалів, що, 
безумовно, стало важливим сигналом для віднов-
лення тієї групи китайського суспільства, яка як лі-
берально-буржуазний клас була піддана репресіям 
у кінці 1950-х років і особливо під час Культурної 
революції. Вже на початку 2000 р. державні ЗМІ по-
чали писати про позитивну роль китайської інтелі-
генції як провісника комуністичного руху в першій 
половині XX ст. Таким чином теоретичне розширен-
ня поняття «робітничий клас» дозволило включити 
в нього і нові економічні еліти, а такі конотації, як 
«експлуататорський», «капіталістичний» клас щодо 
приватних підприємців, у марксистському і маоїст-
ському дискурсі були повністю усунені. На основі 
цих теоретичних міркувань і семантичних операцій 
КПК створила ідеологічну основу для представлен-
ня інтересів приватних підприємців і менеджерів, не 
відмовляючись від своєї первісної ролі «авангарду 
робітничого класу». Згідно з цим новим визначен-
ням «загального інтересу» КПК представляє не «ре-
волюційні сили» робітників і селян, а політичні, ін-
телектуальні та економічні еліти. Загалом політична 
влада і легітимність КПК в уявленні всієї «китайської 
нації» сьогодні пов’язується з її місією економічної 
модернізації і пріоритетними інтересами нових еко-
номічних і професійних еліт.

І теорія Ден Сяопіна, і теорія Цзян Цземіня стали ви-
разом прагматизму і багатосторонності як головні 
керівні принципи дії у XXI ст. Раніше маоїзм відки-
дав принцип багатосторонності, що, зокрема, стосу-
ється політики Мао Цзедуна «двох таборів», «про-
ти імперіалізму і ревізіонізму» і «трьох світів». Цей 
значний ідеологічний зсув став можливим завдяки 
багатостороннім економічним механізмам, які по-
чали швидко розвиватися у 1990-х роках, і Китай в 
результаті взяв на себе провідну роль у таких струк-
турах, як АТЕС (APEC), Регіональний форум АСЕАН з 
безпеки (ARF), Зона вільної торгівлі Австралії і Но-
вої Зеландії (AANZFTA), Рада з тихоокеанського еко-
номічного співробітництва (PECC) та ін. Китай також 
почав брати активну участь у різних багатосторонніх 
діалогах з питань безпеки шляхом участі в таких ре-
гіональних форумах, як Нарада із взаємодії і заходів 
довіри в Азії (CICA), Рада зі співробітництва в галузі 
безпеки в Азії і Тихоокеанському регіоні (CSCAP) та 
Діалогу зі співпраці в Північно-Східній Азії (NEACD). У 
квітні 1996 р. Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан і Та-
джикистан підписали угоду про зміцнення довіри у 
військовій галузі в прикордонних районах. Китай за-
кликав до відмови від політики холодної війни і до 
створення нової концепції безпеки, відповідно до 
якої «безпека повинна ґрунтуватися не на військо-

вих союзах і армії, а на взаємній довірі і спільних 
інтересах». Крім того, було сформульовано важливе 
положення зовнішньої політики КНР, згідно з яким 
підкреслюється «всеосяжний характер багатосто-
роннього підходу, процедур консультування, досяг-
нення консенсусу та прагнення до загальної безпе-
ки». У постмаоїстський період Китай став учасником 
багатьох міжнародних організацій і підписав низку 
важливих міжнародних угод: Договір про нероз-
повсюдження ядерної зброї, Договір про всеосяжну 
заборону ядерних випробувань, Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права, Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права. У 
2002 р. важливою подією став вступ Китаю до Світо-
вої організації торгівлі.

Після того як була прийнята теорія Цзян Цземіня, на 
XVI з’їзді КПК в листопаді 2002 р. була змінена кон-
ституція КНР: «три представництва» стали керівною 
ідеологією поряд з марксизмом-ленінізмом, ідеями 
Мао Цзедуна і теорією Ден Сяопіна. У результаті КПК 
почала офіційно представляти «прогресивні сили 
Китаю», «передову культуру Китаю» і «переважну 
більшість китайського народу» в доповнення до ро-
бітничого класу (як це було раніше). З цієї риторики 
випливає, що поряд із продовженням традиційних 
доктрин (марксизм-ленінізм, ідеї Мао Цзедуна, тео-
рія Ден Сяопіна) робиться акцент на інноваційному 
характері ідеології КПК. Політична легітимність пар-
тії є динамічною з точки зору її ідеологічної адап-
тивності, тобто застосування її історично похідних 
знань в інноваційній манері. При цьому «три пред-
ставництва» не просто вказували на інноваційний 
характер правління КПК, а вказували на саму ін-
новаційну суть Компартії Китаю у визначенні Цзян 
Цземіня. 

У середині 2001 р. було піддано критиці центральне 
положення теорії «трьох представництв» Цзян Цзе-
міня щодо екстраполяції поняття «робітничий клас» 
шляхом включення до нових капіталістів. Перед КПК 
постало завдання контролю капіталістів з метою 
управління економічним розвитком та запобігання 
соціальній поляризації. Крім того, було відзначено, 
що в теорії «трьох представництв» нове визначення 
«загального інтересу» перейшло межі «правильно-
го» ідеологічного дискурсу і тим самим поставлена 
під загрозу політична легітимність КПК. Нерівність 
стала однією з найголовніших проблем у період 
правління Ху Цзіньтао, що відповідно визначило ха-
рактер ідеологічних кампаній. 5 грудня 2002 р., всьо-
го через кілька днів після вступу на посаду генераль-
ного секретаря, Ху Цзіньтао у своєму виступі нагадав 
присутнім членам партії, а також широкій громад-
ськості, до якої він звертався, що необхідно обсто-
ювати дух простого життя і важкої боротьби, а також 
залишатися скромними, розумними, не бути зарозу-
мілими і метушливими. 1 липня 2003 р. Ху Цзіньтао у 
своєму зверненні до китайського народу сказав про 
необхідність створення партії, яка служить інтересам 
народу, і при цьому вжив фразу «приймаючи лю-
дей як центр» ( ), що виявила-
ся ключовою для ідеології соціально-економічного 
розвитку Китаю. Найважливішими в ідеології періо-
ду Ху Цзіньтао були концепції «наукового розвитку» і 
«гармонійного суспільства», що стало доповненням 
до загальної концепції побудови «соціалізму з ки-
тайською специфікою». Ху Цзіньтао зробив три ви-
значальні заяви про ключові ідеологічні установки у 
своєму виступі на заході, присвяченому 85-й річниці 
заснування КПК, 30 червня 2006 р., на з’їзді партії в 
жовтні 2007 р., а також під час святкування 30-річчя 
«реформ і відкритості».
 
У цих документах зазначалося, що люди є головною 
рушійною силою історичного процесу. З початку 
1970-х рр. КПК зіткнулася із суперечностями між по-
всякденним зростанням матеріальних і культурних 
потреб у суспільстві, з одного боку, і відсталістю ви-
робничих потужностей Китаю – з другого. Політика 
«реформ і відкритості» була спрямована на вирі-
шення цих суперечностей. Зазначалося, що КПК є 
гарантом наукового прогресу і при цьому головна 
функція науки є емпірична істина, яка допомагає 
соціальному розвитку. Але для досягнення стійкого 
розвитку і переходу до наукового розвитку гармо-
нійного суспільства необхідно побудувати «нове со-
ціалістичне село» (  

), а КПК необхідно розглядати як партію, яка 
найкращим чином представляє інтереси народу. На 
думку китайських партійних лідерів, прогресивність 
( ) є сутністю марксистської партії, 
тому прихильність КПК є основою для стабільного 
розвитку країни. Це, безумовно, є продовженням 
проекту з будівництва нового Китаю, розпочатого в 

1949 р. Ху Цзіньтао на XVII з’їзді КПК 15 жовтня 2007 р. 
заявив, що країна пройшла надзвичайний період, а 
далі був узятий курс на побудову середньозаможно-
го суспільства, під чим розумілися зростання еконо-
міки, продовження політики «реформ і відкритості», 
значне підвищення рівня життя, вдосконалення де-
мократії і правової системи, всебічний соціальний 
розвиток. При цьому позиція Ху Цзіньтао і його при-
хильників була піддана критиці з боку лівих (  

), які висловили занепокоєння щодо правиль-
ності прийняття західних ідей і ринкової моделі. До 
того ж у цей час багато хто почав апелювати до дав-
ньокитайських цінностей, що перш за все стосується 
філософської спадщини Конфуція та Мен-цзи.

Відповіддю на критику стало твердження Ху Цзінь-
тао про те, що теорія «соціалізму з китайською спе-
цифікою» є найважливішим останнім досягненням 
китайського марксизму, найдорожчим багатством 
партії й основою для всього китайського народу. До 
того ж він зазначив, що необхідно боротися за єд-
ність для подальшого критичного здійснення проце-
су реформ у Китаї під спільним керівництвом партії і 
народу, а марксизм є вираженням волі народу. Поєд-
нання соціалізму з принципами ринкової економіки 
було оголошено одним з найбільших ідеологічних і 
політичних успіхів «марксизму з китайською специ-
фікою». Новий етап розвитку Китаю пов’язувався з 
проведенням політичної реформи на чолі з Комуніс-
тичною партією: «Народна демократія є джерелом 
життєвої сили соціалізму... без демократії немає со-
ціалізму і не може бути ніякої соціалістичної модер-
нізації». При цьому мова йде не про використання 
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західних моделей, а про створення більш збалан-
сованого і стабільного суспільства справедливості. 
З твердження, що без стабільності нічого не можна 
досягти, було зроблено висновок, що партії необ-
хідна однодумність, а мета партії – побудова багатої, 
демократичної, цивілізованої, гармонійної, сучасної 
соціалістичної країни. Таким чином, зміни в ідеоло-
гічній сфері були спрямовані на усунення можливих 
розбіжностей у суспільстві, що повинно було пов-
ністю усунути наслідки маоїстського періоду і запо-
бігти можливим загрозам стабільності китайської 
держави. У цьому разі знову йдеться про історичну 
керівну місію КПК, що на цьому етапі спрямована 
на створення комбінованої моделі суспільства, яке 
поєднує в собі ліберальні і традиційні норми соці-

ального управління. Необхідною умовою здійснення 
соціальних перетворень визначаються ідеологічні 
інновації, але при цьому вони ґрунтуються на орто-
доксальному наборі конфуціансько-комуністичних 
уявлень про державне управління та легітимність. 
Найяскравішим прикладом використання традицій-
них цінностей є концепція «гармонійного суспіль-
ства», для створення якого використовуються міські 
ком’юніті ( ), в яких квазіавтономні соці-
альні гравці (представники освіченого і багатого се-
реднього класу) кооптовані партією як «добродійні 
громадяни» для посилення своєї влади і консоліда-
ції легітимності. При цьому активізація конфуціан-
ських цінностей, норм і обов’язків відіграє вирішаль-
ну роль у новому дискурсі соціального управління. 

Цзян Цземінь і Ху Цзіньтао були не революціоне-
рами, а менеджерами реформ Ден Сяопіна. У ки-
тайській інтерпретації в понятті «революція» (

) завжди робився сильний акцент на по-
літичній теорії та ідеології, бо це була боротьба не 
тільки проти напівфеодальної та напівімперської 
політичної реальності після падіння династії Цін 
(1644 – 1912), а й ідеологічна боротьба проти старо-
го мислення і соціальних норм на шляху побудови 
сучасного суспільства. Протягом всього періоду іс-
нування Китайської Народної Республіки головною 
метою КПК була побудова соціалізму. Після прихо-
ду до влади у 2012 р. Сі Цзіньпін сформулював нові 
завдання для здійснення модернізації на основі со-
ціалістичних цінностей, що на ідеологічному рівні 
було визначено у його концепції «китайська мрія»    
( ). Сі Цзіньпін став першим 
вищим керівником країни з часів Культурної ре-
волюції, який однакову увагу приділяє економіці 
та ідеології: прагнення до політкоректної ідеології                                                        
( ) і відповідних цілей так само 
важливе, як і нарощування економіки. Новий глава 
також вимагає відмови від тих аспектів економічно-
го розвитку, які негативно впливають на статус КПК. 
Це прямо суперечить прагматизму реформ Ден Сяо-
піна для виправдання нетрадиційної політики, що, 
зокрема, стосувалося значної частини економіки. 
Крім того, Сі Цзіньпін відродив маоїстську теорію 
«лінія мас», що може бути використано з різною ме-
тою – від посилення ролі партії до примушення ши-
роких мас населення до політичної активності.

18 жовтня 2017 р. в своїй доповіді на XIX з’їзді КПК 
Сі Цзіньпін проголосив про початок нового етапу в 
історії КНР – «соціалізм з китайською специфікою 
в нову епоху», що стане основою ідеології Китай-
ської Комуністичної Партії. За визначенням інфор-
маційного агентства «Сіньхуа», ідеї   Сі Цзіньпіна про 
«соціалізм з китайською специфікою в нову епоху» 
– це продовження і розвиток марксизму-ленінізму, 
ідей Мао Цзедуна, теорії Ден Сяопіна, важливих ідей 
теорії «трьох представництв» Цзян Цземіня і кон-
цепції «наукового розвитку» Ху Цзіньтао; новітні 

досягнення китаїзованого марксизму; квінтесенцію 
практичного досвіду і колективної мудрості партії і 
народу. Ці ідеї сьогодні проголошені основою для 
здійснення партією і народом великого відроджен-
ня китайської нації. Тобто Китай повертається до 
свого первозданного стану, яке він посідав у світо-
вій економіці до початку імперської агресії західних 
країн в XIX ст. В цьому суть концепції «китайської 
мрії» Сі Цзіньпіна, що визначається ним як «омо-
лодження» Китаю. У традиційних китайських термі-
нах це означає консолідацію багатства і військової 
могутності, дві з головних тем у доповіді Сі Цзінь-
піна у його доповіді XIX з’їзді КПК. Першочерговим 
завданням є консолідація і підтримання контролю 
КПК за політичною системою, другим – покращення 
рівня життя людей, третім – зайняття центрального 
місця в світі. У доповіді Сі Цзіньпіна ясно говориться 
про його впевненість у здатності Китаю стати аль-
тернативою західної неоліберальної моделі та взяти 
активну участь у формуванні світового порядку, яку 
Китай очолюватиме в XXI ст. 

Ідеї Сі Цзіньпіна засновані на основоположних прин-
ципах марксизму, ленінізму і маоїзму: 1) новий етап 
соціалістичного розвитку засновується на марксист-
ському телеологічному погляді на історію й передба-
чає до 2030 р. «в основному реалізувати соціалістич-
ну модернізацію», а до 2050 р. китайський народ буде 
користуватися «загальним добробутом», що певною 
мірою співпадає з класичними комуністичним ба-
ченням; 2) відродження ленінізму полягає у зміцнен-
ні партійного контролю над урядом, економікою та 
суспільством; 3) соціалістична глобальна держава 
– це не заклик до комуністичної світової революції, 
а посилення ролі Китаю у світі шляхом просування 
до «центру світової сцени» з метою стати провідною 
світовою державою до 2050 р. та визначення актив-
ної місії КПК у загальному розвитку людства. 

Фактично на XIX з’їзді КПК відбулось рішуче повер-
нення до соціалістичної ідеології на основі марк-
сизму, ленінізму та маоїзму. Сі Цзіньпін зробив свій 
ідеологічний внесок до статуту партії, підвищив-

ши свій статус до рівня, порівнянного з його най-
потужнішими попередниками Мао Цзедуном і Ден 
Сяопіном. Сі Цзіньпін заявив про новий шлях Ки-
таю – перехід від лібералізації останніх десятиліть 

до монолітної соціалістичної держави. КПК повинна 
керувати країною у напрямі більш збалансованого 
розвитку економіки і фінансової системи та забез-
печення політичної стабільності. 

ПОЄДНАННЯ ІДЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ТА РЕФОРМ В ІДЕОЛОГІЇ СІ ЦЗІНЬПІНА

В. О. КІКТЕНКО
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Ця мета, у загальних рисах, була визначена досить давно, ще під час 
попереднього XVIII з’їзду КПК. Але саме зараз у Китаї вже закладені 
основи для практичної реалізації обраного курсу, встановлені доро-
говкази для досягнення цієї мети. Сьогодні всі ці задуми виглядають 
майже фантастичними, але мало хто має сумнів, що сучасний Китай 
здатний реалізувати означені довготермінові цілі. 

П’ять років тому Китайська комуністична партія чітко усвідомила для 
себе ключові виклики, які постали внаслідок швидких темпів реформ, 
змін, які відбулися в китайському суспільстві через збагачення й май-
нове розшарування, звуження ролі держави у багатьох сферах управ-
ління і зменшення впливу офіційної ідеології на повсякденне життя 
людей. 

Сі Цзіньпін мусив вжити негайні кроки для забезпечення підпорядку-
вання всієї партії ЦК КПК і відстоювання авторитету й єдиного цен-
тралізованого партійного керівництва. З цією метою було необхідно 
ліквідувати існуючі всередині партії гострі і серйозні ризики, такі як 
недбальство і лінь, брак здібностей, відрив від мас, пасивність у роботі 
і корупція. Серед цих проблем корупція була найголовнішим викликом.
Партія мусила найшвидше засвідчити цілому народу, що вона й надалі 
здатна бути керівною силою у державі, готова висунути нові керівні 
ідеї, які об’єднають всіх людей, і модернізувати систему державного 
управління. Для подолання викликів, партія мусила, найперше, мобі-
лізуватися з середини і таким чином, забезпечити для себе підтримку 
якнайширшого кола громадськості. 

Водночас партія мусила на практичному досвіді показати, що вона ви-
конує взяті зобов’язання перетворитися на партію, яка служить людям, 
ставить інтереси людини на чільне місце.  Саме тому, керівництво КПК 
під проводом Сі Цзіньпіна з 2012 р., коли тільки стало біля керма партії, 
перейшло до практичних кроків. Були прийняті доволі суворі прави-

ла поведінки для комуністів, виконання яких досить 
жорстко контролювалося. Посилилася боротьба з 
корупцією у партійних лавах, від низового рівня до 
керманичів найвищого рівня, введена колективна 
відповідальність керівників за підлеглих. Згодом 
партія почала впроваджувати політику чіткого до-
тримання закону для всіх партійців, незалежно від 
рангів та статусів і взяла на озброєння гасло «управ-
ління державою на основі закону» і принцип, що 
партія не може бути понад законом, або мати приві-
леї, які суперечать Конституції та законам.

Також майже одразу, наприкінці 2012 р., була вису-
нута ідеологія «китайської мрії», що мусила згур-
тувати китайський народ і стала подальшим роз-
витком концепту великого відродження китайської 
нації, про яку говорив ще попередник Сі на посту 
Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзіньтао. 

Китайське керівництво визначилося з тим, що дати 
2021 р. та 2049 р., відповідно це 100-річчя утворен-
ня КПК і 100-річчя проголошення КНР, будуть клю-
човими «віхами» на шляху здійснення китайської 
мрії. Вирішено до першого столітнього ювілею до-
сягти всеосяжної побудови суспільства середньої 
заможності (що відповідає традиційному китай-
ському концепту сяокан «малий добробут», «мале 
процвітання» або «суспільство прийнятного стану», 
яке ввів до сучасного китайського політичного лек-
сикону «патріарх» китайських реформ Ден Сяопін). 
Це такий стан, коли кожному громадянинові будуть 
забезпечені всі основні людські потреби і в державі 
не залишиться тих, хто жебракує, живе у злиднях. До 
другого ювілею – Китай мусить увійти до числа роз-
винених націй, як всебічно розвинена могутня і мо-
дерна держава. Так китайська мрія буде здійснена. 
В цей же час, під авторством Сі Цзіньпіна, виходить 
книга про управління державою, яка відбила нові 
концепції, ідеї і стратегії у державному управлінні. 

Невдовзі, керівник Китаю проголосив свою ініціа-
тиву «Один пояс, один шлях», яка перетворилася у 
наймасштабніший світовий геоекономічний проект. 
В його межах Пекін намагається згуртувати понад 
70 країн-партнерів, включно з Україною, для побу-
дови інклюзивної зони економічної взаємодії, віль-
ної торгівлі і розвинутих транспортних комунікацій, 
культурного обміну та безпосередніх контактів між 
представниками різних народів.  

За минулі п’ять років Китай почав здійснювати та-
кож реальні перетворення у своїй економіці. Змі-
нюється парадигма розвитку – від інтенсивного 
зростання ВВП, до стану «нової нормальності», коли 
темпи зростання будуть помірними, проте на чільне 
місце поставлені якісні і обґрунтовані параметри 
розвитку економіки, а сам розвиток переводиться 
на інноваційні рейки за рахунок нових факторів і 
секторів економіки, пожвавлення внутрішнього по-
питу і стимулювання споживчого ринку. 

У цілому, протягом п’яти років, були прийняті 360 
важливих реформаторських проектів і понад 1500 
реформаторських заходів. У провідних сферах в ос-
новному була визначена загальна схема проведен-
ня реформ.

З кінця 2015 р., на тлі появи нових безпекових ви-
кликів на планеті, розпочалася масштабна реформа 
китайської армії. Вона також мусить стати суттєвим 
елементом забезпечення могутності держави в май-
бутньому. 

До дати 70-річчя заснування ООН, Сі Цзіньпін про-
голошує концепцію «загальнолюдської спільноти 
єдиної долі», що мусить дати відповіді на основні 
загрози для цілого людства. В основі концепту ки-
тайського керманича чотири погляди на майбутнє. 
Він пропонує людству спільно будувати світ, який є 
безпечним і вільним від страху війни, світ, який про-
цвітає та вільний від бідності, відкритий світ, всеохо-
плюючий і без ізоляції, а також екологічно чистий і 
гарний світ. Завдання створення такої спільноти стає 
ключовим для китайської дипломатії в нову епоху. 
Під час жовтневого 2016 р. пленуму ЦК КПК (від 
якого почалася практична підготовка до ХІХ з’їз-
ду), партія приймає дві суттєві постанови: «Норми 
і принципи внутрішньопартійного життя в умовах 
нової обстановки», а також «Положення КПК про 
внутрішньопартійний контроль». Вони накладають 
на китайських комуністів, включно з членами вищо-
го керівництва, ще більш жорсткі обмеження і кон-
троль. Йдеться про боротьбу з корупцією при визна-
ченні керівних посад і боротьбу з порушеннями під 
час виборів. Пленум також проголошує товариша Сі 
Цзіньпіна «ядром» ЦК КПК та всієї партії (такий тер-
мін до цього часу застосовувався лише щодо Мао 
Цзедуна), що є формальним визнанням за ним ролі 
ключового лідера керівного апарату. Таким чином 
визнані практичні здобутки за минулі роки, в його 
руках концентрується більше важелів керування у 
політичній сфері, так само як і у проведенні та пла-
нуванні економічних реформ, перетворень в армії, 
секторі безпеки тощо. Разом з тим наголошувалося, 
що система колективного керівництва партією за-
лишається незмінною. 

Отже до чергового ХІХ з’їзду КПК підійшла більш 
згуртованою і змобілізованою. Чисельно вона зрос-
ла до майже 89,5 млн осіб, що на 9 млн більше ніж 
перед минулим з’їздом. Саме тому Сі Цзіньпін мав 
усі підстави заявити, що саме за п’ять років від XVIII 
з’їзду, «вдалося вирішити багато найскладніших пи-
тань, які тривалий час ми планували, але не могли 
вирішити, також вдалося завершити багато найваж-
ливіших справ, які раніше залишалися лише намі-
ченими планами». 

Відтак, основні засади для вступу Китаю до «нової 
епохи» були зроблені, але робота щодо визначення 
подальших практичних кроків щойно почалася. 

Як Китай увійшов
            до НОВОЇ ЕПОХИ

О. А. Коваль

журналіст-міжнародник, 
член правління Української 

асоціації китаєзнавців

Для розвитку Китаю та китайського соціалізму почина-
ється нова епоха. Епоха, якій передували десятиліття 
реформ і відкритості, важка робота кількох поколінь 
китайських комуністів у вдосконаленні і розвитку того, 
що всі ми називаємо «соціалізмом з китайською специ-
фікою» – соціалізм, пристосований до реальних умов і 
потреб розвитку китайської нації і держави. 

З 18 жовтня до 24 жовтня 2017 року у Пекіні відбувався ХІХ з’їзд Комуністичної партії 
Китаю. Під час форуму, у доповіді генерального секретаря ЦК КПК і Голови КНР Сі Цзіньпіна, 
була викладена довготермінова стратегія розвитку країни, всебічних реформ аж до середи-
ни теперішнього століття. Цей період і стане «новою епохою розвитку соціалізму з китай-
ською специфікою», по завершенні якої, Китай перетвориться на заможну, могутню, демо-
кратичну, цивілізовану, гармонійну, прекрасну та модернізовану соціалістичну державу.
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Заступник голови відділу пропаганди ЦК КПК То 
Чжень, який був офіційним представником ХІХ з’їзду, 
заявив, що на підготовку форуму пішло понад рік 
напруженої роботи до якої було залучено 59 науко-
вих центрів, урядових та партійних департаментів. 
Вони підготували понад 80 аналітичних доповідей 
по 20 актуальних темах.

Також слід відзначити, що для роботи над звітною 
доповіддю Генерального секретаря ЦК КПК Сі Цзінь-
піна були залучені 4700 осіб з різних урядових уста-
нов і регіонів країни. Це, зокрема, делегати мину-
лого XVIII з’їзду КПК, а також й ті, хто був обраний 
делегатами на ХІХ з’їзд.  

Під безпосереднім керівництвом Сі Цзіньпіна за ми-
нулий рік пройшло шість нарад, де він заслуховував 
думки експертів різних сфер та представників різ-
них регіонів щодо проекту доповіді.  

Масштаб цієї роботи став зрозумілим 18 жовтня 2017 
р. Доповідь Сі Цзіньпіна перед учасниками ХІХ з’їзду 
КПК, де він накреслив ідеї соціалізму з китайською 
специфікою для нової ери, за широтою і обсягом 
суттєво перевершила подібні виступи китайських 
керманичів за всі останні десятиліття на минулих 
з’їздах.  Досить сказати, що це документ на 68 сто-
рінок і містить 32 тис. ієрогліфів. За три з половиною 
години своєї промови, Генеральний секретар ЦК 
КПК ґрунтовно викладав всі аспекти перетворень, 
до яких Китай і цілий світ мусять бути готовими в 
наступні десятиліття.

За словами Сі Цзіньпіна побудова соціалізму з ки-
тайською специфікою увійшла в нову еру. І це стає 
новим історичним моментом в розвитку Китаю. В 
цей час Китай буде посуватися до центру авансцени 
світової політики і таким чином робитиме більший 
внесок у розвиток людства. 

Він також заявив, що досвід Китаю по реалізації со-
ціалізму з китайською специфікою відкриває для 
цілого людства нові можливості для модернізації, 
створює альтернативи для країн, що розвиваються, і 
для націй, які прагнуть пришвидшити свій розвиток 
і водночас зберегти незалежність. Водночас, Китай 
не прагне до «експорту» своєї моделі, але пропонує 
скористатися «мудрістю і досвідом» для вирішення 
проблем розвитку людства. Наголошуючи на меті 
свого розвитку до рівня провідної світової потуж-
ності, Китай, натомість, підкреслює, що не буде праг-
нути стати гегемоном і ніколи не буде прагнути до 
експансії, його розвиток буде мирним. 

У своїй доповіді він наголосив на 14-ти базових 
принципах побудови соціалізму з китайською спе-
цифікою в нову епоху, серед яких найперший – «за-
безпечення керівної ролі партії на всіх напрямах 
діяльності», решта принципів здебільшого повторю-
ють ті, що партією було проголошені раніше – «слу-
жіння народу», «продовження всебічного погли-

Поки Китай також наполягає, що залишається кра-
їною, яка розвивається, навіть ставши вже другою 
за обсягом ВВП світовою економікою. Збереження 
статусу країни, що розвивається, однак, вже не може 
приховати прагнення Китаю перетворитися згодом 
на економічно розвинену державу, особливо, якщо 
взяти до уваги темпи його наближення до рівня ін-
дустріально розвинених держав світу, особливо в 
сферах науки і технологій. 

У доповіді було багато уваги приділено й подаль-
шому зміцненню і вдосконаленню практик держав-
ного управління. Партія буде докладати зусиль, щоб 
участь людей у прийнятті політичних рішень по-
силювалася через відповідні закони, які стосують-
ся участі громадян в демократичних виборах, кон-
сультаціях, виробленні рішень, управлінні і нагляді 
за роботою державних органів. Для цього має бути 
підвищений статус народних обранців, а збори на-
родних представників та їх постійні комітети на всіх 
рівнях мають цілковито виконувати всі ті функції, 
які передбачені Конституцією. Партія утворить нову 
Керівну групу ЦК КПК з всебічного забезпечення 
законності у державному управлінні, яка гаранту-
ватиме єдність керівництва у побудові «правового 
Китаю», системи верховенства права, правосуддя, 
дотримання закону на всенародному рівні. 

Окрім того, увагу в доповіді привернуло те поло-
ження, що партія має поширювати свої практики 
боротьби з корупцією на весь держаний апарат і 
всіх посадовців. Так, зокрема, буде створена мере-
жа контрольних комісій на національному, провін-

блення реформ», «нова теорія розвитку», «втілення 
ключових соціалістичних цінностей», «активізація 
глобальних інтеграційних процесів для просуван-
ня будівництва спільноти спільної долі для всього 
людства», «посилення ролі партії у розбудові армії», 
«охорона навколишнього середовища» тощо. Нато-
мість найсуттєвішою у доповіді була перша за 36 ро-
ків зміна визначення головного протиріччя, з яким 
китайське суспільство стикається на новому етапі 
розвитку – це «протиріччя між постійно зростаючи-
ми потребами народу жити краще і незбалансова-
ним та неадекватним розвитком». 

Варто нагадати, що до цього часу у кожній допові-
ді китайських партійних лідерів, починаючи від 6 
Пленуму ЦК КПК XI скликання у 1981 р., говорили про 
те, що існує «протиріччя між зростанням матеріаль-
но-культурних потреб народу і відсталим суспіль-
ним виробництвом». 

За словами Сі Цзіньпіна, тепер під гідним життям, 
китайці розуміють не лише задоволення матеріаль-
них та культурних потреб, але й запит до подальшої 
демократизації, утвердження принципу управління 
на основі закону, чесності та справедливості, безпе-
ки і покращення стану навколишнього середовища. 
З таким підходом пов’язана й інша суттєва переміна 
щодо погляду партії на будівництво всеосяжного су-
спільства середньої заможності (суспільства сяокан) 
у перспективі до 2020 р. У доповіді Сі Цзіньпіна вже 
не йшлося про кількісні показники, за яким раніше 
оцінювали середню заможність – себто подвоєння 
ВВП і середнього доходу мешканців міст і сіл щодо 
рівня 2010 р. Адже за офіційними оцінками, доходи 
населення зростають швидше ніж рівень ВВП. Тепер 
більше уваги приділено саме завданню виведен-
ня кількох десятків мільйонів мешканців віддале-
них сільських районів зі стану злиднів і зубожіння. 
В умовах, коли економіка країни зростає помірно, 
зменшуються темпи створення нових робочих місць 
і держава має менше фіскальних доходів, партія 
більш активно застосовує практику виділення ко-
штів під конкретні програми боротьби з бідністю в 
віддалених районах.

У доповіді Сі Цзіньпіна ХІХ з’їзду незмінним зали-
шилося твердження про те, що Китай залишаєть-
ся на початковій стадії побудови соціалізму, яка 
триватиме не менш ста років – а саме до 2049 р. 
Проте в доповіді на з’їзді Сі Цзіньпін визначив ще 
одну «проміжну» дату на додачу до «двох столітніх 
ювілеїв». 2035 рік – це дата, до якої Китай в цілому 
повинен завершити соціалістичну модернізацію і 
піднятися до рівня «країн – лідерів інноваційно-
го типу», подолати екологічну кризу та завершити 
оновлення своєї армії. Зокрема, вперше в рамках 
армійської реформи будуть створені органи по за-
хисту та управлінню демобілізованими військови-
ми, захисту прав та інтересів військових і членів їх 
сімей. 

ційному, міському і повітовому рівнях для того, щоб 
спільно з партійними комісіями з перевірки дисци-
пліни «здійснювати всеохоплюючий контроль над 
всіма держслужбовцями». Замість існуючої донині 
системи, коли до членів КПК, які порушили закон та 
партійну дисципліну, застосовували допит з метою 
змусити співпрацювати зі слідством, тепер буде за-
стосовуватися затримання і арешт. 

На з’їзді, окрім доповіді ЦК КПК, була схвалена до-
повідь Центральної комісії КПК з перевірки дисци-
пліни, яка засвідчила, що за п’ять минулих років 
жорсткої антикорупційної боротьби вдалося по-
вернути партійні кадри на «правильний, чесний і 
моральний шлях поведінки». Натомість статистика 
свідчить, що для цього партійній комісії довелося 
провести 12 раундів інспекцій у 277 партійних ор-
ганізаціях та органах. Це означає, що жодна з ос-
новних партійних установ не оминула перевірок. 

За 5 років понад 244 тис. чиновників були покара-
ні за порушення настанов партії жити ощадливо і 
не прагнути до розкоші. Особливо відзначено, що 
серед покараних за корупцію 280 осіб належать до 
високої керівної ланки управління – керівники пар-
тійних департаментів, чиновники міністерського або 
й вищого рівня. В Китаї їх прозивають «тиграми», за 
їхню колишню впливовість і могутність. Особливе 
місце серед них відведено справі колишнього мі-
ністра національної безпеки КНР, члена Постійного 
комітету Політбюро ЦК КПК Чжоу Юнкана, який був 
засуджений до довічного ув’язнення у червні 2015 
р. за хабарництво, перевищення владних повнова-
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жень, розкриття державної таємниці. До «тигрів», 
які втрапили у тенета правосуддя, також належать: 
Су Жун – заступник керівника Національного коміте-
ту Народної політичної консультативної ради Китаю, 
заступник голови Центральної військової комісії, ге-
нерал армії Сю Цайхоу, колишній партсекретар ве-
ликого міста Чунцін Сунь Чженцай та ін. Трохи нижче 
за градацією рангів від них стоять 8600 чиновників, 
рівня керівника департаментів і різних бюро, та 66 
тисяч місцевих чиновників, які також за ці роки під-
пали під розслідування з боку комісії КПК з перевір-
ки дисципліни.  

Є ще сотні тисяч «мух» – дрібних чиновників, проти 
яких також були заведені справи. Жоден з них не зміг 
сховатися за титули й повноваження, та й навіть вте-
ча за кордон не гарантувала корупціонерам спати 
спокійно. Китай зміг повернути 9,4 млрд юанів акти-
вів, які корупціонери в незаконний спосіб вивели з 
країни. Зі 100 найбільш розшукуваних за корупційні 
дії китайських чиновників, які втекли за кордон, 43 
було в різний спосіб повернуто до КНР в рамках опе-
рації «Sky Net», яку керівні органи КПК по боротьбі з 
корупцією запустили з 2014 р. У цілому за кордоном 
було затримано 3400 китайських корупціонерів.  

Відтак партія й далі прагне йти курсом посилення 
антикорупційної боротьби. Разом з тим, під час з’їз-

з’їзду засідання Політбюро ЦК КПК у новому складі. 
Вже після з’їзду було поширено офіційний документ 
під назвою «Сі Цзіньпін – провідник нової епохи». 
Знайшлося у Статуті місце і для ініціативи «Один пояс, 
один шлях», ініціатором якої також є Голова КНР, а 
також його концепція «загальнолюдської спільноти 
єдиної долі». Серед інших доповнень в документ були 
прийняті положення про «цілковите керівництво» з 
боку партії над збройними силами країни.

Як і очікувалося, 1-й пленум ЦК КПК XIX скликання 
переобрав Сі Цзіньпіна генеральним секретарем ЦК 
і головою Військової ради, де його повноваження 
ще й посилені.

Склад Постійного комітету Політбюро суттєво оновив-
ся. Окрім самого Сі Цзіньпіна, тільки Лі Кецян, голова 
Держради КНР, залишився у її складі від попередньо-
го скликання. Окрім них до складу керівного органу 
обрані: керівник парткому Шанхаю Хань Чжен, голова 
Канцелярії ЦК (аналог адміністрації) Лі Чжаньшу, ві-
це-прем’єр Держради Ван Ян і основний теоретик та 
ідеолог партії, голова центру політичних досліджень 
ЦК Ван Хунін, якого ще називають «китайським Кіс-
сінджером». Голова Організаційного відділу ЦК Чжао 
Лецзі переходить на посаду секретаря Центральної 
комісії КПК з перевірки дисципліни. Він змінює на цій 
посаді керівника компанії по боротьбі з корупцією – 

ду заявлялося, що викорінити корупцію можна не 
тим, що будуть успішно розслідувані індивідуальні 
корупційні справи, а лише через посилення ідеоло-
гічної роботи серед усіх 89 млн членів партії.  

Ще одним важливим рішенням з’їзду було при-
йняття змін до Статуту КПК. Положення про ідеї Сі 
Цзіньпіна про нову еру соціалізму з китайською 
специфікою тепер вписано в перелік ідеологічних 
основ діяльності партії. Також закріплене поло-
ження про Сі Цзіньпіна як «ядра» партії. Персоні-
фікація ідей генсека КПК у головному партійному 
документі зроблена вперше з часів «великого кер-
манича» Мао Цзедуна, і окрім нього лише «патрі-
арх китайських реформ» Ден Сяопін отримав такий 
привілей, проте останній лише по смерті. 

Це рішення підтверджує, що за минулі п’ять років 
Сі Цзіньпін досяг значного рівня підтримки своєї 
політики, ідей та дій, його престиж і позиції в се-
редині партії непохитні. Така концентрація влади 
в єдиному центрі, в межах існуючої системи управ-
ління, імовірно, є необхідною умовою для того, щоб 
Китай ефективно рухався тим шляхом, який вважає 
для себе правильним – саме шляхом побудови соці-
алізму з китайською специфікою. Свідченням ново-
го положення Сі Цзіньпіна стало й застосування до 
нього слова «керманич» у матеріалах першого після 

Ван Цішаня, який пішов за віком на пенсію.

Склад Політбюро ЦК КПК теж суттєво оновився – з 25 
членів, лише 10 залишилися від попереднього скла-
ду. Серед нових членів багато тих, хто раніше так чи 
інакше співпрацював з Сі Цзіньпіном, або були ви-
сунуті ним на важливі керівні посади. 

Кадрові зміни та нові призначення до партійних та 
державних органів триватимуть до весни наступ-
ного року. За традицією рішення партійного з’їзду 
та пленумів ЦК КПК розгляне законодавчий орган 
(парламент) Китаю – Всекитайські збори народних 
представників, який прийме рішення про пере-
обрання генсека ЦК КПК Головою КНР на новий п’я-
тирічний термін, а також призначить його заступни-
ка, затвердить нових партійних лідерів на головних 
державних посадах, затвердить нову структуру уря-
ду і міністерств.  

Саме ця «команда» працюватиме в подальші п’ять 
років до наступного XX з’їзду КПК. Підсумком цієї 
роботи мусить стати виконання першої значущої 
мети «нової епохи» – всеосяжної побудови су-
спільства середньої заможності. 
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ЕПОХА ВІЙН ТА ПРИНИЖЕНЬ

Початком епохи війн та принижень була Перша опіумна війна (
), яку в 1840 р. розпочала Великобри-

танія проти Китаю та, за рахунок технологічної та оперативної перева-
ги флоту і армії, домоглась поразки китайської армії, яка переважала 
за чисельністю в десятки разів. Завдяки допомозі флотів Франції та 
США  китайська імперія змушена була піти на поступки та підписала 
перший нерівноправний «Нанкінський договір». Згідно з угодою Ім-
перія Цін виплачувала Великобританії велику контрибуцію, передала 
острів Гонконг і відкривала китайські порти для англійської торгів-
лі. За результатами Другої опіумної війни (  

) 1856 – 1860 рр. Великобританія і Франція нав’язали Китаю 
«Пекінський договір», за яким Китай виплачував велику контрибуцію, 
відкрив порт Тянцзінь для іноземної торгівлі, дозволив використову-
вати китайців як робочу силу в колоніях Великобританії і Франції. В 
результаті Англійська корона отримала від продажу опіуму гігантське 
джерело доходу, а в Китаї почався тривалий період ослаблення дер-
жави і громадянської смути, що призвело до закабалення країни з 
боку європейських держав і гігантського поширення наркоманії, де-
градації і масового вимирання населення.

Російська Імперія скористалась слабким становищем Китаю та домо-
глась підписання «Пекінського трактату 1860 року», згідно з яким віді-
брала Уссурійський край і отримала право безмитної торгівлі вздовж 
всього східного кордону. В подальшому, Китай зазнав нищівної поразки 
в Японсько-китайській війні 1894 –1895 рр. (  ), та 
підписав наступний принизливий для Китаю «Сімоносекський дого-
вір», який фактично поклав початок боротьбі імперіалістичних дер-

жав за територіальне розчленування Китаю і став 
важливим етапом перетворення країни в напівколо-
нію. Із середини XIX і до початку XX ст. Китай підпи-
сав близько 13 таких невигідних договорів з Японією, 
США, Росією, країнами Європи. Боксерське повстан-
ня 1899 – 1901 рр. ( ) мало 
на меті усунути іноземне втручання в економіку, 
внутрішню політику та релігію, проте закінчилось 
поразкою. Після Сіньха́йської революції 1911 р. (

 було повалена Манжурська 
династія та було оголошено створення Китайської 
республіки. В подальшому, країну захлиснула гро-
мадянська війна між військами прихильників пар-
тії Гоміньдан та КПК. На фоні внутрішнього безладу 
Японія окупувала Китай в 1931 р. (створивши марі-
онеткову державу Маньчжоу-го), та 1937 р. Тільки в 
1949 р., після поразки Японії в Другій світовій війні 
та встановлення контролю над більшою частиною 
території країни, КПК проголосила створення КНР    
( ), на 
чолі якої став Мао Цзедун.
 

ІНІЦІАТИВА ПЕРЕХОДИТЬ
ДО КИТАЙСЬКИХ  КОМУНІСТІВ

Перемога КПК в політичній боротьбі не просто оз-
начала встановлення ще одного комуністичного ре-
жиму, перемога КПК означала кінець громадянської 
війни та початок відновлення китайської нації і по-
будови сильної держави. У 1949 – 1956 рр. за допо-
могою СРСР створено базові галузі промисловості, 
проведена націоналізація промисловості і колекти-
візація сільського господарства, розгорнуто масове 
соціалістичне будівництво. У 1956 р. на 8-му з’їзді КПК 
проголошений новий курс, що вилився в перемогу 
ідей Мао Цзедуна і політику «великого стрибка» і 
«комунізації» (1958 – 1966). Незважаючи на значні 
потрясіння (Великий китайський голод 1959 – 1961  
рр. ( ), Культурна рево-
люція ( )) Мао Цзедун в 
розумінні сучасного Китаю залишився найважливі-
шим державним діячем, який зумів зупинити грома-
дянську війну та започаткувати державу. 

Ядро другого покоління китайських лідерів Ден 
Сяопін в 1979 р. оголосив про «активізацію Китаю» 
( ), що лягло в основу 
сучасної концепції «китайської мрії», згідно з якою 
Китай має стати потужною і багатою державою з 
високим рівнем життя населення. Він став автором 
нового мислення, розробив принцип «соціалізму з 
китайською специфікою», став ініціатором еконо-
мічних реформ в Китаї і зробив країну частиною 
світового ринку.

Поняття «велике відродження китайської нації»         
 

почало фігурувати з 1990 рр. після приходу до вла-
ди третього покоління китайських лідерів. В цей 
час керівником держави стає Цзян Цземінь, який на 

16-му з’їзді партії висуває нове завдання – «велике 
відродження китайської нації на шляху соціалізму 
з китайською специфікою», що в подальшому було 
підтримано і Ху Цзіньтао під час його виступу на 17-
му та 18-му з’їздах КПК.  

Після приходу до влади Сі Цзіньпіна наратив про 
китайську мрію та національне відродження став 
ще більш помітний як у внутрішній, так і в зовнішній 
політиці. Безпрецедентна антикорупційна кампанія 
має на меті сформувати еліту, яка спроможна вико-
нувати складні державні завдання в сучасних умо-
вах. В своїй книзі «Про державне управління» він 
висунув вимоги до керівників та поставив боротьбу 
з корупцією як умову реалізації «китайської мрії».

Зовнішня політика стала повною протилежністю 
запровадженим Ден Сяопіном принципам «не ви-
совуватися», «триматися скромно», «не піднімати 
прапора». З 2013 р. вводиться нова філософія, що 
стала квінтесенцією міжнародних відносин КНР  – 
ініціатива «Один пояс, один шлях»（ ）. Згід-
но з ініціативою планується створити нову модель 
міжнародних відносин, новий світопорядок, в якому 
роль Китаю трансформується з «світової фабрики» 
в світового гравця, який має національні інтереси в 
усіх куточках земної кулі та захищатиме їх. 

Водночас, Сі Цзіньпін почав апелювати до гірких 
сторінок історії Китаю. Під час виставки «Шлях до 
відродження» в 2012 р.  від зазначив, що в період 
нової історії китайська нація зазнала стільки ве-
личезних жертв, що рідко зустрічаються в світовій 
історії. За його словами, «нескінченна боротьба, 
яка продовжується з часів Опіумної війни ось вже 
більше ніж 170 років, відкрила блискучі перспекти-
ви великого відродження китайської нації. Сьогодні 
ми, як ні в один історичний період раніше, близькі 
до здійснення нашої мети – великого відродження 
китайської нації, і як ніколи раніше впевнені в на-
шій здатності реалізувати цю мету», – зазначив лі-
дер. Під час бесіди з групою кращих представників 
молоді в 2013 р. Сі Цзіньпін зазначив, що «дев’яно-
сто лі пройдено з сотні – тільки половина шляху», 
апелюючи до 5-ї частини Політики воюючих дер-
жав «Чжаньгоце» ( ). Цим самим ке-
рівник підкреслив, що «чим ближче ми до великої 
мети – тим більше потрібно подвоювати зусилля». 

ЧИ МОЖЛИВО СФОРМУВАТИ
УКРАЇНСЬКУ МРІЮ

Історія української державності характеризується 
тим, що Україна майже завжди була під керівниц-
твом або протекторатом держав-імперій. Останнє 
сторіччя принесло масштабні потрясіння двох сві-
тових воєн, Голодомору, які забрали життя десятків 
мільйонів українців. Після здобуття незалежності  в 
1991 р. «де-юре», ми ніколи її не мали «де-факто»: 
Україна весь час економічно та політично залиша-
лася під впливом регіонального лідера – Російської 

Юрій Пойта

журналіст-міжнародник, 
член Української 

асоціації китаєзнавців

На 19-му з’їзді Комуністичної партії Китаю (далі – КПК) Голова КНР Сі Цзіньпін у своїй доповіді 
вкотре поставив ключове завдання для держави –  боротьба за щастя народу та відроджен-
ня китайської нації. Основою здійснення «китайської мрії» вбачається, перш за все, побудова 
до 100-річчя КПК середньозаможного суспільства, а до 100-річчя КНР – перетворення в мо-
дернізовану соціалістичну державу, багату, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну і 
прекрасну. Лейтмотивом його виступу є погляд у майбутнє та вироблення ефективного інстру-
ментарію для реалізації «китайської мрії». Водночас, у наративах китайського керівництва є 
посилання і до трагічних сторінок минулого, які розглядаються не тільки в проекції негативних 
аспектів, але і дають поштовх до «великого відродження китайської нації». 

У програмних документах китайського політичного істеблішменту найчастіше згадується «сто-
ліття національного приниження» – період з 1840-х рр. до заснування КНР в 1949 р. За цей час 
Китай внаслідок зовнішньої воєнної інтервенції та внутрішніх міжусобних конфліктів втратив 
частину територій, перетворився з могутньої самодостатньої держави в колонію та зазнав ве-
личезних людських втрат.

     вікового
          приниження 
 та відродження        
            китайської нації

«КИТАЙСЬКА МРІЯ»
як шлях подолання



Федерації. Поворот вектора зовнішньої політики на 
захід після Помаранчевої Революції 2004 р. не став 
реальним, а новий політичний істеблішмент не ви-
правдав надій народу. Після Революції Гідності Укра-
їна отримала шанс пройти шляхом реформ, прове-
сти індустріалізацію та кардинально покращити 
рівень життя населення. Очікувалося, що протягом 
приблизно п’яти років Україна повинна була стати 
таким собі прототипом «складального цеху Європи», 
адже для цього були всі необхідні інгредієнти: від-
носно дешева і кваліфікована робоча сила, можли-
вість через певний термін експортувати в ЄС товари 
з мінімальним або нульовим митом, достатні потуж-
ності по забезпеченню електроенергією, доступ-
ні транспортні комунікації та інша інфраструктура. 
Водночас, Зона вільної торгівлі з ЄС не «накрила» 
Україну ні європейськими, ні китайськими заводами, 
хоча саме перехід до індустріалізації, на думку Джо 

Стадвела, автора книги «Чому Азії вдалося», став за-
порукою економічного успіху не тільки Китаю, але і 
Японії, Південної Кореї, Сінгапуру тощо. У цих умовах 
надзвичайно важливим є формування української 
політичної еліти, яка буде ставити інтереси держави 
вище особистих. У цьому аспекті слід звернути ува-
гу на книгу Даніела А. Белла, декана школи політич-
них наук та державного управління в Шаньдунсько-
му університеті та професора Університету Цінхуа, 
«Китайська модель», де автор досліджує політичну 
меритократію в КНР – принцип управління, згідно з 
яким керівні пости повинні займати найбільш здібні 
люди, незалежно від їхнього соціального походжен-
ня і фінансового достатку. Саме цю модель, на думку 
автора, сьогодні використовує Китай при призначен-
ні керівників на ключові державні посади. Можли-
во і Україні слід вивчити китайський досвід підбору 
професіоналів в державні керманичі? 

Також, однією з ключових проблем є відсутність 
довгострокового стратегічного плану розвитку на-
шої держави – такої собі «української мрії», яка буде 
спрямована не на збагачення олігархічних груп, а 
на створення в Україні «суспільства середнього до-
статку». У цьому аспекті надзвичайно важливим є 
принцип послідовності, щоб наступне покоління 
чиновників дотримувалося затвердженої державної 
стратегії і використовувало результати попередньої 
еліти. Під час виступу на 2-му пленарному засіданні 
2-го пленуму ЦК КПК 18-го скликання Сі Цзіньпін за-
значив: «почату роботу слід повністю доводити до 
кінця відповідно до ретельно розробленого плану 
і добиватися при цьому реальних результатів. Ми 
повинні озброюватися вмінням «забивати цвяхи», 
адже в більшості випадків для того, щоб забити цвях 
одного удару молотком недостатньо, слід повторю-
вати удари поки він повністю не ввійде в дерево. 

Забив один – потрібно братися за наступний, адже 
безперервна праця неодмінно призведе до успіху. 
А якщо гатити молотком як попало – то, швидше за 
все, не вдасться забити жодного». 

Підсумовуючи, слід зазначити, що правильне 
сприйняття Китаєм негативних моментів своєї іс-
торії дало поштовх для «великого відродження 
китайської нації», яке полягає в розвитку як своєї 
держави, так і держав-партнерів, реалізації «ки-
тайської мрії» і побудови «співтовариства спільної 
долі». Звичайно, панацеї не існує – інструменти, які 
були ефективні в США, Китаї чи Сінгапурі, можуть 
бути абсолютно безкорисні в українських умовах. 
Проте, вивчивши досвід «китайської мрії», можли-
во знайти щось корисне і для мрії української. 
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Класики американської політичної філософії та політо-
логії, З. Бжезінський, Дж. Фрідман, неодноразово попе-
реджали про зростання впливу Китаю на зовнішньопо-
літичній арені найближчим часом. «Аналогічним чином 
навряд чи варто доводити, що Китай є великою дійовою 
особою на політичній арені. Китай вже є важливою регі-
ональною державою і, схоже, плекає ширші надії, маючи 
історію великої держави і зберігаючи уявлення про ки-
тайську державу як центр світу. Ті варіанти вибору, яким 
прямує Китай, вже починають впливати на геополітичне 
співвідношення сил в Азії, в той час як його економічний 
рушійний момент, безсумнівно, додасть йому як велику 
фізичну міць, так і зростаючі амбіції» [3, с. 25].

«За останні 20 – 30 років Китай також перетворився на 
велику промислову державу, за темпами економічного 
зростання перевершуючи й інші великі країни світу, хоча 
за своїм обсягом його економіка поки значно поступа-
ється економіці Японії або США. Проте в даний час Ки-
тай є ключовим гравцем в басейні Тихого океану. З точки 
зору запасів основних видів сировини Китай забезпече-
ний набагато краще, ніж Японія. Але з ростом економіки 
його власні ресурси виснажилися, і він став імпортувати 
сировину» [4, с. 94].

Таким чином, неправильно не помічати Китай в XXI сто-
літті. Україна мало цікавиться процесами, що відбува-
ються в Китаї, не проявляє активності, а це в нинішніх 
умовах недалекоглядно – країна ризикує не отримати 
бонусів від економічного співробітництва в мегапроек-
тах, які розгортаються Пекіном та які не зводяться до 
однієї лише торгівлі.

КИТАЙСЬКА ЕКОНОМІКА

Економіка Китайської Народної Республіки є унікальним 
феноменом у світі. Якимось чином їй вдається поєдну-
вати в собі елементи планової та ринкової економік, 
китайський прагматизм і західне марнотратство. Багато 
експертів в ній шукають сенс, логіку і часто не знаходять. 
Іноді економіка Китаю здається хаотичною і неструкту-
рованою, проте вона дає результат, який впливає на гео-
економічну ситуацію в світі.

Як зазначив генеральний секретар КПК Сі Цзіньпін у сво-
їй доповіді на 19-му з’їзді КПК: «Китайська економіка збе-
рігає середньовисокі темпи зростання, утримуючи одну 
з лідируючих позицій серед провідних країн світу. За 
показником ВВП, що зріс з 54 трлн юанів до 80 трлн юа-
нів, Китай міцно посів друге місце в світі. Внесок Китаю 
в зростання світової економіки перевищив 30%. Погли-
блювалася структурна реформа в сфері пропозиції, без-
перервно оптимізувалася економічна структура. Бурхли-
вий розвиток отримали цифрова економіка та інші нові 
виробництва, прискореними темпами йшло будівництво 
інфраструктури, зокрема високошвидкісних залізниць, 
автомагістралей, мостів, портів і аеропортів» [5].

Разом з тим, вона також відчуває на собі світову еконо-
мічну нестабільність. Проте, навіть у зв’язку із незначним 
спадом зростання китайської економіки на початку 2016 р., 

З 18 по 24 жовтня 2017 р. у Пекіні проходив з’їзд КПК – ключо-
ва подія політичного життя Китаю. Цей захід викликав величезний інтерес 
у світі – на з’їзді було акредитовано близько двох тисяч іноземних журна-
лістів (і лише кілька українських). Автор цієї статті був одним з тих україн-
ських журналістів, які брали участь у висвітленні роботи з’їзду КПК [1].

Завдання перед КПК стоять непрості, оскільки в сучасних глобалізаційних 
умовах їй, поки що, вдається зберігати стабільне економічне зростання, за-
безпечувати соціалістичну спрямованість багатьох реформ, а також дома-
гатися затвердження Китаю на міжнародній арені шляхом створення оригі-
нальних економічних проектів, таких, наприклад, як ініціатива «Один пояс, 
один шлях». Ця концепція – унікальна сучасна спроба Китаю отримати ті 
економічні вигоди, які країна мала за часів існування «Великого шовкового 
шляху» в давнину.

Олексій Коваль, український журналіст, який брав участь як міжнародний 
оглядач в роботі попередніх з’їздів КПК, у недавньому своєму інтерв’ю за-
значив, що в Україні недостатньо приділяють уваги Китаю в цілому, і з’їзду 
зокрема. Ця подія визначає, як буде розвиватися Китай наступні п’ять років, 
і не звертати увагу на цю подію навіть грішно [2].

Дуже багато було представників журналістського та експертного середови-
ща країн Південно-Східної Азії, Східної Азії, Південної Азії, Європи, Латинської 
Америки, Африки, які були запрошені на останній з’їзд КПК як гості. По суті, 
були представлені всі країни, куди Китай активно інвестує. І це, безумовно, 
пояснює професійний інтерес. Проте був й інший інтерес – геополітичний. Всі 
стежили за перипетіями з’їзду, тому що багато хто намагається зрозуміти, що 
буде далі з політичною системою Китаю, яке буде керівництво. Не зрозумівши 
політичну систему КНР, неможливо спрогнозувати подальші кроки Пекіна на 
міжнародній арені.

         Деякі зовнішньополітичні
                              орієнтири Китаю
     після 19-го Всекитайського з’їзду КПК

 А. I. Бузаров

магістр зовнішньої політики, 
член Національної спілки 

журналістів України, 
член громадських рад 

при комітеті у закордонних 
справах Верховної Ради 
України та МЗС України

«– Коли народ настільки численний, то як же його    
    направляти?
– Перш за все, треба дати йому розбагатіти,
– відповів Учитель.
– А коли він розбагатів, – знову запитав Жан Ю,
– то як його далі направляти?
– А ось тепер його треба виховати»...

 «Бесіди і судження»
 Конфуцій

вона зберегла і продовжує зберігати свою гнучкість, не-
зважаючи на деякі негативні тенденції.

За даними китайської газети «Женьмінь жібао» МВФ опу-
блікував нову «Доповідь про перспективи розвитку сві-
тової економіки», в якій зазначено, що спостерігаються 
сприятливі сигнали в глобальній економіці. У документі 
дано прогноз про те, що в 2017 р. темп зростання китай-
ської економіки складе 6,8%, а в 2018 р. – 6,5%, що на 0,1 
п.п. вище в порівнянні з прогнозом на перші сім місяців 
цього року [6].

Девальвація юаня також процес досить не однозначний, 
оскільки у  зв’язку із певною залежністю світової еконо-
міки від китайської, і, отже, від китайської валюти, цей 
процес має двосторонній ефект. Китайці як прагматики 
розуміють, що юань значною мірою прив’язаний до до-
лара і курс потрібно буде відпускати, щоб стабілізувати 
економічну ситуацію у себе в країні і в Азії в тому числі. 
«Найбільших успіхів в інтерналізації національної валю-
ти досяг Китай, валютна стратегія якого орієнтована в 
даний час на перетворення юаня в конкурентний платіж-
ний засіб в міжнародних розрахунках з іншими країнами, 
включаючи експортно-імпортні операції, транскордон-
ний рух капіталу, а також емісію цінних паперів на гло-
бальні ринки» [7, 219].

ШОВКОВИЙ ШЛЯХ

Незважаючи на певний економічний регрес, Китай вжи-
ває низку інноваційних заходів, спрямованих на роз-
виток внутрішнього становища економіки і зміцнення 
інтеграційних євразійських проектів. Маючи стабільну 
економіку і політичну систему, можна займатися і успіш-
ною зовнішньою політикою.

 «Один пояс, один шлях» (об’єднання проектів створен-
ня «Економічного поясу Шовкового шляху» і «Морського 
Шовкового шляху XXI ст.) – унікальний глобальний про-
ект Китаю і його партнерів.

”Один пояс, один шлях» не містить 
в собі ідею створення зони вільної 

торгівлі і не передбачає обов’язкових 
угод між державами. Замість цього 

в основу покладені наміри Китаю 
використовувати свої економічні 

ресурси та дипломатичні інстру-
менти для здійснення інвестицій 
в інфраструктурні та економічні 

проекти, що має забезпечити більш 
тісний зв’язок з країнами Азії і Євро-
пи. Використання менш формальних 
механізмів додає проекту гнучкості, 

дозволяє Пекіну максимально ви-
користовувати свої економічні та 

політичні можливості” [8].



35   УКРАЇНА-КИТАЙ     №4 (10)     201734 УКРАЇНА-КИТАЙ     №4 (10)     2017  А. I. БУЗАРОВ XIX ВСЕКИТАЙСЬКИЙ З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ КИТАЮ 

Кінцевим пунктом нового Шовкового шляху є, найшвидше, Європа, як ті країни, що входять в ЄС, так і ті, що поза ним. 
Якщо уважно проаналізувати географію шляху і провести історичні паралелі з Великим шовковим шляхом, який іс-
нував протягом багатьох років в давнину, то кінцевий пункт очевидний – країни Європи. До речі, тоді, століття назад, 
ініціатива створення цього шляху належала не європейцям (як багато хто думає), а саме китайцям. Китай був заці-
кавлений в експорті свого товару за межі своїх кордонів і в цьому він досяг успіху. Поки не почалася Епоха великих 
географічних відкриттів, Великий шовковий шлях був головною торговельною артерією Євразії.

У даний час ми бачимо, як історія повторюється. І для 
Китаю, і для ЄС дуже важливо мати хороші торгові від-
носини. І проект «Один пояс, один шлях» передбачає 
залучення не тільки країн Південної Азії, Східної Азії, Пів-
денно-Східної Азії, Центральної Азії, Середньої Азії, але і 
країн Європейського Союзу.

Мета поставлена   дуже амбітна. Вище вже зазначалося, 
що не можна вищевказану ініціативу розглядати тільки 
як зону вільної торгівлі або просто як нову форму еко-
номічної співпраці – це не зовсім так. Це безпрецедент-
на ідея, що включає в себе економічні інвестиції, які КНР 
вкладає в відповідну країну, в її інфраструктуру, в тран-
спорт тощо. А конкретна країна при цьому може отрима-
ти від такої співпраці солідні бонуси і дивіденди.

Як відзначають китайські автори, існують три основні 
цілі для ініціативи «Один пояс, один шлях»: знайти шлях 
для глобального економічного зростання в еру післяфі-
нансової кризи, відновлення глобальної рівноваги, ство-
рення нової моделі для регіональної кооперації в 21-му 
столітті [10, с. 26-27].

Для популяризації ідеї нового Шовкового шляху Китай і 
його партнери практично щомісяця проводить масу за-
ходів як у себе, так і за кордоном, спрямованих на по-
ширення та популяризацію цієї унікальної ініціативи. Так, 
наприклад, у вересні поточного року, при медійній під-
тримці китайської газети «Женьмінь жібао» в м. Дуньху-
ан провінції Ганьсу, що на північному заході Китаю, про-
йшов четвертий форум співробітництва ЗМІ «Один пояс, 
один шлях», який зібрав понад 300 учасників з 127 країн, 
включаючи Україну. Слід зазначити, що на цьому форумі 
не було величезної кількості західноєвропейських ЗМІ, 
що свідчить про те, що ЄС придивляється до ініціативи 
нового Шовкового шляху, чого не скажеш про азіатські 
ЗМІ, які були представлені солідно. Також акуратні і США.

КИТАЙ і США

КНР і США в даний час, без сумніву, є ключовими краї-
нами в світовій економіці. Відносини між цими країнами 
переживали злети і падіння, періоди занепаду і розквіту. 
«Починаючи з 1785 р., коли перший американський кора-
бель «Імператриця Китаю» пришвартувався в порту Кан-
тона, і аж до наших днів присвячені сотні і сотні наукових 
досліджень і журналістських нарисів, які абсолютно не 
піддаються сумарному перерахуванню» [11, с. 5].

Відомий американський стратег і аналітик, а також ідео-
лог налагоджування відносин з Китаєм в 70-х роках мину-
лого століття, Генрі Кіссінджер у своїй книзі «Про Китай», 
визнаючи специфічність дій китайців на міжнародній 
арені, відзначав, що Китай ніколи не доходив до трива-
лого спілкування з іншою країною на принципах рівності, 
адже йому ніколи не зустрічалися суспільства, які можна 
порівняти з ним по культурі і величі. Той факт, що китай-
ська імперія височіла над усіма в своєму географічному 
районі, приймався, по суті, як закон природи, свого роду 
мандат Неба. Для китайських імператорів цей мандат аж 

ніяк не означав неминучі ворожі відносини з сусідніми 
народами, як правило, все було по-іншому. Як і Сполучені 
Штати, Китай вірив в свою особливу місію [12, с. 32].

Мабуть, вірять в це обидві країни і зараз, незважаючи 
на численні розбіжності політичного, економічного і 
військового характеру. Камінцем спотикання між двома 
країнами залишається північнокорейська проблема. Піс-
ля приходу адміністрації Трампа до влади в США, а також 
у зв’язку зі збільшенням кількості ядерних випробувань 
і провокацій з боку КНДР, ситуація різко загострилася. 
Все більше і більше як з вуст офіційних осіб Пентагону, 
так і представників північнокорейського режиму звучить 
агресивна риторика щодо один до одного.

Головна проблема для США і Китаю полягає в тому, що ніхто 
не може контролювати північнокорейську ядерну програ-
му. Вона є реальною загрозою практично для всього світу. Є 
два варіанти розвитку ситуації – військовий і дипломатич-
ний. Останній не дав ніяких результатів і питання залиша-
ється невирішеним, оскільки немає впевненості в тому, що 
КНДР припинить розробки ядерної зброї.

МЗС Китаю регулярно акцентує увагу на тому, що питан-
ня з КНДР має вирішуватися виключно дипломатичним 
шляхом. Пекін виступає гарантом відновлення шести-
сторонніх переговорів (переговори щодо ядерної про-
грами КНДР за участю Китаю, США, Росії, Південної Кореї 
і Японії), щоб уникнути військового сценарію.

Військовий шлях вкрай небезпечний. Він призведе до 
другої корейської війні і серйозних геополітичних зітк-
нень. І якщо Трамп вирішить нанести превентивний вій-
ськовий удар, то це може значною мірою погіршити від-
носини США і Китаю. Історично Пекін є союзником КНДР і 
пасивно дивитися на такі дії Вашингтону не буде.

Ніхто в світі вже не сумнівається в тому, що у КНДР є 
ядерна зброя. У цьому вся складність. Трамп, напередо-
дні свого державного візиту до Китаю в листопаді поточ-
ного року, звинувачував його в існуючій на корейському 
півострові ситуації. Однак під час і після візиту риторика 
Трампа трохи пом’якшала не тільки з питання КНДР, але 
і по всьому спектру двосторонніх американо-китайських 
відносин [13].

Президент США став прагматичним і акуратним у 
висловлюваннях щодо Китаю, який, в свою чергу, 
останнім часом не використовував жорстку ритори-
ку на адресу Вашингтона, лише зрідка обмежуючись 
різкими дипломатичними коментарями і заявами.

Подібну поведінку Китаю на зовнішньополітичному полі 
можна пояснити, оскільки ще в 2013 р. нинішній лідер 
Китаю Сі Цзіньпін виступив з ініціативою про створення 
спільноти єдиної долі людства. По суті, ця та інші ініціа-
тиви Китаю на міжнародній арені, є виразом китайського 
бачення сучасної глобалізації, де взаємна повага суве-
ренітету, відмова від мілітаристської риторики і взає-
мовигідне економічне співробітництво є основою для 
світової стабільності і порядку [14].

”Ми повинні об’єднати намагання щодо поглиблення китай-
сько-європейського співробітництва з зусиллями зі створення 

Економічного поясу Шовкового шляху і, поставивши перед собою 
мету створення великого євразійського ринку, активізувати

ділову активність населення і підприємств, мобілізувати
фінансові можливості й впроваджувати передові технології,

щоб перетворити Китай і ЄС в «спарений двигун»
світового економічного зростання” [9, с. 383].
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КИТАЙ І УКРАЇНА

Безумовно, Україна не є зараз пріоритетом для зовніш-
ньої політики Китаю. Причин тому багато: географічна 
віддаленість, відсутність єдиного центру в Україні для 
комунікації з Китаєм, українська політична і законодавча 
нестабільність тощо.

У деяких випадках це може бути наслідком української 
політики декомунізації, що створює зайві проблеми в 
зовнішній політиці. Так, наприклад, комуністична ідея 
домінує в таких країнах, як Китай, В’єтнам, Куба – і це, 
можливо, заважає нинішній українській владі вибудову-
вати з ними повноцінні відносини.

«Необхідно визнати, що в сучасному українському по-
літичному середовищі є досить сил, які через свою не-
обізнаність упереджено ставляться до «комуністичного 
Китаю». Таким чином, «домашнім завданням» для укра-
їнської еліти є подолання застарілих уявлень про Підне-
бесну, які залишилися з часів «культурної революції» в 
Китаї [15].

Китайці добре орієнтуються в ситуації в Україні і знають 
про конфлікт з Росією. Звичайно, вони намагаються не 
зачіпати цю тему, але виступають за те, щоб Китай роз-
вивав відносини і з Україною, і з Росією. Китайці і далі 
зацікавлені інвестувати в Україну, але їх лякають три 
речі – постійна зміна законодавства, зміна політичних 
режимів і надмірна корупція. Вони не розуміють, чому її 
не можна побороти або хоча б зменшити. У самому Ки-
таї за економічні злочин, включаючи корупцію, давно не 
розстрілюють, однак покарання за подібні діяння досить 
суворі і в останні роки там ведеться безпрецедентна бо-
ротьба з нею.

Чи є Китай важливим для України партнером? Звичайно, 
є. Наведемо лише деякі аргументи. За останній час Голо-
ва КНР Сі Цзіньпін провів розмову з президентом Укра-
їни Петром Порошенко у Вашингтоні на Саміті з питань 
безпеки, в січні минулого року Лі Кецян провів дружню 
зустріч з президентом Порошенко на Форумі в Давосі, 
що дало всім позитивний сигнал. Дружні контакти на 
вищому рівні між двома країнами і загальний консенсус 
щодо необхідності поглиблення стратегічної співпраці 
між Китаєм і Україною направляють розвиток відносин 
між країнами і поглиблюють співпрацю у всіх сферах. Ки-
тай є постійним членом Ради безпеки ООН. Це означає, 
що будь-яке голосування по проукраїнських документах 
в ООН залежить, зокрема і від Китаю, як від важливого 
геополітичного гравця.

Важливий Китай для України і з економічної точки зору. 
Так, наприклад, зараз практично 80% експорту всієї 
української агропродукції в Китай займають дві товарні 
групи – масло і фуражна кукурудза. Решта припадає на 
борошно, рапсове масло. Українські компетентні органи 
ведуть з контролюючими органами КНР велику роботу, і 
в майбутньому ми сподіваємося значно розширити цей 
перелік [16, 72].

Зовсім недавно Держагентство автомобільних доріг Украї-
ни «Укравтодор» і китайська державна компанія Sinohydro 
Corporation Limited уклали в Києві контракт на рекон-
струкцію об’їзної дороги навколо міста Житомир, яка є 
важливою ділянкою траси міжнародного значення М-06, 
що з’єднує українську столицю з угорським кордоном [17].

Українсько-китайські відносини також можуть бути важ-
ливі в контексті нового «Шовкового шляху». Наприклад, 
українські морські порти можуть бути цікавими для гло-
бального китайського проекту про відродження нового 
«Шовкового шляху» в нових реаліях [18].

5471 кілометр – це протяжність нового Шовкового шляху 
від Китаю до України. Маршрут, який цікавий для нашої 
країни і з геополітичної, і з економічної точки зору, почи-
нається з КНР, потім – через Казахстан, Каспійське море, 
Азербайджан, Грузію, Чорне море і закінчується в укра-
їнському порту Чорноморськ (колишній Іллічівськ). А далі 
йде в Європу [19].

Наявний потенціал необхідно розвивати, можливо, 
шляхом створення нових ініціатив двостороннього 
співробітництва. Цікава ідея відомого українсько-
го філософа і директора інституту «Нова Україна» 
Андрія Єрмолаєва про створення Шовкового плану 
для України: «Я вважаю, що історично Україні було б 
набагато перспективніше реалізовувати не  захід-
ний план Маршалла, навколо якого багато містики 
і міфів, а Шовковий план. Він дав би додаткові мож-
ливості Україні, яка завжди себе мислила країною, 
що пов’язує Захід і Схід, в рамках стратегії об’єд-
нання великого континенту. Це відповідає розумін-
ню Китаю того, яким має бути Європейський і Азіат-
ський простір і яку роль мають відігравати країни, 
які через своє положення й ідеологію можуть бути 
їхніми партнерами з цього питання. Важливо і те, 
що, на моє глибоке переконання, тільки Китай за-
раз міг би стати для України головним партнером з 
реіндустріалізації країни. Росія ще довго буде само-
стверджуватися на українській кризі і його плодах, 
а Захід мало турбує майбутнє української промис-
ловості, науки і технологій. Адже вони самі імпор-
тують в Україну, вибудовують «споживчі піраміди» і 
зацікавлені у вигідному сировинному експорті (в т. 
ч. продовольчому з низькою доданою вартістю). В 
основі ідеї «Шовкового плану для України» лежить 
стратегічне партнерство та участь, допомога Китаю 
в новій реіндустріалізації нашої країни [20]. 

У будь-якому разі, в сучасних складних суспільно-полі-
тичних умовах всі розсудливі ідеї, ініціативи та думки, що 
пов’язані з розвитком двосторонніх відносин між Украї-
ною і КНР, повинні розглядатися і заохочуватися.

Останніми роками спостерігається різке збільшення 
співпраці між нашими країнами в економічній, політич-
ній, гуманітарній та культурній сферах. Україна і Китай 
розглядають один одного як взаємовигідного партнера, 
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здатного вибудувати довгострокову кооперацію в різних 
напрямах. На жаль, в українських ЗМІ приділяється не так 
багато уваги китайсько-українським відносинам.

Поряд з Францією, Німеччиною, Росією і США, Китай, най-
ближчими роками буде важливим геополітично активним 
гравцем. Коли в США і Франції проходили президентські 
вибори – у нас всі за ними стежили, також як і за пар-
ламентськими виборами в Німеччині. Зараз всі стежать 
за президентською кампанією в Росії, але ніхто не знає, 
що реально відбувається в політичному житті Китаю. І це 
при тому, що Китай є другим партнером України по значу-
щості товарообігу. В Україні на державному рівні мало за-
ймаються вивченням внутрішньополітичної ситуації цієї 
країни, цим і пояснюється невиправдано мало уваги до 
Китаю з боку офіційних посадових осіб України.

”Системність,
професіоналізм,

стабільність
в роботі – це те,

що китайці
історично

цінують
в інших націях.

Ось коли
у нас це буде,

тоді Китай
збільшить

свій інтерес
до України.”
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Він додав, що серед перспективних сфер економічного 
співробітництва у ґалузі інфраструктури є реалізація про-
ектів з розвитку портової інфраструктури України, дорож-
нього господарства, електрифікації залізниць і розвитку 
інфраструктури аеропортів.

Також економічне співробітництво розширюється в 
агропромисловому комплексі, промисловому секторі, у 
науково-технічній та освітянській сферах, спільному ви-
сокотехнологічному співробітництві, трансфері техноло-
гій, а також спільній виставковій діяльності, проведенні 
форумів, конференцій, більш тісна взаємодія у культурній 
сфері.

«Китай – ринок у фокусі для українського експорту на 
наступні 5 років згідно з Експортною стратегією України. 
Китай зацікавлений в імпорті з України товарів і послуг: 
продуктів харчування і напоїв, товарів машинобуду-
вання з використанням технологій, яких у Китаї немає, 
спеціальної автомобільної техніки, крафтової продукції 

та сувенірів. Наші переваги – висока якість за конку-
рентними цінами та з індивідуальним підходом. Не менш 
перспективною є співпраця в секторі інформаційно-ко-
мунікаційних технологій», – зазначила заступник Міні-
стра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий 
представник України Наталія Микольська.

Про результати Третього засідання 
Комісії зі співробітництва між Урядом 

України та Урядом Китайської Народної 
Республіки 5 грудня 2017 року

Рік 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Китаєм можна назвати 
новим стартом у відносинах. Він почався з зустрічі Президента України Петра Порошенка 
з Головою КНР Сі Цзіньпіном під час участі голів держав у 47-му щорічному засіданні Всес-
вітнього економічного форуму в швейцарському Давосі 17 січня 2017 року. Саме тоді було 
досягнуто домовленості про проведення Третього засідання Комісії зі співробітництва 
між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки вже до кінця 2017 року. 

Ця важлива, для подальшого практичного розвитку міждержавних відносин, подія відбу-
лася 5 грудня 2017 року у Києві під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра Украї-
ни – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Віце-прем’єра 
Держради КНР Ма Кая.
На засіданні сторони обговорили подальше розширення українсько-китайських відно-
син, зокрема у галузі торговельно-економічного співробітництва, промисловості, енер-
гетики, інфраструктури та обговорили реалізацію спільних проектів.

ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА КНР
                                НА НОВОМУ СТАРТІ

”Китай для України
був і залишається стратегічним 

партнером. Надзвичайно важливими 
є спільні проекти у сфері торгівлі, 

інфраструктури, промисловості та 
цифрової економіки. Ініціатива КНР 

«Один пояс, один шлях» є тим
об’єднуючим ланцюгом, який

дозволить нашим країнам досягти 
інноваційності, процвітання

та якісно нової взаємодії”,
– зазначив Степан Кубів
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У свою чергу, Віце-прем’єр Держради Китаю Ма Кай під-
креслив, що засідання міжурядової Комісії дозволить 
укріпити українсько-китайські взаємини у всіх ключових 
сферах співпраці. Він наголосив, що Китай ефективно 
співпрацює з Україною у багатьох ґалузях, зокрема, аграр-
ній, торговельній, культурній, а також у сфері науки, техні-
ки, космосу, промисловості та інвестицій.

”Сьогодні потрібно розширювати 
форми і ґалузі для спільної роботи, 

і шукати найсприятливіші форми 
співпраці. Китай передбачив для 

співпраці з Україною $7 млрд, і навіть 
більше, якщо будуть успішні проек-
ти. Але треба зважати на потреби 
ринку, які слід акуратно оцінювати 
і спрямовувати спільні зусилля у ті 

сфери, де буде найкращий ефект і 
результат”, – зазначив Ма Кай 

На його переконання, реалізація проектів «Україна – Ки-
тай» має відбуватися з урахуванням їх готовності, потреб 
та можливостей ринку.

«Між нашими народами та культурами є глибокий духов-
ний зв’язок. Це також сприятиме подальшому зближенню 
між нашими країнами. Крім того, ми знаємо, що підприєм-
ці України і Китаю дуже активно взаємодіють та реалізу-

ють кращі можливості співпраці і торгівлі, зокрема у сфері 
енергетики, високотехнологічного виробництва, промис-
ловості та агропромислового комплексу», – наголосив 
Степан Кубів.

Він додав, що досягнуті під час засідання домовленості 
мають стати запорукою подальшого розвитку взаємови-
гідної співпраці між нашими країнами і скласти засади 
поглиблення відносин в усіх сферах двостороннього спів-
робітництва між Україною та КНР.

Нові угоди окреслюють перспективи співпраці
За підсумками засідання Комісії Україна та Китай підписа-
ли спільний протокол, де визначили ключові досягнення, 
плани розвитку подальшого співробітництва «Україна – 
Китай».

За результатами Третього засідання українсько-китай-
ської Комісії з співробітництва також підписано низку 
документів. Серед них:

– План дій «Україна – КНР» з реалізації ініціативи побу-
дови «Економічного поясу Великого шовкового шляху» та 
«Морського шовкового шляху ХХІ ст.»; 

– Меморандум про взаєморозуміння в сферах енерго-
ефективності, відновлювальної енергетики та альтер-
нативних видів палива між Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження України й На-
ціональною енергетичною адміністрацією Китайської На-
родної Республіки; 

– Меморандум про співробітництво в ґалузі охорони здо-
ров’я і медичної науки між Міністерством охорони здо-
ров’я України та Національною комісією Китайської На-
родної Республіки з охорони здоров’я та планування сім’ї; 

– Програма українсько-китайського інвестиційного спів-
робітництва в агропромисловому комплексі між Мініс-
терством аграрної політики і продовольства України, 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерством сільського господарства КНР і Міністер-
ством комерції КНР.

Докладніше зупинимося на деяких з них, адже вони
визначають пріоритетні напрями співпраці двох країн. 

План дій «Україна – КНР» з реалізації ініціативи спіль-
ної побудови «Економічного поясу Великого шовкового 
шляху» та «Морського шовкового шляху ХХІ ст.» Згаданий 
документ є дорожною картою та наступними кроками 
щодо участі України у цьому глобальному проекті.

– Програма культурного співробітництва між Міністер-
ством культури України та Міністерством культури Китай-
ської Народної Республіки на 2018 – 2022 рр.; 

– Угода між Міністерством освіти і науки України та Мініс-
терством освіти Китайської Народної Республіки про спів-
робітництво в ґалузі освіти; 
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виробництва і сприятиме певному нарощенню експорту 
продукції добувної сфери та сфери АПК.

У ході засідання Голова Держенергоефективності Сер-
гій Савчук та заступник Голови Держкомітету з розвитку 
і реформ КНР Ван Сяотао підписали Меморандум про 
взаєморозуміння у сферах енергоефективності, віднов-
люваної енергетики та альтернативних видів палива між 
Держенергоефективності та Національною енергетич-
ною адміністрацією КНР. 

У рамках Меморандуму сторони працюватимуть над ре-
алізацією спільних «зелених» проектів, а також будуть 
обмінюватися інформацією щодо державної підтримки та 
механізмів стимулювання розвитку відновлюваної енер-
гетики. 

”Україна та Китай мають
колосальні перспективи співпраці

у відновлюваній енергетиці.
З свого боку, Україна пропонує
значний ресурсний потенціал,
сприятливе законодавче поле

для роботи інвесторів та численні 
потенційні «зелені» проекти

в різних регіонах”, 
– наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук

У рамках 3-го засідання Комісії зі співробітництва між 
Урядом України та Урядом КНР було підписано також 
Програму культурного співробітництва між Міністер-
ством культури України і Міністерством культури Китай-
ської Народної Республіки на 2018 – 2022 рр.

Програму підписали Міністр культури України Євген Ни-
щук та заступник Міністра культури КНР Дун Вей.

чи такий крок невигідним в умовах, коли від’ємне сальдо 
у торгівлі з Китаєм є сталим, і Україні слід шукати шляхи 
його зменшення за існуючих режимів торгівлі. 

За результатами 2016 р. Україна експортувала до Китаю 
товарів на 1,8 млрд дол. США, зокрема як імпорт склав 4,7 
млрд дол. США. Відносні показники також не є позитивни-
ми для України – за 2016 р. експорт до КНР зменшився на 
24%, а імпорт, навпаки, зріс на 24,3%. 

За дев’ять місяців 2017 р. в експорті до Китаю з’явилося 
226 нових товарних підпозицій, а це додаткові $24,1 млн 
експорту українських товарів. Натомість, найбільше зріс 
експорт ячменю (+$71 млн). 

У разі появи договору ЗВТ між Україною та Китаєм, буде 
спостерігатися підвищення темпів розгортання тенденції 
трансформації економіки України від «промислово-а-
грарної» до «аграрно-сировинно-промислової». Ця тен-
денція має місце упродовж останнього десятиліття, але  
набула особливо гострого значення після закриття рин-
ків РФ (починаючи з 2014 р.) й триває до цього часу. Тоб-
то, зниження торговельних бар’єрів з Китаєм обумовить 
подальше витіснення з внутрішнього ринку України гото-
вих непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного 

«Реалізація ініціативи важлива для належного місця 
України у глобальному ланцюгу руху товарів «Схід – За-
хід». Це сприятиме повноцінному використанню потен-
ціалу китайсько-української торгівлі, зростанню експорту 
до Азійського регіону, а також на ринки третіх країн», – 
прокоментувала результати засідання заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник 
України Наталія Микольська.

Впровадження Плану дій, зазначають у Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі, дозволить:

підвищити частку високотехнологічної продукції та про-
дукції з високою доданою вартістю у двосторонній тор-
гівлі;

активізувати інвестиційне співробітництво в авіаційній 
галузі, транспортному, енергетичному, машинобудівному 
секторах, харчовій та хімічній промисловості;

інтенсифікувати розвиток мультимодальних контейнер-
них перевезень сполученням Китай – Західна Європа 
транзитом через територію України, включаючи маршрут 
Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна – За-
хідна Європа;

поглибити співробітництво у проектуванні та виготовлен-
ні обладнання для теплових і атомних електростанцій, 
модернізації та реконструкції турбінного обладнання;
підвищити взаємодію між митними органами Китаю та 
України;

розвинути співробітництво в сфері дослідження і вико-
ристання космічного простору, зокрема виконання і пе-
ріодичної актуалізації Програми китайсько-українського 
співробітництва в космічній сфері на 2016 – 2020 рр., а 
також сприятиме взаємовигідному співробітництву між 
підприємствами та фінансовими установами обох держав.
Проте Київ, натомість, й надалі утримується від початку 
перемовин з Пекіном про створення зони вільної торгівлі 
(ЗВТ) (цю ідею Пекін пропонує Києву від 2015 р.), вважаю-

Програма передбачає: 

• підтримку та заохочення зміцнення прямих контактів 
між культурними і художніми установами двох держав, а 
також співробітництво у сфері обміну діловою інформа-
цією, професійної підготовки, спільної творчості, органі-
зації та реалізації спільних мистецьких проектів. Зокрема, 
участь у великих міжнародних культурних заходах, таких 
як Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Го-
голь-Fest» (м. Київ), Міжнародний культурний ЕКСПО Шов-
кового шляху (м. Дуаньхуан), Китайський міжнародний 
фестиваль мистецтв (м. Шанхай);

• підтримку сторонами встановлення прямих контактів 
між Українським інститутом книги та Союзом китайських 

письменників, сприяють здійсненню перекладів літера-
турних творів і обміну візитами делегацій письменни-
ків. Заохочують та сприяють участі видавничих установ 
у книжкових виставках, що проходять на території обох 
держав, таких як Міжнародний книжковий фестиваль 
(м. Одеса), Одеський Міжнародний Корнейчуковский 
фестиваль дитячої літератури, Китайський міжнародний 
книжковий фестиваль (м. Пекін) та інших;

• зміцнення і розвиток двостороннього співробітництва 
в сфері кіно- і телевиробництва. З цією метою сторони 
сприятимуть укладенню Угоди про спільне виробництво 
фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Ка-
бінетом Міністрів України та Урядом КНР, а також сприяти-
муть розширенню доступу національного кінопродукту на 
державні кіноринки. Китайська Сторона позитивно роз-
глядає імпорт українських фільмів;

• підтримку і заохочування сторонами зміцнення прямих 
контактів між бібліотечними установами та музейними 
установами держав та між професійними об’єднаннями 
фахівців у цих галузях, розширенню та активізації співп-
раці в сфері охорони культурної спадщини;

• а також, сторони поділяють спільну зацікавленість у 
розвитку культурних і креативних індустрій і відзначають 
важливу роль, яку відіграють культурні та креативні інду-
стрії у забезпеченні сталого розвитку економіки держав.

Зустрічі Ма Кая з вищим керівництвом України

Після завершення засідань Комісії керівник та члени ки-
тайської делегації також зустрілися з керівництвом Укра-
їнської держави – Прем’єр-міністром Володимиром Грой-
сманом та Президентом України Петром Порошенко. 

Так, зі свого боку, Голова Уряду України привітав учасників 
зустрічі з завершенням важливих переговорів, які спри-
ятимуть посиленню всебічної взаємодії двох держав. 

”Китай був та залишається нашим 
стратегічним партнером і нашим 
стратегічним пріоритетом. І сьо-

годні перед нами відкриваються нові 
можливості для поглиблення спів-

робітництва та перезавантаження 
реалізації спільних проектів та 

ініціатив”, – зазначив Володимир Гройсман.

Голова українського Уряду сам виступив з такою ініціати-
вою і також повідомив, що 2019 рік буде оголошено Роком 
Китаю в Україні.

У свою чергу, Ма Кай підкреслив, що Китай звертає велику 
увагу на співпрацю з Україною як у політичній площині, 
так і в напрямі торгово-економічної співпраці. «Ми вва-
жаємо, що у нас єдині позиції в цьому аспекті. Саме тому 
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ми готові стимулювати та поглиблювати нашу співпрацю», 
– підкреслив Ма Кай.

Сторони відзначили, що Китай послідовно підтримує Укра-
їну і впевнено входить до трійки найбільших торговель-
них партнерів нашої держави. За 9 місяців поточного року 
товарообіг між країнами зріс на 14,5% – до 5,6 млрд дол. Зі 
свого боку Київ реалізує курс внутрішніх реформ, направ-
лений, зокрема на залучення китайських інвестицій – в 
агросектор, промисловість, банківську сферу, та спільну 
реалізацію масштабних логістичних та інфраструктурних 
проектів як континентального рівня – на кшталт «Один 
пояс, один шлях», – так і локального значення. 

Київ розраховує на активну участь китайських інвесторів у 
масштабній приватизації українських активів. «Ми будемо 
відкривати нові можливості для інвестування, серед них 
і шляхом ухвалення нового законодавства про привати-
зацію, концесію. Це може стати інструментом залучення 
капіталу в Україну. Ми також володіємо значним кадровим 
потенціалом та можливостями технологічного розвитку, 
тож можемо говорити про об’єднання зусиль для поси-
лення спільних позицій на світовому ринку, – зазначив 
Володимир Гройсман. – Україна є і буде надійним партне-
ром по транскордонних проектах, передусім логістичного 
спрямування. Ми відкриті до співпраці та опрацювання 
ініціатив, які увійшли б у загальну стратегію розвитку та-
ких проектів».

Віце-прем’єр Державної Ради Китаю підтримав бажання 
України активно включатися в реалізацію міжнародних 
проектів, а також формувати максимально сприятливий 
діловий клімат для розвитку підприємництва. 

”З свого боку ми готові
стимулювати інвестування і,

таким чином, сприяти відновленню 
економіки України”, – сказав Ма Кай 

– Тож пропонуємо активізувати нашу співпрацю щодо 
міжнародного проекту «Один пояс, один шлях», і в цьому 
контексті ми розглядаємо Україну як один з логістичних 
та промислових центрів на шляху до Євросоюзу, а також 
сподіваємося на відновлення роботи по наших спільних 
інфраструктурних проектах. Спектр нашої взаємодії не об-
межується агросферою чи будівництвом інфраструктур-
них об’єктів. Ми також зацікавлені у технологічній співп-
раці, створенні індустріальних парків та співпраці в галузі 
авіабудування, освоєння космосу та в енергетиці».

Володимир Гройсман подякував китайській стороні за ви-
словлені пропозиції і запевнив, що потенціал співпраці 
між державами насправді великий. «Ми готові опрацьо-
вувати різні пропозиції і сприяти їх реалізації. Планів 
багато, можливостей ще більше, тож треба відповідально 
поставитися до тих завдань, які ми окреслили», – сказав 
Голова Уряду. 

Візит в Україну Віце-прем’єра Державної Ради Китай-
ської Народної Республіки Ма Кая важливий з огляду на 
поглиблення конструктивного діалогу та його високої 
динаміки. Президент Петро Порошенко звернув увагу 
на важливість продовження послідовної позиції Китаю 
щодо поваги до територіальної цілісності й сувереніте-
ту України, закликавши китайську владу дотримуватися 
політики невизнання тимчасової окупації Росією україн-
ського Криму. 

Президент України П. Порошенко позитивно оцінив ре-
зультати Третього засідання українсько-китайської мі-
журядової Комісії, а також підтвердив зацікавленість 
України в реалізації китайської ініціативи «Один пояс, 
один шлях», у рамках якої пріоритетом є залучення тех-
нологічних можливостей та інвестицій Китаю у розвиток 
транспортної інфраструктури України. Під час зустрічі з 
Віце-прем’єром держради КНР Ма Каєм П. Порошенко пе-
редав запрошення Голові КНР Сі Цзіньпіну відвідати Укра-
їну з візитом.

Ма Кай в першу чергу передав Петру Порошенко сердечне 
вітання і найкращі побажання від Голови КНР Сі Цзіньпіна. 
Він також висловив українському президенту вдячність за 
привітання, надіслані ним з нагоди успішного проведен-
ня 19-го з’їзду Комуністичної партії Китаю (КПК). 19-й з’їзд 
КПК не тільки надасть потужний поштовх розвитку Китаю, 
але і відкриє перед усіма країнами світу, включаючи Укра-
їну, нові можливості співпраці з КНР.

Ма Кай зазначив, що за 25 років, що минули з дня взаємно-
го дипломатичного визнання, співпраця Китаю й України 
в різних сферах принесла багаті плоди. У січні поточного 
року Сі Цзіньпін і П. Порошенко провели успішну зустріч в 
швейцарському Давосі, визначивши напрями подальшого 
розвитку китайсько-українських відносин. Саме втілення в 
життя важливих домовленостей, досягнутих тоді лідерами 
двох країн, стало головною метою 3-го засідання Комісії зі 
співробітництва між урядами Китаю і України.

За словами Ма Кая, КНР сподівається разом з Україною 
сприяти тому, щоб ця комісія цілком виконувала свою 
роль, яка полягає в централізованому плануванні та ко-
ординації дій, а також має намір вивести на новий рівень 
китайсько-українське ділове співробітництво в економіці, 
торгівлі, сільському господарстві, космічній авіації, науці 
і техніці тощо, при цьому наголошуючи на реалізації іні-
ціативи «Пояс і шлях». Все це буде сприяти здоровому і 
стійкому розвитку відносин стратегічного партнерства 
між Китаєм і Україною.

Петро Порошенко, в свою чергу, попросив Ма Кая при-
вітати від його імені Сі Цзіньпіна, а також привітав з 
успішним проведенням 19-го з’їзду КПК. Він зазначив, що 
Україна активно підтримує ініціативу «Пояс і шлях» та 
сподівається і далі зміцнювати ділове співробітництво з 
Китаєм у всіх областях для безперервного поглиблення 
міждержавних зв’язків.

На другий день, по завершенні засідання Міжурядової 
комісії, представники Міністерства економічного роз-
витку України разом з китайською делегацією на чолі з 
Віце-прем’єром Державної Ради КНР Ма Каєм відвідали 
авіабудівний концерн «Антонов». Високий гість оглянув 
транспортні літаки Ан-132Д, Ан-178, Ан-70, Ан-124−100 «Рус-
лан» і Ан-225 2Мрія» та ознайомився з основними даними 
представлених літаків.

Китайські гості цікавилися широким діапазоном літаків і 
можливостями їх обладнання для різних спеціальних по-
треб. Під час візиту на підприємство вони заявили про 
готовність Китаю тісно співпрацювати з Україною в галузі 
літакобудування. В МЕРТ заявляють, що КНР зацікавлена у 

співпраці з купівлі літаків, а спільне виробництво розгля-
дається з використанням матеріалів і запчастин, виробле-
них у Китаї.

У ході візиту було відзначено, що співпраця ДП «Анто-
нов» з китайськими підприємствами має давню історію: 
в КНР, у різний час, за активної участі компанії проводи-
лися роботи з удосконалення літаків «Ан», які нині мають 
китайські назви Y-5, Y7 і Y8. ДП «Антонов» також брало 
участь у створенні китайського літака ARJ21.

Час проведення візиту символічно збігся з 60-річним юві-
леєм першого польоту китайського літака Y-5, виготовлено-
го по документації літака Ан-2, створеного в ДП «Антонов». 

Віце-прем’єр Держради КНР пан Ма Кай за кермом
українського літака Ан-225 «Мрія» 

Пан Ма Кай і керівництво
ДП «Антонов» підтвердили заці-

кавленість в розширенні напрямів 
співробітництва між  «Антонов» і 

китайськими авіавиробниками.
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По-друге, ми будемо впевнено просувати вперед україн-
сько-китайські відносини. Україна знаходиться у самому 
центрі Євразійського континенту, має надзвичайно вигід-
не географічне положення, що робить дуже зручним тран-
спортне сполучення морем, сушею та повітрям. Втілюючи 
у життя проект «Один пояс, один шлях», Китай не може 
ігнорувати визначні переваги розташування України. Між 
Китаєм та Україною є цілком очевидна та вигідна еконо-
мічна взаємодоповнюваність. Україна має багаті природні 
ресурси, велике населення, величезний потенціал ринку, 
разом з тим як Китай має потреби у закордонному інвес-
туванні, торгівлі та співпраці. Україна має великі науко-
во-дослідницькі сили, велику кількість видатних наукових 
досягнень, в той час як майже чотири десятиліття досвіду 
Китаю у впровадженні політики реформ та відкритості 
забезпечили додаткові можливості для адаптації науко-
во-дослідних досягнень на ринку. 

У своїй доповіді на 19-му з’їзді Генеральний секретар Сі 
Цзіньпін чітко виділив активне сприяння міжнародно-
го співробітництва у рамках проекту «Один пояс, один 
шлях», втілення зближення політичних курсів, об’єднан-
ня інфраструктур, вільних ринків, кредитування та вста-
новлення зв’язків між народами, а також створення нової 
платформи міжнародного співробітництва та зміцнення 
нових рушійних сил спільного розвитку. Китай підтримує 
багатосторонню торговельну систему, сприяє створенню 
вільних економічних зон, розбудові відкритої світової 
економіки. Таким чином, він визначив напрям для май-
бутнього ділового співробітництва двох країн, що має 
полегшити торговельні, фінансові, транспортні та зако-
нодавчі зв’язки і комунікації, а також окреслив масштабні 
проекти з розвитку вільних економічних зон, технопарків 
та в різних інших сферах. 

Сі Цзіньпін відзначив, що історія опікає рішучих і сміли-
вих, та не чекає на тих, хто вагається та боїться трудно-
щів. Не можна відмовлятися від мрії у складній ситуації, 
не можна відмовлятися від мети, якщо до ідеалу лежить 
далекий шлях. У нинішніх більш тісних відносинах між 
двома країнами, коли в процесі співпраці виникають про-
блеми або конфлікти, ми не повинні зупинятися через 

відчай, боятися зробити 
наступний крок уперед, 
треба продовжувати рі-
шуче прямувати до по-
ставлених цілей. 

По-третє, зв’язки між 
Китаєм та Україною 
стануть ще більш ак-
тивними та близькими. 
Генеральний секретар 
Сі Цзіньпін вказав у 
своїй доповіді на 19-му 

з’їзді, що необхідно посилювати обміни та співпрацю між 
партіями і політичними організаціями різних країн, спри-
яти встановленню іноземних контактів з Всекитайським 
з’їздом народних представників, Народною політичною 
консультативною радою, армією, місцевими та народними 
організаціями. Це вказує на напрям майбутніх контактів 
між Китаєм та Україною, означає, що не можна обмежува-
тися лише міжурядовими контактами, а також, що треба 
плекати комунікації між партіями, арміями та громадськи-
ми організаціями, треба спільно створювати більше плат-
форм та мостів, що зблизять дві країни. 

Генеральний секретар Сі Цзіньпін зазначив, що у комуні-
каціях з іншими країнами Китай має підтримувати куль-
турні зв’язки, що визнають та поважають унікальність 
кожного народу. Хоч Китай та Україна далеко один від од-
ного, але серця двох народів дуже близькі. Між людьми 
можуть бути тисячі гір та рік, але дружні та теплі стосунки 
завжди їх подолають. Народи Китаю та України прагнуть 
кращого, щасливішого життя та щиро бажають один одно-
му досягти благополуччя. 

Останніми роками український народ проявляє все біль-
ший інтерес до китайської культури. Одночасно у Китаї 
щороку збільшується кількість літературних, мистецьких, 
художніх, музичних виставок, концертів та заходів з куль-
турного обміну. 

Саме про це сказав у «Бесідах та судженнях» Конфуцій: 
«немає сенсу перейматися минулим, майбутнє ж у наших 
руках». 

У сучасному мінливому світі, Китай та Україна мають до-
класти спільних зусиль для створення нових умов для ще 
більш взаємовигідного ділового співробітництва. Як пи-
сав у своєму вірші сучасний китайський поет Цзан Кецзя: 
«Довга дорога стелиться, як шовк. Наші коні самі несуть 
нас вперед, не чекаючи наказу». Я вірю, що майбутнє ки-
тайсько-українських відносин може бути таким, як символ 
нашого військового співробітництва – авіаносець «Ляо-
нін», що завжди лине вперед, розбиваючи бурхливі хвилі 
на своєму шляху! 

Перш за все, китайсько-українські відносини мають яскраві перспективи. У 
своїй доповіді на 19-му Всенародному з’їзді народних представників, Генераль-
ний секретар Сі Цзіньпін зазначив, що Китай рішуче втілює у життя принципи 
незалежної та мирної зовнішньої політики, поважає права народів всіх країн 
самостійно обирати свій шлях розвитку, підтримує міжнародне верховенство 
права. Дружба Китаю та України має давню історію, за останні три десятиліття 
ми підтримували близькі дружні стосунки. Між нашими двома країнами немає 
жодних політичних розбіжностей, немає історичних проблем, але є прекрас-
ний фундамент для співробітництва. У майбутньому Китай продовжуватиме 
підтримувати суверенний вибір українського народу та буде щиро сподіва-
тися, що Україна зможе досягти «гармонії між державою та народом», щоб її 
мешканці мали спокійне та мирне життя, а економіка стрімко зростала. З від-
криттям 19-го з’їзду, розбудова соціалізму із китайською специфікою увійшла 
в нову еру, а Україна в той же час швидким поступом просувається до великої 
мети всенародного консенсусу. У майбутньому відносини між двома країнами 
увійдуть у новий період розвитку. 

19-й 
Всекитайський 
з’їзд народних 
представників 
Комуністичної 

партії Китаю 
визначає 

курс розвитку 
українсько-
китайських 

відносин

Є Тяньле

 науковий співробітник 
Євразійського інституту 

Китайської академії сучасних 
міжнародних відносин

У жовтні в Пекіні було урочисто скликано 19-й 
Всенародний з’їзд представників Комуністичної 
партії Китаю. Це урочиста подія, що є ланкою 
між минулим і майбутнім, це найбільш значимий 
захід в усій історії КПК за початок 21-го століт-
тя.  Крім того, ця подія привернула увагу всього 
світу, цілком природно, що багато українських 
експертів та науковців також стежили за нею. 
Нерідко можна побачити коментарі українських 
фахівців та вчених стосовно 19-го з’їзду на вели-
ких новинних сайтах Китаю. Це дає відчуття того, 
що український народ уважно стежить за цією 
важливою для Китаю подією та за розвитком 
українсько-китайських відносин у майбутньому. 

”Напередодні 19-го з’їзду я за-
вітав до України, де мене над-
звичайно захопила тисячоліт-

ня історія Києва, стародавня 
слов’янська культура, величний і 
прекрасний Дніпро. Під час спіл-
кування з українськими вченими 

та чиновниками я зміг відчути 
міцну дружбу між народами 

наших двох країн та ще більше 
переконався у прекрасному май-
бутньому українсько-китайських 

стосунків. З огляду на головну 
доповідь Генерального секрета-

ря Сі Цзіньпіна та поточний стан 
співробітництва між Китаєм та 

Україною, я вважаю, що майбутнє 
двосторонніх відносин матиме 

три основні напрями.”
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      Хроніка головних подій   
 українсько-китайських   
   відносин у 2017 році

ЛЮТИЙ

ТРАВЕНЬ

СІЧЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ
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 зане-
покоєний останньою ескалацією, в ре-
зультаті якої загинули цивільні особи.

Перший віце-прем’єр-міністр України 
– Міністр економічного розвитку і тор-
гівлі України Степан Кубів взяв участь у 
Діалозі високого рівня Форуму міжна-
родного співробітництва «Один пояс, 
один шлях», який проходив у Пекіні.

У Києві у Національній академії об-
разотворчого мистецтва і архітектури 
відбулося відкриття виставки «Но-
вий шовковий шлях – відомі китай-
ські художники та учні», присвяченої 
25-річчю встановлення дипломатич-
них відносин між Україною і КНР.

Перший віце-прем’єр-міністр Укра-
їни – Міністр економічного розвит-
ку і торгівлі України Степан Кубів та 
Китайська корпорація доріг і мостів 
домовилися про будівництво мосту 
біля Кременчука та реконструкцію 
Шулявського шляхопроводу у Києві.

У Кабінеті Міністрів України відбу-
лася робоча нарада з питань інвес-
тиційних проектів у рамках україн-
сько-китайського співробітництва 
під головуванням Першого віце- 
прем’єр-міністра – Міністра економіч-
ного розвитку України С. Кубіва.

Перший віце-прем’єр-міністр Украї-
ни – Міністр економічного розвитку і 
торгівлі України Степан Кубів зустрів-
ся з Головою Державного експорт-
но-імпортного банку КНР Ху Сяолань.

Китайська народна асоціація дружби 
з закордоном влаштувала в Пекіні 
урочистий прийом з нагоди 25-ї річ-
ниці встановлення дипломатичних 
відносин між Україною та КНР.

Для української яловичини офіційно 
відкрито ринок Китаю

Асоціація «Укрсадпром» та China 
Haisum Engineering Co., Ltd. підписали 
Меморандум про взаєморозуміння.

Адміністрація морських портів Укра-
їни підписала другий контракт із 
компанією China Harbour Engineering 
Сompany Ltd. на проведення рекон-
струкції морського підхідного каналу 
в морському порту «Южний».

Підписано Меморандум щодо співп-
раці між Держкомтелерадіо та відпо-
відним відомством Китаю.

Відбулась зустріч Першого ві-
це-прем’єр-міністра України – Міністра 
економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни Степана Кубіва з Віце-прем’єром 
Держради КНР Ма Каєм.
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Президент П. Порошенко привітав 
Голову КНР Сі Цзіньпіна із 25-річчям 
встановлення дипломатичних відно-
син між Україною та КНР.

Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Го-
лову Української держави та народ 
України з нагоди 25-річчя встанов-
лення дипломатичних відносин між 
КНР та Україною.

У рамках участі у Всесвітньому еко-
номічному форумі в Давосі Прези-
дент П.  Порошенко провів зустріч з 
Головою КНР Сі Цзіньпіном.

На офіційному прийомі з нагоди 
25-річчя встановлення дипломатич-
них стосунків між Україною та КНР 
посол КНР в Україні Ду Вей підкрес-
лив важливе значення зміцнення 
українсько-китайської співпраці у 
2017 році, особливо у сфері торгівлі. 

У ДП МА «Бориспіль» відбувся свят-
ковий захід з нагоди Китайського 
Нового року та 25-ї річниці диплома-
тичних відносин між Україною та КНР.

У Львові відсвяткували Китайський 
Новий рік.

Китай передав МЗС України теле-
комунікаційне обладнання на суму 
близько 100 тисяч доларів.

04

04

13

17

17

20

28 30

У Києві на саміті країн-членів ГУАМ 
Прем’єр-міністр України В. Гройсман 
заявив про поглиблення співробіт-
ництва у Чорноморсько-Каспійсько-
му регіоні як елемент розбудови 
китайської стратегічної ініціативи 
«Один пояс, один шлях».

Відбулась презентація спеціального 
номера журналу «Україна – Китай», 
на якій посол КНР в Україні пан Ду 
Вей зазначив, що зустріч Президента 
України Петра Порошенка та Голови 
КНР Сі Цзіньпіна в січні ц.р. в Давосі 
дала сигнал для подальшого розвит-
ку українсько-китайських відносин.

Китайська компанія China Harbour 
Engineering перемогла в тендері на 
розробку днопоглиблення в порту 
«Южний».

Марина Порошенко відкрила Тиж-
день українсько-китайського куль-
турного обміну в рамках ініціативи 
«Один пояс, один шлях». У заході взя-
ли участь другий та третій президен-
ти України – Л. Кучма та В. Ющенко.

Стоматологічний медичний центр та 
стоматологічний факультет Національ-
ного медичного університету імені О. 
О. Богомольця відвідала делегація зі 
стоматологічної лікарні м. Урумчі (КНР).  

У Києві відбувся Українсько-китайський 
форум стратегічного партнерства 
«Один пояс, один шлях», присвячений 
25-й річниці встановлення диплома-
тичних відносин між Україною та КНР.

Відбувся Тиждень українсько-китай-
ського культурного обміну.

Секретар РНБО України Олександр 
Турчинов провів зустріч з Надзви-
чайним і Повноважним Послом КНР 
в Україні Ду Веєм.

27

11

18

20

24

29

30

24 30



61   УКРАЇНА-КИТАЙ     №4 (10)     201760 УКРАЇНА-КИТАЙ     №4 (10)     2017 ХРОНІКА ГОЛОВНИХ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН У 2017 РОЦІ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ ТА КИТАЮ

ЛИПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬЧЕРВЕНЬ

СЕРПЕНЬ

Відбулась зустріч у Пекіні очільника 
Асоціації журналістів України С. Томі-
ленка, а також представників низки 
українських ЗМІ з Китайською асоці-
ацією журналістів.

Відбулася робоча зустріч Першого 
заступника секретаря Ради націо-
нальної безпеки і оборони України 
О. Гладковського з делегацією Народ-
но-визвольної армії Китаю на чолі з 
заступником начальника головного 
управління розвитку озброєння і вій-
ськової техніки КНР генерал-лейте-
нантом Лю Шеном.

У Пекіні відбулося нагородження пе-
реможців 11-ї Спеціальної книжкової 
премії Китаю, серед яких вперше від 
України нагороду отримав В.О. Кіктен-
ко, д. філос. н., зав. відділом Далекого 
Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. 
Кримського НАН України, президент 
Української асоціації китаєзнавців.

Відбулось Шосте засідання Підкомісії 
з питань співробітництва в галузі сіль-
ського господарства Комісії зі співро-
бітництва між Урядом України та Уря-
дом Китайської Народної Республіки.

Делегація Нацгвардії України на чолі 
з командувачем генерал-лейтенан-
том Ю. Аллеровим перебувала з ві-
зитом в Китаї.
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Укргазвидобування та китайська 
Xinjiang Beiken підписали контракти 
на буріння 24 нових свердловин.

Фонд державного майна України 
та Bohai Commodity Exchange Co., 
Ltd уклали договір купівлі-продажу 
99,9% акцій Українського банку ре-
конструкції і розвитку.

Директор Інституту автоматики і 
електротехніки НУК імені адмірала 
Макарова Геннадій Павлов отримав 
медаль і диплом лауреата премії 
«Taishan Friendship Award»

Надзвичайний і Повноважний Посол 
КНР Ду Вей зустрівся з керівництвом 
Житомирської області та міста Житомир

Мінагрополітики та Генеральна адміні-
страція нагляду за якістю, інспекції та 
карантину Китаю підписали протоколи 
санітарних та фітосанітарних вимог 
щодо експорту соняшникового шроту 
та бурякового жому з України до КНР.

Китайська сторона внесла дев’ять 
нових українських підприємств до 
списку тих, які мають право експор-
тувати до Китайської Народної Рес-
публіки молочну продукцію.

Питання розширення співпраці в атом-
но-промисловому комплексі між Укра-
їною та Китаєм обговорено під час зу-
стрічі заступника Міністра енергетики 
та вугільної промисловості України з 
питань європейської інтеграції Наталії 
Бойко з керівництвом Китайського на-
ціонального управління з енергетики.

Підкомісія з питань співробітництва 
в ґалузі освіти між Україною та КНР 
затвердила «План першочерго-
вих заходів щодо розвитку україн-
сько-китайського співробітництва в 
ґалузі освіти на 2017 – 2019 рр.»

Відбулося Друге засідання україн-
сько-китайської Підкомісії з питань 
співробітництва в ґалузі освіти Комі-
сії зі співробітництва між Україною та 
Китайською Народною Республікою.

Міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін під час 72-ї сесії ГА 
ООН провів зустріч з Міністром за-
кордонних справ КНР Ван І.

Відбувся візит делегації Державного 
космічного агентства України до КНР.

Компанія China Harbour Engineering 
Company Ltd. почала реалізацію дру-
гого проекту в порту «Южний».

Міський голова Запоріжжя Володи-
мир Буряк і заступник мера народно-
го уряду міста Ічан пані Чжоу Чженьїн 
підписали план співпраці між м.  Ічан 
(провінція Хубей) і м.  Запоріжжя на 
2017 – 2019 рр.
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Пройшла ХІ Міжнародна наукова 
конференція «Китайська цивілізація: 
традиції та сучасність».

Посол КНР в Україні Ду Вей заявив 
журналістам, що неправильно гово-
рити про нібито підтримку Китаєм 
резолюції РФ про розміщення ми-
ротворчих сил на Донбасі.  

Посольство КНР в Україні влаштува-
ло у Києві урочистий прийом з наго-
ди 68-ї річниці проголошення КНР.

Президенти України Л. Кравчук,               
Л. Кучма та Ю. Ющенко нагороджені 
відзнакою КНР за сприяння у реаліза-
ції китайської ініціативи «Один пояс, 
один шлях».

Комісія Державіаслужби з видачі 
призначень задовольнила заявку 
авіакомпанії МАУ на відкриття по-
льотів між Києвом і Гуанчжоу.
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У Пекіні відбулися кадрові консульта-
ції між МЗС України та КНР з тематики 
підготовки дипломатичного персона-
лу на рівні керівників профільних де-
партаментів.

Голова Харківської обласної дер-
жавної адміністрації Ю.  Світлична 
зустрілася з китайською делегацією, 
очолюваною Надзвичайним і Повно-
важним Послом КНР в Україні Ду Веєм.
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ГРУДЕНЬЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

Мер Києва Віталій Кличко  та заступ-
ник голови правління China Pacific 
Construction Group Го Уін підписали 
угоду про співпрацю щодо реалізації 
проекту із будівництва четвертої лі-
нії метро у Києві.

За результатами 5 місяців 2017/18 
маркетингового року Державна 
продовольчо-зернова корпорація 
України відвантажила на адресу го-
ловного партнера – Китайської  на-
ціональної корпорації ССЕС – майже 
300 тис. тонн зернових.

Керівник Державного агентства ав-
томобільних доріг України Славо-
мір Новак та представник компанії 
Sinohydro Corporation Limited (КНР) 
– Mr. Xu Fei, підписали контракт на 
реконструкцію Північної об’їзної до-
роги м. Житомир по трасі Київ – Чоп.

У Києві пройшла Китайсько-україн-
ська наукова виставка технологій та 
інновацій.

Пройшла Підкомісії з питань співро-
бітництва в космічній галузі україн-
сько-китайської міжурядової комісії, 
під час якої було підписано Протокол 
та ухвалена оновлена редакція про-
грами двосторонньої співпраці у кос-
мічній галузі. 
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Вінницький національний технічний 
університет уклав угоду про співпра-
цю з Китайським технологічним ін-
ститутом (м. Ланчжоу).

Керівник Державного агентства ав-
томобільних доріг України Славомір 
Новак та Голова Правління компанії 
Xinjiang Communications Construction 
Group Co., Ltd. Шень Цзіньшен підпи-
сали контракти на реконструкцію та 
ремонт доріг. Під головуванням Першого ві-

це-прем’єр-міністра України – Мі-
ністра економічного розвитку і 
торгівлі України Степана Кубіва та Ві-
це-прем’єра Держради КНР Ма Кая у 
Києві відбулося 3-тє засідання Комісії 
зі співробітництва між урядами КНР 
і України, на якому було підписано 
цілу низку міждержавних угод. 

Перший віце-прем’єр, Голова Міне-
кономрозвитку Степан Кубів обго-
ворив з китайськими інвесторами 
будівництво гілки київського метро з 
Троєщини до аеропорту «Київ».

Найбільша китайська приватна на-
фтосервісна компанія Xinjiang Beiken 
Energy Engineering Co заснувала в 
Україні дочірню компанію – Бейкень 
енергетика України.

У Запорізькому національному уні-
верситеті відкрито Школу Конфуція з 
вивчення китайської мови.

Підписано угоду про співпрацю між 
Луанським університетом ВАН СИ та 
Чернівецьким національним універ-
ситетом імені Юрія Федьковича.

Китайська China National Nuclear 
Corporation (CNNC) у співпраці з 
Industrial & Commercial Bank of China 
(ICBC) запропонували Україні розгля-
нути можливість добудови блока №4 
Хмельницької АЕС за власною техно-
логією Hualong One (HPR-1000).

Відбулась зустріч Президента України 
Петра Порошенка з Віце-прем’єром 
Держради КНР Ма Каєм.

У китайських ЗМІ були висвітлені оцін-
ки українських експертів щодо 19 з’їз-
ду КПК та перспектив розвитку Китаю.
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Незважаючи на те, що Китай є однією з країн, яка 
має найвищий рівень виробництва в світі, він все 
ще залежить від іноземних технологій та обладнан-
ня, а також іноземної кваліфікованої робочої сили, 
зокрема, в обробній промисловості. Країна стика-
ється з труднощами у зростанні обсягів інновацій-
них інвестицій. Місцеві спеціалісти зазначають, що 
рівень китайських технологій, наприклад, в 15 галу-
зях обробної промисловості, таких як виробництво 
сталі, кольорових металів, нафтохімії, енергетики, 
вугілля і будівельних матеріалів відстає на 5 – 10 
років (в деяких сферах навіть 20 – 30 років) у порів-
нянні з середньосвітовим. 

Дані з китайських джерел вказують на те, що за-
лежність від іноземної складової у виробництві ви-
сокотехнологічного обладнання в КНР на початок 
2016 року складала понад 50%, зокрема, цифрових 
систем управління високого рівня – 95%, інтеграль-
них схем – 80%. Усі гідравлічні компоненти високого 
рівня та двигуни імпортуються з розвинених країн. 
Китайські аналітики відмічають, що з 2008 р. 
зростання обсягів доданої вартості в обробній га-
лузі китайської промисловості неухильно сповіль-
нюється: з 14,9% у 2007 р. до 9,5% і 5,9% в 2008 і 2015 
рр. відповідно. Іншими словами, замість виробника 
оригінальних брендів  (original brand manufacturer 
– OBM), Китай поки що виступає виробником 
оригінального обладнання (original equipment 
manufacturer – OEM). Як вказують експерти, 90% ки-
тайських товарів складається з продукції OEM. Для 
переходу на рівень OBM Китаю необхідно поліп-
шити систему організації виробництва, підвищити 
продуктивність праці та здійснити технологічні і 
структурні зрушення в обробній промисловості. 

З цією метою уряд Китаю сформував стратегію 
«Зроблено в Китаї – 2025» («ЗВК – 2025»), яка всту-
пила в дію з 1 січня 2016 р. Для її реалізації у китай-
ському уряді було створено робочу групу на чолі з 
віце-прем’єром Ма Каєм, який, до речі, є співголо-
вою Комісії зі співробітництва між Урядом України 
і Урядом КНР. 

СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА «ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ – 2025» 
ПЕРЕДБАЧАЄ РОЗВИТОК 10 ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ:

1) нові інформаційні технології;

2) автоматизовані верстати і робототехніка;

3) аерокосмічна та авіаційна техніка;

4) морське обладнання і високотехнологічні
    перевезення;

5) сучасні залізничні транспортні засоби;

6) енергозбереження і нове енергетичне обладнання;

7) електротехнічне обладнання; 

8) сільськогосподарська техніка; 

9) нові матеріали;

10) біофармакологія та перспективні лікарські
     препарати. 

У РАМКАХ ПРОГРАМИ ЗАПЛАНОВАНА РЕАЛІЗАЦІЯ
5 ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ: 

1) створення 15 інноваційних виробничих центрів в 
країні до 2020 р. та збільшення їх кількості до 40 у 
період до 2025 р.;

2) створення «розумних» (смарт) виробничих по-
тужностей: за рахунок збільшення інтелектуальних 
виробництв в основних галузях обробної промис-
ловості до 2020 р. досягти скорочення виробничого 
циклу, зменшення експлуатаційних витрат і техно-
логічних похибок на 30% по кожному з цих крите-
ріїв. За оцінкою експертів, при реалізації цих цілей 
у 2025 р. можливе досягнення повного переходу на 
смарт-виробництва у ключових секторах економіки 
та скорочення виробничого циклу, зменшення екс-

Водночас, з метою реалізації своєї глобальної стра-
тегії досягнення стабільного довгострокового еко-
номічного зростання, керівництво Китаю дійшло 
висновку про необхідність модернізації своєї про-
мисловості, яка формує основу національної еко-
номіки.

Ефективність такого підходу підтверджується по-
рівняльним аналізом економіки технологічного і 
промислового розвитку США і Китаю та низки ін-
ших промислово розвинутих країн (J’son & Partners 
Consultіng), який свідчить, що багатство, створене в 

промисловому секторі завдяки технологічному про-
гресу та інноваціям, які ведуть до підвищення про-
дуктивності праці, поширюється на сільське госпо-
дарство та інші галузі. Падіння обсягів виробництва 
у промисловому секторі веде до падіння реальних 
заробітних плат і рівня добробуту всього населен-
ня. Свого часу цифровізація виробничих процесів 
найбільших світових економік була первинним ета-
пом у підвищенні продуктивності праці, що забез-
печувало збільшення рівня зарплат та зниження 
цін, а вже потім синергетично поширювалось на 
інші галузі економіки.

О. В. Сердечний

 перший секретар 
Посольства України

в Китайській
Народній Республіці

– 2025»

КИТАЙСЬКА
    стратегічна програма

«зроблено в Китаї 

Після глобальної фінансової кризи 2008 року
в Китаї відбулося суттєве зниження темпів
зростання національної економіки.
У такій ситуації керівництво КНР було
вимушене перевести планування розвитку 
китайської економіки на рівень середніх
темпів (збільшення ВВП на 6,5-7% в рік),
а також вдалось до реалізації нових
стратегічних і геоекономічних
програм та проектів. 

Найбільш масштабною із них стала ініціатива побудови економічного поясу Великого шовкового шляху, 
запропонована Президентом Китаю Сі Цзіньпіном у 2013 р. Програма «Один пояс, один шлях» спрямо-
вана на підвищення економічного і політичного впливу Китаю як на регіональному, так і глобальному 
рівнях. Сьогодні цей геоекономічний проект зв’язав у цілому 4,4 мільярда жителів планети у 70 країнах 
Азії, Європи і Африки (63% світового населення), сукупна економічна міць яких складає 21 трлн  дол. США 
або 29% світової економіки. Проект «Один пояс, один шлях» можна розглядати як стратегію, яка допо-
може Китаю стимулювати його мирне зростання і збалансувати свою зовнішню політику подальшого 
збільшення китайського глобального впливу з використанням «м’якої сили». 
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Between East and West), що вивчає взаємовплив 
країн АТР і США, оцінили програму як проект, що 
має глобальне значення. Коли ця програма буде 
реалізована, вона змінить весь ланцюжок поставок 
усіх галузей промисловості в Китаї та перетворить 
його у «горнило» інновацій, активного учасника 
Четвертої промислової революції. Саме концепція 
«Індустрія 4.0» покладена в основу програми «ЗВК-
2025».

Програма дозволить Китаю, відмічають світові 
аналітики, зберегти статус «світової фабрики», 
але вже у якості «розумної світової фабрики». Вод-
ночас це не значить, що у світі відразу зникне по-
пит на дешеву робочу силу та інші переваги  кра-
їн, що розвиваються. На місце колишнього Китаю 
повинен прийти хтось інший. Фінансова консал-
тингова фірма Deloіtte у дослідженні «2016 Global 
Manufacturіng Competіtіve Іndex» підрахувала, що 
через 5 років такі країни як Малайзія, Індія, Таї-
ланд, Індонезія і В’єтнам, у сукупності, цілком змо-
жуть створити «новий Китай» – регіон з дешевою 
робочою силою і величезною продуктивністю.

Зрозуміло, що для реалізації такої амбітної програ-
ми Китай повинен мати видатний кадровий склад 
– науковий та інженерний, який здатний створити 
«нові знання», унікальну продукцію на їх основі і 
вивести китайську промисловість на найвищі світо-
ві рівні. Незважаючи на те, що у період з 1994 по 
2005 р. Китай збільшив чисельність науковців на 
80%  він все ще не може опиратись лише на свої 
наукові та інженерні кадри, і тому, поки що, орієнту-
ватиметься на іноземні «мізки» та технології. 

Згідно з «Синьою книгою з регіональних талантів», 
яка була оприлюднена у вересні 2017 р. Центром 
«Китай і Глобалізація» разом з Південно-західним 
університетом фінансів та економіки в м. Ченду, Ки-
тай відстає від світу у залученні іноземного персо-
налу. Частка іноземних працівників у Китаї набагато 

нижче середнього міжнародного показника: у 2015 
р. лише 0,06% населення країни були іноземцями, у 
той час як аналогічна світова пропорція, за різни-
ми даними ООН, становить 3,3%. Разом із цим, Китай 
відчуває витік талантів: щонайменше 35 млн осіб з 
материкового Китаю працюють за кордоном.

У той час, коли Китай відчуває значний кадровий 
дефіцит, в Україні, як відмічають національні ана-
літики, попит на науку не зростає, її фінансування 
з державного бюджету не збільшується, звуження 
деяких промислових секторів зменшує коло при-
кладного застосування її винаходів та розробок (за 
даними національних експертів наукомістка про-
дукція займає всього 4% у загальному обсязі укра-
їнського експорту).

У цих умовах було б недалекоглядним не викори-
стати колосальний попит на інновації в Китаї для 
розвитку української науки, модернізації її бази та 
створення додаткових стимулів для підготовки та 
становлення вітчизняних науковців.  Українській 
науці є що запропонувати Китаю для реалізації її 
програми в таких галузях як авіація, авіаційні дви-
гуни, мирне освоєння космосу, металообробка, нові 
матеріали, медицина, промислова оптика, машино-
будування (зокрема енергетичне), атомна енерге-
тика тощо.

У цьому контексті українські наука та технологічні 
майстерні, з метою збільшення обсягів комерціалі-
зації своєї діяльності, можуть розширити свої про-
позиції Китаю щодо поставки теоретичних моделей, 
технологічних розробок, створення спільних лабо-
раторій та центрів (50/50) для проведення спільних 
досліджень в рамках програми «ЗВК-2025». Це сто-
сується спільних розробок в зонах, що створюються 
в китайських містах, де будуть забезпечені відповід-
ні можливості для їх фінансування, випробування 
та застосування. 

плуатаційних витрат і рівня технологічних похибок 
на 50% з кожного показника; 

3) поліпшення якості: за рахунок створення спеціа-
лізованих структур поліпшення якості забезпечити 
частку основних компонентів і матеріалів місцевого 
виробництва у таких галузях, як аерокосмічна тех-
ніка, засоби зв’язку, обладнання для виробництва 
і передачі електроенергії, будівельна техніка, за-
лізничні транспортні системи і побутова техніка до 
40% до 2020 р. та збільшення до 70% до 2025 р.; 

4) створення «зелених» виробництв: нарощування 
кількості «зелених» виробничих потужностей, ско-
рочення споживання електроенергії та ресурсів, 
зменшення викидів забруднюючих речовин на 20% 
у традиційній хімічній промисловості до 2020 р.; 

5) високотехнологічне обладнання: забезпечити 
виконання незалежних НТ досліджень та їх прак-
тичного застосування для створення високотехно-
логічних виробництв до 2020 р. у таких напрямах як 
виробництво великих літаків, авіаційних двигунів 
та газових турбін, транспортних засобів на нових 
видах енергії, морського машинного обладнання, 
обладнання для «розумних» мереж, верстатів з ЧПУ, 
обладнання для АЕС, медичної техніки. Знизити до 
2025 р. залежність від іноземних технологій та об-
ладнання для досягнення високого рівня виробни-
цтва в ключових галузях промисловості. 

Оскільки стратегія «ЗВК – 2015» базується на кон-
цепції розвитку обробної промисловості, китай-
ський уряд заявив, що у ході виконання програми 
Китай може: 

• поліпшити загальну конкурентоспроможність ви-
робництва на 84,5% у 2020 р. і на 85,5% у 2025 р.; 
підвищити частку доданої вартості обробної про-
мисловості у ВВП у 2 рази до 2020 р. і в 4 рази до 
2025 р.; 
• збільшувати продуктивність праці в обробній про-
мисловості щорічно на 7,5% до 2020 р. і на 6,5% що-
річно до 2025 р.; 
• поліпшити широкосмугову інфраструктуру в Китаї 
за рахунок збільшення рівня проникнення Інтерне-
ту до 72% у 2020 р. і до 84% у 2025 р. 

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ «ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ – 2025» 
ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ДВА ОСНОВНИХ ЕТАПИ:

1) у ході першого етапу планується підвищити якість 
виробництва в Китаї до стандартів якості виробни-
цтва таких країн, як Німеччина та Японія, і продов-
жити його виконання у період 2025 – 2035 рр.; 

2) другий етап спрямований на переміщення Китаю 
на лідируючі позиції у світовій обробній промисло-
вості у період 2035 – 2049 рр. (до 100-річчя утворен-
ня Китайської Народної Республіки). 

За даними китайських експертів, безпосередньо до 
Програми мають відношення 1078 проектів, на ре-
алізацію яких Пекін виділив фінансування 557 ор-
ганізаціям – 112 університетам, 225 державним на-
уково-дослідним установам і 220 компаніям. Поки 
що немає достовірних відомостей щодо масштабів 
фінансування програми «Зроблено в Китаї – 2025», 
однак World Fіnance повідомляє, що для її реалізації 
в Китаї створені два фонди – Національний інвес-
тиційний фонд для передової обробної промисло-
вості обсягом в 20 млрд юанів і Національний інте-
гральний фонд – 139 млрд юанів. У свою чергу, New 
York Tіmes стверджує, що Китай інвестує в Програму 
близько 300 млрд дол. США.

На думку китайських чиновників, програма вже дає 
свої плоди. Так, з моменту старту її реалізації се-
редня продуктивність у галузі інтелектуального ви-
робництва зросла на 38% для перших 109 пілотних 
проектів, експлуатаційні витрати знизилися на 21%, 
а енергоефективність зросла на 9,5%. Зданий у ко-
мерційну експлуатацію регіональний пасажирський 
літак ARJ-21. Успішно проведені льотні випробуван-
ня середньомагістрального лайнера С-919. Запла-
новані польоти найбільшого у світі літака-амфібії 
AG-600. Був здійснений успішний запуск важкої 
ракети-носія «Чанчжен-5» і першого у світі кванто-
вого супутника. На початку травня 2017 р. в Шан-
хаї запрацював перший у світі легкий квантовий 
комп’ютер. Китай самостійно розробив батискаф 
«Хайдоу», ставши третьою у світі країною, здатною 
проводити дослідження на глибинах до 10 тис. ме-
трів. Створена виробнича лінія високоміцного і ви-
сокомодульного вуглецевого волокна M40J (раніше 
подібний матеріал лише імпортувався в Китай). На 
Пекінському авіасалоні-2017 компанія Aero Engine 
Corporation of China представила турбований дви-
гун WZ-16, розроблений нею разом із французькою 
компанією Safran на паритетних засадах (50/50).

Крім того, поступово стає яснішим, як саме просу-
ватиметься програма. Світові ЗМІ повідомляють, що 
в Китаї створюватимуться показові зони держав-
ного рівня в містах і міських кластерах у східних, 
центральних і західних районах країни: в цих зонах 
реалізовуватимуться проекти впровадження штуч-
ного інтелекту, «хмарних» платформ для передових 
галузей промисловості та пілотні програми у сфері 
створення «розумного» і «зеленого» виробництва. 
У зонах на рівних правах зможуть працювати китай-
ські та іноземні інвестори. Тут будуть сформовані 
фонди для стимулювання інвестицій і підприємни-
цтва та залучення приватного капіталу. Міжнародне 
співробітництво стане одним з основних напрямів 
діяльності показових зон, де використовуватимуть-
ся передові закордонні технології та устаткування.

За оцінкою західних експертів, програма «ЗВК-2025» 
відрізняється від безлічі грандіозних китайських 
проектів своєю більшою конкретикою. В East-West 
Center (Center for Cultural and Technіcal Іnterchange 
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Ще в грудні 2013 р. діючий тоді президент України 
В. Янукович активно відгукнувся на висунуту Кита-
єм ініціативу «Один пояс, один шлях», причому дві 
сторони підписали Угоду про кредити й співробіт-
ництво на суму більше ніж 10 млрд доларів. Варто 
зазначити, що Україна була першою європейською 
державою, яка заявила про підтримку зазначеної 
ініціативи. Однак потім були три роки громадян-
ського конфлікту й економічної кризи в Україні, 
поступово вийти з-під впливу яких Україна змогла 
нарешті тільки в 2016 р., коли з’явились тенденції 
до зростання. Коли в квітні 2017 р. в Києві проходив 
тиждень культурних обмінів між Україною та Ки-
таєм у рамках ініціативи «Один пояс, один шлях», 
П. Порошенко через СМІ заявив, що сподівається на 
поглиблення всебічного співробітництва з Китаєм. 
Щодо зазначеної ініціативи, то президент України 
вважає, що вона містить грандіозний потенціал для 
розвитку, тож українська сторона бажає взяти в ній 
активну участь. 15 червня 2017 р. віце-прем’єр-мі-
ністр – міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України з 
питань співробітництва з Китаєм Г. Г. Зубко заявив, 
що Україна повинна стати «надійною ланкою» в 
межах «Одного поясу, одного шляху» і повинна до-
кладати до цього зусиль.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЇ ІНІЦІАТИВИ
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» В УКРАЇНІ

У вересні 2013 р., невдовзі після того, як Голова КНР Сі 
Цзіньпін виступив у Казахстані з ініціативою «Один 
пояс, один шлях», діючий тоді президент України 
відвідав Пекін і активно підтримав цю ініціативу, 
що виявилося потужним поштовхом для розвитку 
політичних відносин двох країн та торговельно-           
економічного співробітництва. Оскільки зазначена 
ініціатива створювала нові, історично-ціннісні шан-
си для розвитку китайсько-українських відносин, 
уряди обох країн підписали цілу низку угод, що сто-
сувалися кредитів та співробітництва. Лідери обох 
країн підписали в Пекіні 20 документів загальною 
вартістю 10 млрд доларів, причому половина серед 
них були так званими позиками, забезпеченими то-
варом (тобто, Україна могла спочатку отримати гро-
ші, а потім, у майбутні декілька років, віддати борг 
зерном). Інша половина угод стосувалася інвестицій 
у проекти базової інфраструктури, найбільшими се-
ред яких були електростанція в Криму і платна кіль-
цева дорога в Києві. Попри те, що в лютому 2014 р. 
в Україні вибухнула політична криза й регіональні 
конфлікти, а президент Янукович втік до Росії, Украї-
на завдяки низці таких документів, як «План розвит-
ку відносин стратегічного партнерства між Китаєм 
та Україною (2014 – 2018 рр.)», «Угода про дружбу й 
співробітництво між Китайською Народною Респу-
блікою й Україною» та «Спільна заява Китайської 
Народної Республіки й України про подальше по-
глиблення відносин стратегічного партнерства», 
успішно відкрила собі двері на китайський ринок, 

тож наступному урядові України дістався величез-
ний політичний спадок у цій галузі.

Усім добре відомо, що Китай – це країна з великою 
кількістю населення і, водночас, велика сільсько-
господарська країна. Через 30 років реформ і від-
критості, що сприяли постійному підвищенню рівня 
життя людей, орні землі в Китаї почали скорочува-
тись, а селяни мігрувати, тож країна дедалі більше 
орієнтується на імпорт частини сільськогосподар-
ської продукції, щоб задовольнити попит у харчах, 
що постійно зростає. Однак Китай завжди суворо 
дотримувався політики продовольчої безпеки, і 
дуже обережно відкривав власний ринок для імпор-
ту сільськогосподарської продукції. Проте, після фі-
нансової кризи 2008 р. міжнародний ринок базових 
товарів обвалився і основні країни-експортери сіль-
ськогосподарської продукції в світі одна за одною 
почали намагатись потрапити на китайський ринок. 
Тож зазначеними вище угодами Україна створила 
собі легітимну основу для виходу власної сільсько-
господарської продукції на китайський ринок. Після 
зміни уряду в Україні, завдяки спільним зусиллям 
урядів обох країн, з’явилась політична, технологічна 
і фінансова підтримка для співробітництва на рівні 
підприємств.

”Насамперед слід зазначити,
що в галузі торгівлі товарами

між двома країнами зберігалася,
попри все, тенденція

до зростання.”

Хоча в Україні сталася політична криза й почала-
ся війна на Донбасі, торгівля товарами між двома 
країнами зберігала непогані показники. Тільки в 
2014, коли, власне, вибухнула криза, рівень двосто-
ронньої торгівлі товарами значно впав, але вже в 
наступні два роки (2015 р. і 2016 р.) показники тор-
гівлі між двома країнами очевидно перевищували 
макроекономічні показники. Згідно з даними укра-
їнської митниці, у 2014 р. товарообіг між Україною 
та Китаєм склав 8,08 млрд доларів, що означало 
зниження на 23,9%. Зокрема, експорт з України в 
Китай становив 2,67 млрд доларів, тобто знизився 
на 1,9%, а імпорт з Китаю – 5,41 млрд доларів, тоб-
то знизився на 31,5%. Таким чином, пасивне сальдо 
України складало 2,73 млрд доларів і воно знизи-
лось на 47,1%. Китай був для України 4-м за величи-
ною експортним ринком і 2-ю країною-джерелом 
імпорту. У 2015 р. двосторонній товарообіг складав 
6,17 млрд доларів, тобто знизився на 23,7%. Зокре-
ма, експорт з України в Китай становив 2,4 млрд до-
ларів, що означало зниження на 10,3% і складало 
6,3% у загальній сумі всього українського експорту; 
а імпорт з Китаю становив 3,77 млрд доларів, що оз-
начало зниження на 30,3% і складало 10,1% від за-
гальної суми всього українського імпорту.

У вересні й жовтні 2013 р. Голова КНР Сі Цзіньпін по черзі 
висунув дві ініціативи: про спільну розбудову «Економіч-
ного поясу Шовкового шляху» та «Морського Шовкового 
шляху ХХІ ст.» (далі – «Один пояс, один шлях»), що отримали 
значний резонанс у міжнародному товаристві та знайшли 
активний відгук у відповідних країнах. Водночас, ці ініціа-
тиви були по-різному проінтерпретовані вченими різних 
країн, причому дуже багато закордонних вчених зрозуміли 
ініціативу «Один пояс, один шлях» як геополітичну стра-
тегію Китаю у нові часи. Факти також підтверджують, що в 
процесі взаємодії протягом чотирьох років між Китаєм та 
країнами, крізь які проходять зазначені шляхи, ми змогли 
усунути багато непорозумінь і сумнівів, закріпивши нато-
мість порозуміння щодо співробітництва й розвитку. За цей 
час все більше й більше країн сподівалися поглиблювати 
співробітництво з Китаєм у рамках ініціативи «Один пояс, 
один шлях», а ініціатива «Один пояс, один шлях» знайшла 
підтримку й активний відгук у більше ніж 100 країн, зокрема 
й України.

економічна складова
      співробітництва між
           Китаєм та Україною
та протидія ризикам

Чжан Хун
 доктор наук, 

науковий співробітник 
Інституту Росії, Східної Європи
 та Центральної Азії Академії 

суспільних наук Китаю

Україна – важлива країна на межі Європи й Азії, тому на її теренах спо-
стерігається глибокий інтерес до ініціативи «Один пояс, один шлях», а 
також існують сподівання на всебічне співробітництво з Китаєм в рам-
ках цієї ініціативи в таких сферах, як базова інфраструктура, інвестиції, 
торгівля та культура. Однак з точки зору геополітичної ситуації Україні 
складно за короткий термін незалежності звільнитись від впливу Росії, 
а національний конфлікт і протистояння на Донбасі значно ускладню-
ють реалізацію зазначеної ініціативи. Співробітництво між Україною 
та Китаєм пов’язане з геополітичними ризиками – у площині ринку й 
узгодження політик. З об’єктивного погляду, співробітництво між Укра-
їною та Китаєм має непогану історичну основу, однак виклики, що існу-
ють у цій площині наразі, не можна ігнорувати. Особливо, коли йдеться 
про такі слабкі ланки, як складна ситуація з безпекою в Східній Євро-
пі, масштаби й напрями співробітництва, політична ситуація в Україні 
або модель співробітництва «слабкий + слабкий = сильний», що здатні 
суттєво впливати на співробітництво в рамках ініціативи «Один пояс, 
один шлях». Як подолати ці виклики – важливе питання для подальшо-
го співробітництва між обома країнами.

Ініціатива «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»: 
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до Китаю становила 29,1%. Обсяг експорту продукції 
рослинного походження становив 470 млн доларів, 
він зменшився на 32,9%, а в загальному обсязі екс-
порту з України в Китай становив 25,7%.

Далі зазначаємо, що основним напрямом торго-
вельно-економічного співробітництва між двома 
країнами поступово стають дві сфери – базова інф-
раструктура і високі технології.

Криза в Україні позначилась на проектах будівниц-
тва базової інфраструктури в Криму, однак двосто-
роннє співробітництво в галузі високих технологій 
і джерел енергії триває. Зокрема, гарну можливість 
для пошуку точок дотику між промисловостями Ки-
таю й України створює ініціатива «Один пояс, один 
шлях», причому китайські підприємства тепер не 
тільки забезпечені належною технологічною базою 
для цього, але й набули належних фінансових по-
тужностей для початку співробітництва. Крім того, 
за підтримки державної політики, вони прискорили 
входження до країн, що розташовані вздовж зазна-
чених «Поясу і шляху». Попри те, що Україна пере-
буває зараз на складному перехідному етапі, а на 
Донбасі не вщухає вогонь війни, це не впливає на 
ентузіазм китайських підприємств вкладати гроші в 
Україну. Як стало відомо з преси, за масштабом ін-
вестиції китайських підприємств в Україні вже пере-
вищили 7 млрд доларів, при цьому основними сфе-
рами капіталовкладень є джерела енергії, сільське 
господарство і будівництво базової інфраструктури. 
Наразі підприємства обох сторін досягли угоди про 
інвестиції й будівництво базової інфраструктури 
більше ніж на 6 млрд доларів. Хоча економічна й фі-
нансова ситуація зараз складна для взаємодії, однак 
завдяки підтримці підприємств і урядів обох країн, 
реалізація окремих проектів, прийнятих ще до кри-
зи, триває. У серпні 2016 р., зважаючи на особливу 
політичну й економічну ситуацію в Україні, держав-
ний Банк розвитку Китаю погодився продовжити 
Нафтогазу терміни користування фінансами згідно 
з угодою про кредит на 3,65 млрд доларів до 25 груд-
ня 2017 р. Слід також нагадати, що в травні 2014 р. 
новий уряд України заявив про намір продовжува-
ти виконувати угоду з Китаєм про зерно в обмін на 
гроші.

У травні 2016 р. офіційно було введено в експлуата-
цію портовий термінал DSSC, збудований на інвес-
товані COFCO Agri – підрозділом корпорації COFCO 
– в Україну 75 млн доларів. Це – найбільший інвес-
тиційний проект Китаю в Україні в сфері логістики, 
його результатом є створення важливого опорного 
пункту в системі транспортування зерна для навко-
лишніх країн. 20 квітня 2017 р. китайська компанія 
успішно виграла 1-й тендер на поглиблення дна 
Одеського порту Південний, вартість тендеру ста-
новила 1,065 млрд гривень (приблизно 275 млн юа-
нів). Таким чином китайське підприємство вперше 
виграло в Україні тендер на великий проект з бу-
дівництва базової інфраструктури і вже накопичи-

ло досвід для подальшого співробітництва сторін 
в рамках низки проектів. Так само в травні 2017 р. 
український уряд прийняв низку проектів з будів-
ництва базової інфраструктури від китайської кор-
порації CRIG, що включає, зокрема, будівництво 4-ї 
гілки метро в Києві й будівництво одного мосту. За-
ступник голови київської мерії Микола Поворозник 
заявив, що його установа вже знайшла реального 
інвестора, який допоможе Києву збудувати 4-у гілку 
метро. Згідно з інформацією в українських ЗМІ, уряд 
Києва розраховує, що таке будівництво обійдеться 
Києву в 1,3 млрд доларів, причому 85% суми нада-
дуть китайські підприємства, а решту 15% – мерія. 
Остання також надасть урядові гарантії. 
Нарешті слід зазначити, що співробітництво в сфері 
військової промисловості стає важливою економіч-
ною базою для політичної взаємодовіри між двома 
державами.

Співробітництво у сфері військової промисловос-
ті відрізняється від моделей взаємодії у звичайній 
комерції. Воно містить особливі чинники, напри-
клад, сильна концентрація збуту, специфічні рам-
ки застосування продуктів та технологій тощо. Все 
це зумовлює той факт, що вхід до цієї сфери і вихід 
з неї завжди пов’язані зі значними політичними 
бар’єрами і порогом безпеки. Військові технології 
й озброєння в цілому стосуються безпеки країни, 
тож військова промисловість кожної країни зазви-
чай не може керуватися тільки законами ринкової 
конкуренції, натомість підприємства цієї галузі до-
тримуються зазвичай особливих постанов у плані 
бухгалтерії та нерозголошення таємниць. Оборон-
на промисловість Нового Китаю завжди лишалась у 
межах закритих досліджень і суворого керівництва 
виробництвом, а також жорстко обмежувала мож-
ливості іноземного капіталу брати участь у проек-
туванні та виробництві об’єктів оборонної промис-
ловості. Ці обмеження були дещо послаблені тільки 
в 2007 р., коли на політичному рівні було частково 
скасовано заборону на використання іноземного 
капіталу в оборонній промисловості: у грудні 2007 
р. Комітет оборонної науки, техніки й промисло-
вості КНР, Державний комітет у справах розвитку і 
реформ та Комітет по контролю й управлінню дер-
жмайном спільно опублікували «Інструкції щодо 
реформування акціонерної системи підприємств 
військової промисловості».

Наприклад, виробництво авіаційних двигунів є клю-
човою складовою оборонної промисловості і стосу-
ється важливих сфер безпеки країни. Оскільки вій-
ськова промисловість є особливою галуззю високої 
складності, то її найбільш передові науково-технічні 
розробки, а також розробка, виробництво й продаж 
військової продукції характеризуються своєю спе-
цифікою і є важливими для інтересів держави зага-
лом. Через це функціонування й розвиток військо-
вої промисловості не може повністю регулюватися 
ринком.
У Китаї авіабудування постало після 1949 р. , проте 

У зазначеному році пасивне сальдо для України 
вийшло на рівень 1,37 млрд доларів, тобто знизи-
лось на 49,9%, а Китай став для України 3-м експорт-
ним ринком і 3-ю країною-джерелом імпорту. У 2016 
р. обсяг імпорту й експорту вантажів між Україною 
і Китаєм становив 6,49 млрд доларів, що означало 
зростання цього показника на 5,2%. Зокрема, вар-
тість експорту з України в Китай становила 1,81 млрд 
доларів, причому цей показник знизився на 24,4%, 
але вартість імпорту з Китаю в Україну становила 
4,68 млрд доларів, що означало зростання цього по-
казника на 24,1%. Пасивне сальдо України становило 
2,86 млрд доларів, тобто зросло на 108,8%. Тепер Ки-
тай був на 7-му місці серед експортних ринків Украї-
ни і на 2-му місці – серед країн-імпортерів.

”Завдяки підписаному в 2013 р.
урядами України і Китаю двосторон-
ньому договору про співробітництво

в галузі сільського господарства,
експорт сільськогосподарської

продукції з України в Китай помітно 
зріс і став важливим досягненням

торговельно-економічного співробітни-
цтва між двома країнами.

Починаючи від 2015 р. Китай прискорив 
темпи імпорту сільськогосподарської 

продукції з України, а співпраця каран-
тинно-інспекційних органів двох країн 
сприяла полегшенню виходу аграрної 

продукції України на китайський ринок. 
З того ж часу Китай став для України 

найбільшим імпортером її сільсько-
господарської продукції та 

продуктів харчування”

Згідно  з угодою від 2012 р. китайська компанія CCEC 
мала щорічно імпортувати з України 5 млн тонн ку-
курудзи, але в 2014 р. GPZKU експортувала в Китай 
приблизно 1 млн тонн цього зерна. У 2015 р. експорт 
від GPZKU вже становив 1 млн 200 тис. тонн куку-
рудзи. З січня по червень 2016 р. Китай імпортував 
2,9 млн тонн кукурудзи, що на 9,64% більше, ніж за 
аналогічний період попереднього року. Зокрема, ім-
порт цього зерна з України становив 2645000 тонн, 
що на 14,05% більше, ніж за той самий період попе-
реднього року. Таким чином, Україна обігнала США і 
стала найбільшою країною-експортером кукурудзи 
в Китай. 22 вересня 2014 р. до порту Ціндао прибув 
перший у тому році корабель з насипним вантажем 
ячменю, що його імпортувала з України китайська 
компанія CCEC, загальна вага якого складала 56 тис. 
тонн. Вантаж був відправлений на експертизу до 
Адміністрації нагляду за якістю, інспекції й каранти-

ну КНР в м. Ціндао, пров. Шаньдун, яка підтвердила 
високу якість цієї партії ячменю. У 2015 р. Китай ім-
портував з України 3,85 млн тонн кукурудзи і 585000 
тонн соняшникової олії.

Китай не лише відкрив для України свій ринок про-
довольчих культур, але й прискорив темпи відкрит-
тя ринку продуктів тваринництва. У грудні 2015 р. 
чотири державних підприємства України отримали 
дозвіл експортувати в Китай молоко і молочні про-
дукти, а в січні 2016 р. до них доєдналися ще два під-
приємства. Основні продукти експорту для них – це 
сухе молоко, сироватка й сир. У червні 2017 р. дозвіл 
на експорт до Китаю отримали ще 9 українських ви-
робників молочної продукції. Таким чином, кількість 
українських підприємств, що почали експортува-
ти в Китай молочну продукцію, тепер збільшилась 
до 27-ми з 18-ти у жовтні 2015 р., і зараз роботи по 
збільшенню списку таких підприємств тривають. 
22 травня 2017 р. Україну з візитом відвідав заступ-
ник начальника Генеральної адміністрації нагляду 
за якістю, інспекції й карантину КНР Мей Кебао. У 
ході візиту сторони підписали «Протокол інспекцій-
них, карантинних та ветеринарно-санітарних вимог 
щодо експорту замороженої яловичини з України до 
Китайської Народної Республіки», що офіційно від-
крив двері Україні для експорту яловичини в Китай. 
Наразі обсяг експорту продукції тваринництва з Укра-
їни до Китаю зростає швидкими темпами, у 2016 р. він 
збільшився на 29,7%.

Слід зазначити, що Китай відкрив для України свій 
ринок сільськогосподарської продукції не лише 
для того, щоб досягти диверсифікації джерел ім-
порту такої продукції для себе, але й, здебільшого, 
для того, щоб допомогти Україні здолати еконо-
мічну кризу. Адже надання певних пільг Україні в 
плані імпорту аграрної продукції є, в певному сен-
сі, кроком до порятунку торговельної галузі цієї 
країни. Усім відомо, що Україна в 2014 р. пережила 
серйозну політичну й економічну кризу, на Донбасі 
вибухнув збройний конфлікт і більше 2 млн людей 
втратили свої домівки. Збільшуючи експорт продо-
вольчих товарів з України, Китай тим самим підтри-
мує заслабле сільськогосподарське виробництво в 
Україні і певною мірою допомагає звичайним укра-
їнцям здолати соціальну кризу.

Отже збільшення експорту з України в Китай про-
дукції рослинного та тваринного походження є на-
слідком впливу політичних подій. Обсяг експорту 
продукції рослинного походження до Китаю в 2015 р. 
становив 700 млн доларів, що означало збільшення 
на 78,5% і сягало 29% від загального обсягу експорту 
товарів з України в Китай. Загальний обсяг експорту 
жирів рослинного і тваринного походження склав 
530 млн доларів, збільшившись на 46,7%; його части-
на в загальному обсязі експорту з України до Китаю 
становила 22,2%. У 2016 р. цей самий показник скла-
дав так само 530 млн доларів, знизившись на 1,1%, 
його частина в загальному обсязі експорту з України 
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редньому становили 43,3%, у 2014 р. – 24,9%, а в 2016 
р. – 13,9%. За оцінками українського уряду і Нацбанку, 
зростання споживчих цін у 2017 р. має ще більше упо-
вільнитись – до 8% - 8,1%. Оскільки макроекономіка 
великими темпами скорочувалась 3 роки поспіль, це 
не лише завдало серйозної шкоди реальній еконо-
міці, але й призвело до масштабної хвилі банкрутств 
серед фінансових установ, а оскільки гривня швид-
ко знецінювалась, інфляція в Україні трималась на 
високому рівні і статки населення очевидно знижу-
вались. За таких умов, Україна втратила економічні 
передумови для участі в економічній інтеграції в ре-
гіоні, а також у міжрегіональному співробітництві в 
рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». 

З початком політичної кризи в 2014 р., Україна пе-
режила процес болючих фінансових реформ, але 
за допомоги IMF і ЄС нещодавно відновила баланс 
бюджету. Однак з фінансової точки зору на 2017 р. і 
2018 р. ще залишається багато завдань, пов’язаних 
із закінченням реформ. Згідно з підрахунками IMF, 
тільки з проведенням жорсткої пенсійної реформи 
можна досягти балансу бюджету і тільки з проведен-
ням повної приватизації землі можна задіяти потен-
ціал сільського господарства, а також привабити в 
цю галузь достатню кількість фінансів та інвестицій 
у технології. Однак через політичний вибір та певні 
історичні чинники, а також обмеження з боку укра-
їнських аграрних підприємств і партій, ця реформа 
перебуває в стані невизначеності. Підтримка ста-
більного курсу гривні також пов’язана зі значними 
ризиками, що впливають на українську економіку. 
Наразі зовнішні механізми, що підтримують курс 
гривні стабільним, відносно послаблені, однак не 
можна виключати появи «чорного лебедя» на фі-
нансовому ринку. Усім відомо, що постійне збільшен-
ня відсотків Федеральною системою США і політи-
ка «кількісного послаблення» з боку центрального 
банку ЄС становлять виклик для України. Відставка 
голови Нацбанку України на цьому тлі додає неви-
значеності майбутньому фінансової політики країни.

Враховуючи політичну та економічну ситуацію в 
Україні, найприйнятнішим вважається шукати шля-
хи подальшого просування у тих сферах, де вже 

склалася двостороння взаємодія. Наприклад, спи-
раючись на угоду про зону вільної торгівлі між Кита-
єм 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 приходу китайських інвестицій. 

”Крім того, слід вести справи, виходячи 
з ринкових принципів і поліпшувати біз-
нес-клімат. Ініціатива «Один пояс, один 
шлях» – це план двостороннього і бага-

тостороннього співробітництва, а також 
вузол взаємодії в рамках гуманітарного 
співробітництва. Вона не тільки потре-

бує політичної взаємодовіри, але й зале-
жить від ринкових принципів. Основним 

змістом розбудови «Одного поясу, од-
ного шляху» є інтенсивне економічне 

співробітництво, і його успіх залежить 
від ринку, тому слід вести справи відпо-

відно до ринкових закономірностей. 
В Україні спостерігаються 

не дуже сприятливі умови для 
інвестування, йому на заваді стають 

бюрократична політика і корупція, 
а угодам про охорону інвестицій 

для сприяння масштабному 
інвестуванню бракує підтримки.”

Тому Україні слід поліпшити власний бізнес-клімат 
й підходити до двостороннього співробітництва з 
позицій ринку та створювати кращі умови для ін-
вестування і торгівлі. Після здобуття незалежності, 
умови ведення торговельної діяльності в Україні 
були доволі відсталими, а політична корупція і бю-
рократія сильно шкодили економічному зростанню 
і розвитку демократії. З початком кризи український 
уряд, очолюваний П. Порошенком, розпочав склад-
ний процес політичних реформ і досягнув на цьому 
шляху певних успіхів. Хоча опублікований органі-
зацією Трансперенсі Інтернешнл індекс сприйняття 
корупції все ще не дуже оптимістичний для України, 
проте вона трохи піднялась у цьому глобальному 
рейтингу – зі 144 позиції в 2013 р. до початку кри-
зи, на 135 позицію в 2017 р. Прогрес також спосте-
рігається і в світовому рейтингу легкості ведення 
бізнесу, адже згідно з «Доповіддю про глобальний 
бізнес-клімат», яка щорічно публікується Всесвітнім 
банком, у 2015 р. Україна піднялась на 16 позицій і 
виявилась 96-ю серед 189 країн, що були внесені в 
рейтинг; а в 2016 р. вона була вже 83-ю. Таким чи-
ном, порівняно з розвиненими країнами, в України 
існує ще доволі великий простір для вдосконален-
ня свого бізнес-клімату. 

Особливо швидкий прогрес для військової промис-
ловості Китаю в цілому розпочався після введення 
політики реформ і відкритості. Що стосується ви-
робництва авіаційних двигунів для військових по-
треб, то в цій галузі прогрес було досягнуто завдя-
ки запозиченню іноземних технологій, копіюванню 
їх і самостійним розробкам. На початку ХХІ ст. Китай 
відкрив сферу авіадвигунів і таким чином вирі-
шив питання розвитку цієї галузі «з нуля», а наразі 
просувається в напрямі підвищення її надійності й 
економічності. Між Китаєм і Україною в галузі вій-
ськової промисловості існує досвід далекоглядно-
го співробітництва, що допомагає китайським під-
приємствам здійснити прорив у важливих галузях. 
У 2015 р. обидві сторони досягли істотних успіхів 
у галузі будування авіаційних двигунів, у новому 
районі Чунціна Лянцзян (Дві ріки) було збудовано 
національну промислову базу з будування авіадви-
гунів. Згідно з планом, база займає 5 км2 площі й 
потребує інвестицій 250 млн доларів. Офіційно бу-
дівництво бази почалося наприкінці 2015 р. і плану-
ється, що в 2017 р. вже буде вироблено перший дви-
гун. Будівництво в Чунціні підприємства військової 
промисловості на спільному капіталі має важливе 
значення як для торговельно-економічного спів-
робітництва, так і для політичних відносин між дво-
ма країнами. Зареєстрована спільно містом Чунцін і 
корпорацією SKYRIZON компанія Chongqing Tianjiao 
(Skyrizon) Aviation Power Co., Ltd. буде займатися 
розробкою і виробництвом авіаційних двигунів 
саме для військових потреб, а також зможе поста-
чати для військової промисловості Китаю двигуни 
для важких гвинтокрилів і турбогвинтові двигуни 
середнього розміру. Оскільки оборонна промисло-
вість є осердям промислового виробництва і має 
велике політичне значення, такий крок є стратегіч-
но важливим і означає, що політична взаємодові-
ра між двома країнами досягла небувало високого 
рівня.

Економічні виклики для ініціативи
«Один пояс, один шлях» на теренах України

та шляхи їх подолання

Криза, що розпочалася в Україні у 2014 р., виявилась 
не тільки політичною, геополітичною та охопила 
сферу безпеки, вона також виявилася й серйозною 
економічною кризою. Крім сільського господарства, 
решта галузей промисловості – чи то традиційні, як 
переробка сировини та авіаційно-космічне вироб-
ництво, чи то нові, як Інтернет, інформаційні тех-
нології чи фінансове обслуговування, – зазнали на 
певний час фіаско.

Насамперед, тут слід говорити про високий тиск ін-
фляції, спричинений зростанням цін на енергоносії. 
У грудні 2013 р., після того, як Україна відмовилась 
підписувати угоду про асоціацію з ЄС, Росія знову 
знизила ціну на газ для України за куб м – з 400 до-
ларів до 268,5 доларів. 31 березня Державна Дума 
Росії прийняла закон, яким скасовувала низку угод, 

підписаних між Україною і Росією, що стосувалися 
перебування російського чорноморського флоту 
на території України. Новий уряд України нічого не 
міг вдіяти проти раптового підвищення цін на газ з 
боку Росії, і життя звичайних людей значно погір-
шилось у зв’язку з різким підвищенням цін на енер-
гоносії. На початку 2015 р. в Україні на 28,5% зросли 
споживчі ціни, зокрема вартість продуктів харчуван-
ня, що користуються щоденним попитом, виросла 
на 29,9%, а ціни на воду, електроенергію й природ-
ний газ піднялися в середньому на 34,6%, вартість 
проїзду в громадському транспорті підвищилась на 
42,7%, а ціна ліків піднялась на 50%. Якщо говори-
ти про європейців, то в 2015 р. вони віддавали на 
житло й суспільні послуги одну чверть усіх своїх 
видатків, що становило 13,4% європейського GDP. У 
порівнянні з цим, витрати звичайної української ро-
дини на зазначені послуги складали аж половину 
всіх їх видатків. Агенція Укрінформ оприлюднила 30 
листопада дані Державної служби статистики про те, 
що в перші 10 місяців 2016 р. комунальні послуги в 
Україні (житлова площа, вода, електроенергія, газ та 
інше пальне) коштували на 32,4% більше, ніж у ана-
логічний період 2015 р. Зокрема, найбільше зросли 
в ціні гаряча вода й опалення – аж на 75,3%, елек-
троенергія подорожчала на 63%, вода – на 30,5%, а 
газ – на 21,5% (у жовтні 2015 р. збільшення цін стано-
вило 42,2%), вартість відведення каналізаційних вод 
зросла на 20,7%, утримання і ремонт будинку – на 
10,7%, а проживання – 7,2% (в аналогічний період 
2015 р. зростання становило 10,6%).

По-друге, двостороннє співробітництво не просу-
валося вперед через серйозне загострення макро-
економічної ситуації. Оскільки конфлікт на сході не 
припинявся, уряд був вимушений постійно підви-
щувати ціни на комунальні послуги, тож економічна 
ситуація в цілому дуже погіршилась на тлі пануван-
ня інфляції і падіння курсу гривні. Голова Нацбанку 
В.  Гонтарєва сказала, що «2014 р. був найгіршим з 
часів Другої світової війни – цього року зростан-
ня української економіки скоротилося до 7,5%». За 
словами В. Гонтарєвої, через погіршення ситуації з 
золотом та валютними резервами, «такого важкого 
року наша країна не переживала, принаймні, з ча-
сів Другої світової війни».  
У 2014 р. курс гривні впав 
на 50%, у 2015 – знизився 
ще на 33%, у 2016 гривня 
продовжувала знеціню-
ватись – тепер на 6%. GDP 
у 2014 р. впав на 6,6%, а в 
2015 р. – на 9,8% , і тільки 
в 2016 р. економіка поча-
ла стабілізуватися завдяки 
зростанню внутрішнього 
попиту і доволі низьким 
порівняльним показникам, 
на кінець року спостеріга-
лося зростання на 2,3%. У 
2015 р. темпи інфляції в се-
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HUAWEI ІНВЕСТУЄ В УКРАЇНСЬКІ ТАЛАНТИ

Аби підсилити інтеграційний ефект «Насіння для майбутнього» компанія «Хуавей Україна» та Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 8 грудня 2017 року провели зустріч із керівниками та 
студентами 12 вишів – партнерів Huawei з нагоди завершення чергового етапу цієї програми у 2017 р. Мова 
йшла про попередні підсумки проекту та можливості співробітництва між освітою та бізнесом у вигляді 
спільних та грантових програм. 

У ЗУСТРІЧІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:

- Державний університет телекомунікацій,
- Донецький національний технічний університет,
- Запорізький національний технічний університет,
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
- Національний гірничий університет,
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського,
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
- Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
- Національний університет «Львівська політехніка»,
- Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова,
- Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
- Сумський державний університет.

Освітні програми Huawei покликані стимулювати українських студентів дізнаватися більше
про інформаційно-телекомунікаційні технології для подальшого їх розвитку в Україні.

Р. В. Ленівський
президент групи компаній “Ти і Право”

”Фундамент майбутнього економічного
й технологічного прогресу будь-якої держави

закладається освітою. Я глибоко переконаний,
що найкраща інвестиція в майбутнє – це інвестиція

в освіту трудових ресурсів. Інвестуючи в неї,
можна зростити найкращих у світі фахівців,

розвинути прикладну науку, створити провідні
конкурентоспроможні технології” 

В Україні один із напрямів інноваційної 
освіти у сфері комунікацій реалізує китайська кор-
порація з світовим ім’ям – компанія Huawei, яка за-
пустила програму з навчання українських студентів 
«Seeds for the Future» («Насіння для майбутнього»).

Ця програма стартувала в Україні у 2016 р. і щороку 
надає можливість 10-м старшокурсникам з передо-
вих вишів України відвідати Китай та в рамках дво-
тижневого стажування ознайомитися з найновішими 
світовими ІТ-розробками. Проект розрахований на 
три роки, тож узяти в ньому участь можна і в 2018 р. 

За два роки у фінальній частині проекту навчались 
представники 12 кращих університетів та академій з 
9 міст України. Відвідали КНР 20 студентів з десяти 
вишів із семи міст. Молодь, окрім знайомства з куль-
турою та мовою Китаю, мала зустріч із Надзвичай-
ним і Повноважним Послом України у КНР Олегом 
Дьоміним та пройшла стажування в індустрії теле-
комунікацій. 

Huawei реалізує й інші навчальні ініціативи спільно 
з вищими навчальними закладами країни. Зокрема, 
у 2016 р. «Хуавей Україна» підписала два меморанду-
ми про співпрацю з провідними ВНЗ України. Згідно 
з умовами договору з НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського, 
двічі на рік компанія фінансувала виплату стипен-
дій найкращим студентам технічних спеціальнос-
тей, пов’язаних з телекомунікаціями. Всього надано 
26 стипендій. А в рамках співпраці з Київським на-
ціональним університетом імені Тараса Шевченка 
Huawei обладнала один з навчальних класів устано-
ви комп’ютерами і проектором із дошкою.

Думаю, варто згадати й про те, що Huawei відкрила 
другий клас Авторизованої інформаційної та ме-
режевої академії Huawei (HAINA) на факультеті ра-
діофізики, електроніки та комп’ютерних систем Ки-
ївського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Перший клас працює тут з 2012 р. Щоріч-
но курси мережевих технологій закінчують 60 – 80 
студентів. Другий клас дозволить вдвічі збільшити 
кількість слухачів. 
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У 2017 р. участь у кваліфікаційно-
му турі взяли 38 вишів, де вивча-
ють телекомунікації. У фінальну 
частину потрапили 12. Пройшли 
відбір представники дев’яти уні-
верситетів: Державний універси-
тет телекомунікацій, Донецький 
національний технічний універ-
ситет, Запорізький національний 
технічний університет, Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка, Національний 
гірничий університет, Національ-
ний технічний університет Укра-
їни «Київський політехнічний 
інститут» імені Ігоря Сікорсько-
го, Національний університет 
«Львівська політехніка», Одесь-
ка національна академія зв’язку 
імені О.С. Попова, Полтавський 
національний технічний універ-
ситет імені Юрія Кондратюка.

HUAWEI – світовий лідер у сфе-
рі інформаційно-комунікаційних 
технологій. 83-й у переліку 500 
найбільших компаній «Fortune 
500». Представлений більш ніж у 
170 країнах. Має 15 дослідних цен-
трів.

Перше представництво Huawei в 
Україні зареєстровано у 2000 р.: 
ТОВ «Хуавей Україна» – 12 травня 
2005 р. З травня 2016 р. директо-
ром компанії є Чжоу Хаодзе.

Підприємство забезпечує робо-
тою близько 500 осіб. Має парт-
нерські зв’язки з понад 200 ком-
паніями в Україні та за кордоном. 
У 2017 р. відкрито R&D-підрозділ
у Києві.

”Як відомо,
зараз телекомуніка-

ційна галузь України
активно розвивається 

і невдовзі потребу-
ватиме професійних 

кадрів для запуску 
мереж четвертого

та п’ятого покоління”

ДЛЯ ДОВІДКИ 

Проект Huawei
«Seeds for the Future» реа-

лізуєтся з 2008 р.
За цей період в ньому взя-

ли участь понад
3000 студентів із 102 країн.

Для Європи
проект стартував у 2011 р.,

для України – з 2016 р. 

Перші 10 старшокур-
сників Київського національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка, Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут» імені Іго-
ря Сікорського і Національного 
університету «Києво-Могилян-
ська академія» були відібрані із 
30 кандидатів і відвідали КНР у 
рамках «Seeds for the Future» у 
листопаді 2016 р. Студенти від-
відали дослідницький центр 
Huawei в Шеньчжені, ознайо-
милися з тенденціями розробок 
Інтернет-додатків для мобільних 
пристроїв, мережевими і хмар-
ними технологіями, стандартами 
зв’язку 4-го покоління, інтелекту-
альними мережами. Візит містив і 
культурну програму.

Тож в компанії запевняють, що 
будуть розширювати освітні про-
екти в Україні у сфері інформа-
ційно-комунікаційних техноло-
гій, щоб зробити свій внесок у 
розвиток телекомунікацій Укра-
їни та у процвітання української 
економіки, насамперед, сприяю-
чи фундаментальним досліджен-
ням через власний R&D центр 
Huawei у Києві та навчаючи май-
бутніх українських інженерів з 
телекомунікацій за програма-
ми «Насіння для майбутнього» 
і HAINA. Бо, як кажуть у  Китаї: 
«Треба 10 років, аби виростити 
дерево, та 100 років, щоб розви-
нути талант». 

Р. В. ЛЕНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКА



КУЛЬТУРА

Простір публічності має здатність трансформувати глибину і велич особистості в 
тираж двовимірних копій. Можливо, про щось таке міркував і Енді Уоргол, коли 
створював свою серію портретів Мао Цзедуна в триколорі у 1973 р. 

Дійсно, Мао Цзедун став відомим у всьому світі як засновник і лідер нової потуж-
ної держави, що виникла у ХХ ст. на Сході. Але тепер саме площиною політики й 
обмежується популярність його образу, що через свій площинний (двовимірний) 
характер створює дуже спрощені уявлення про реальну особистість, в які кольо-
ри цей образ не пофарбуй.
Тож і в сучасній Україні мало кому відомі такі грані особистості Мао Цзедуна як поета і калі-
графа. Хоча, що стосується поетичного доробку лідера КНР ХХ ст., то він був частково пред-
ставлений українському читачеві в перекладах, виконаних М. Бажаном у співпраці з І. Чирком, 
надрукованих у журналі «Всесвіт» у 1969 р. (№8) та в кількох окремих виданнях. Проте з тих 
часів минуло вже півстоліття, світ змінився і виникла потреба поглянути на цей доробок (і ори-
гінальний, і перекладацький) новими очима.

МАО ЦЗЕДУН: поезія революції 

ПЕРШИЙ ВІРШ МАО ЦЗЕДУНА 

ШТУЧНИЙ СТАВОК У ВНУТРІШНЬОМУ ДВОРИКУ
(п’ятислівні рядки)

Ставочок штучний у квадраті стін,
Вода прозора – видно дно і рінь,

й маленьку рибку, що туди спіймалась.
Вона не виросте на цій воді, 

хоч як би не старалась.
1906 р. 

(Переклад Надії Кірносової)

Відтак, з нагоди
і з метою створити 
глибше й адекватні-
ше уявлення
про одну з непере-
січних фігур ХХ ст., 
пропонується
знову надати
слово самому Мао, 
цього разу –
у поетичних
та каліграфічних 
творах. 

Перший з відомих нині віршів Мао Цзедуна, 
написаний 1906 р., коли йому було лише 13 ро-
ків. Вірш народився в ситуації протистояння з 
учителем, який вимагав від дітей зубрити ма-
теріал у чотирьох стінах школи. Одного разу 
Мао Цзедун його не послухався і втік вчитися 
на природу. Щоб його покарати, вчитель при-
вів його у внутрішній дворик із штучною во-
доймою і дав йому завдання написати щось 
схвальне про цю водойму. Однак Мао Цзедун 
натомість склав вірш, у якому висловлюється 
критика на адресу методів навчання шляхом 
обмеження свободи дітей. Таким чином, у цій 
ситуації вже проглядає майбутній революціо-
нер – непоступливий, абсолютно переконаний 
у правоті своїх дій і послідовний у вчинках. 
З точки зору поетики, вірш відповідає жанро-
вим критеріям класичних китайських п’ятис-
лівних віршів, тож учитель був вражений його 
високим художнім рівнем.

Мао Цзедун народився в місті Чанша і серед 
його доробку є вірш,  присвячений рідному 
місту, де складався його революційний світо-
гляд:

Н. А. Кірносова
кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри китайської, 

корейської та японської 
філології Київського 

національного університету 
імені Тараса Шевченка

ЧАНША
(за мотивом

«Весна в садочку принцеси Ціньшуй»)

Холодна осінь. Я один. 
На північ мчить Сянцзяну плин

Повз Мандаринову косу. 
Я бачу гори, вбрані в пурпур шат,

Барвистих заростів каскад, 
Блакитної ріки красу, 

Де з вітром борються човни.
Під небом сокіл маячить, 
На плесі грає зграя риб.

Усе в цей світлий день живе,
Свободи прагне все!

Безмежний шир в мої чуття
Вливає тугу і печаль.

Питаю я безкраю даль:
Хто розтлумачить зміст буття?

Пригадую: я тут колись
Гуляв із друзями у надзвичайні дні, – 

Були ми дуже молоді, 
Але завзяті, повні сил

І по-студентськи запальні.
У світ вглядаючись, тоді

Ми вірші вчилися писать, 
З презирством дивлячись навкіл,

На тогочасну владну знать.

Чи нині можу я забуть, 
Як човен, вимчалий у даль,

Спиняла хвиль шалена лють?

1925 р.
(Переклад Миколи Бажана,

передрук з журналу
«Всесвіт». – 1969. – №8)
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Як відомо, традиційна китайська по-
езія дуже тяжіє до пейзажності, тому 
її визначають як поезію «гір та вод». 
Поетичний світогляд Мао Цзедуна не 
руйнує цю парадигму (але й не об-
межується нею), але використовує її 
для змалювання нових пейзажів – 
внутрішнього світу борців за Новий 
Китай. Отже далі – декілька віршів, де 
гори та ріки постають носіями рево-
люційного духу.

Вірш написано між 1934 – 1935 рр., під 
час Великого походу. Як відомо, зна-
чна частина цього маршу пролягала 
крізь гірську місцевість, зокрема й 
у провінції Сичуань, де розташовані 
найвищі гірські масиви Китаю. Ві-
домо також, що гори посідали важ-
ливе місце в стратегії Мао Цзедуна, 
зокрема на них спиралися в опера-
ціях «збройного захоплення міст із 
сільської місцевості», розроблених 
Мао Цзедуном, і ховалися під час від-
ступу. Натомість його суперник – Чан 
Кайши – надавав перевагу річкам як 
природним перешкодам і не схвалю-
вав прихильного ставлення револю-
ціонерів до гір.
З точки зору жанру цей вірш тяжіє до 
традиційних ци, однак Мао Цзедун у 
ньому не користувався готовим мо-
тивом (як це було прийнято для за-
значеного жанру), а винайшов свій, 
тому цей вірш належить не до тради-
ційної, а до сучасної поезії. 

ТРИ ВІРШІ ПО ШІСТНАДЦЯТЬ СЛІВ

Гóри!
Зляканого скакуна стримую рухом руки, 

Сам оглядаюсь: до хмар
Звідси тричі й три вершки. 

Гóри!
Буйно, як море, гримлять хвилі могутні ріки, 

Так вони мчаться, немов
Скачуть у бій румаки. 

Гóри!
Врізались ніжно в блакить пасма

гірського вершки. 
Небо між ними висить, 

Спершись об гори стрімкі.

(Переклад Миколи Бажана,
передрук з журналу

«Всесвіт». – 1969. – №8)

 … І ЩЕ ПРО ГОРИ:

КУНЬЛУНЬ
(за мотивом «Співачка Нянь-ну»)

Підвівсь титан Куньлунь увись
І озирає людський краєвид. 

Над ним дракони яшмові знялись, 
Щоб холодом скувати світ. 

Розтане влітку сніг
І повідь, затопивши діл, 

Людей підхопить, наче риб. 
Чи люди зміряти могли б 

Вагу його і злих, і добрих діл?
Тепер з Куньлунем іншу річ веду: 

Зневаж оці сніги! Зневаж пиху свою!
Об небо обіпрусь, могутній меч зведу, 

Тебе на три частини розіб’ю, – 
Тоді одну Європі я віддам, 

А другу ти, Америко, бери! – 
Собі залишить третю з них Китай. 
По всій землі, по всіх краях нехай
Скрізь рівно буде холоду й жари!

1935 р. 
(Переклад Миколи Бажана,

передрук з журналу
«Всесвіт». – 1969. – №8)

ТЕПЕР – ПРО РІЧКИ: 

  

 

 

 

Цей вірш, написаний у традиційному 
жанрі ци, характеризує Мао Цзеду-
на як романтика. Як відомо, титанізм, 
протистояння світу (повсякденному) і 
боротьба з посередністю були важли-
вими складовими світогляду європей-
ських поетів-романтиків. Поетичний 
доробок Мао Цзедуна свідчить, таким 
чином, що романтичні ідеали посідали 
важливе місце в його революційному 
світогляді і, напевне, надихали на бо-
ротьбу та підтримували в ній.

У цілому можна сказати, що гори в по-
езії Мао Цзедуна – це носії емоційного 
компонента внутрішнього світу авто-
ра, вони символізують простір, де ці 
емоції втілюються.

ТРИ КУПЛЕТИ ПО 16 ІЄРОГЛІФІВ

(Про Сичуанські гори)

У горах, чим швидше женеш коня,
тим певніше сидиш в сідлі.

Обернувся на мить і від подиву вкляк:
ще два лікті – й до неба добіг!

Тут гори – що брили води піднялись
і помчали у битву кіньми,

мов гострі мечі прохромили блакить – 
й тепер небо зависло на них.

1934 – 1935 рр.
(Переклад Надії Кірносової)
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Загалом, вірші пізнішого етапу творчості Мао Цзедуна відображають тен-
денцію до переосмислення минулого досвіду і переходу боротьби з фізич-
ної в інтелектуальну площину – площину точок зору. Яскраво втілює цю 
тенденцію останній вірш Мао Цзедуна, що у формі алегорії втілює різку 
реакцію автора на тогочасні (1963 – 1965 рр.) політичні події.

… І ОКРЕМО ПРО ЯНЦЗИ:

ВЕЖА ЖОВТОГО ЖУРАВЛЯ
(за мотивом «Будди країни жінок»)

Тече Янцзи просторами Китаю,
Стремить на північ з півдня колія

Крізь дощі і дим, і зелень піль безкраю,
Повз гори Черепаха і Змія. 

У безвість жовтий журавель полинув, – 
Лишилась вежа, де він довго жив. 

В ріку пугар з міцним вином я вкинув. 
Зростає в серці світлих хвиль приплив. 

1927 р
(Переклад Миколи Бажана,

передрук з журналу
«Всесвіт». – 1969. – №8)

ДІАЛОГ ПТАХІВ
(політична алегорія за мотивом

«Співачка Нянь-ну»)

Риба-птах розгорнула крила 
 і, мов вихор, швидко злетіла 

вгору на 100 тис. лі.

Взяла небо собі на спину
та й поглянула вниз на стіни

й житла людей.
      

А там:
вогнем війни затягло горизонти

і снарядами землю вкрило,

та й сполохало горобця:
– Біда-біда! Я маю летіти звідси!

Спитала його: куди?
Горобець відповів:

– Є на світі безпечне місце –
то палаци нефритові 
в горах Небожителів.

– Хіба хто їх бачив колись?
– Атож! Два роки тому ясної осені
тристоронню Московську угоду

хіба ти не знаєш?

– Аж ось воно що! Знаю. Там ще й їжа є –
вже, певно, картопля та яловичина 

на гуляш готові?
Та годі базікати! 

Ще подивимось, що то
за кардинальні зміни стануться!

1965 р.
(Переклад Надії Кірносової)

БЕЙДАЙХЕ
(за мотивом «Пісок,

просіяний крізь хвилі»)

Над Юянню – дужі зливи, 
Хвиля зводиться грізна. 
Човен рибака сміливий
Острів Ціньхуан мина. 

Мла навколо, шир води. 
Де пливе він і куди?

Скільки тут подій минуло!
Звідсіля дивився У-ді

На Цзеші, на схід, – і чуло,
Він складав свій вірш тоді. 

Знову виє вітру літ, 
Але як змінився світ!

1954 р. 
(Переклад Миколи Бажана,

передрук з журналу
«Всесвіт». – 1969. – №8)

Як бачимо, вода в поезії 
Мао Цзедуна є символом 
часу і пов’язана з пере-
осмисленням минулих 
подій. Вона є носієм ра-
ціонального компоненту 
внутрішнього світу авто-
ра і надає віршу зовсім ін-
шої атмосфери, ніж гори. 
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东风压倒西风
ВІТЕР ЗІ СХОДУ ПЕРЕМОЖЕ ВІТЕР ІЗ ЗАХОДУ

ВСТАВАЙМО! БУДЕМО БОРОТИСЬ ДО КІНЦЯ ЗА ВОЛЮ
Й НЕЗАЛЕЖНІСТЬ КИТАЙСЬКОЇ НАЦІЇ!

КУЛЬТУРАН. А. КІРНОСОВА

Мао Цзедун своїм почерком створив певний масив 
епіграфіки, зокрема назви такої відомої газети, як 
«Женьмін жибао» та відомого магазину «Синьхуа 
шудянь», а також назви Пекінського університету, 
університету Фудань в Шанхаї та ін.:

Серед каліграфічних творів Мао Цзедуна є певна частина,
присвячена боротьбі й революції. Носієм цього змісту, точніше,

пов’язаних із ним емоцій, тепер стає проведена тушшю лінія.

НАЗВА Університету Фудань (м. Шанхай)

Вірш написано в жанрі ци на усталений мотив, що не 
передбачає рими, однак висуває вимогу дотримува-
тися певного тонального малюнку. Мао Цзедун дуже 
майстерно вкладає у задану схему діалог.

Дійовими особами цієї алегорії постають міфічна ри-
ба-птаха Куньпен, згадка про яку вперше зустрічається 
у Чжуан-цзи, і полохливий горобець. Перша втілює да-
лекоглядність і сміливість, другий – боязкість і дріб’яз-
ковість. Через діалог цих птахів висловлюється різка 
критика щодо, по-перше, підписаного 5 серпня 1963 р. 
в Москві Договору про заборону випробувань ядерної 
зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою 
(відомий також як Московський договір), а по-друге, 
поглядів М. Хрущова на комунізм (мається на увазі ви-
словлювання радянського лідера в Будапешті 1 квітня 
1964 р. про те, що комунізм – це тарілка доброго гуля-
шу, яке викликало до життя поняття гуляш-комунізму).

Цікаво відзначити, що і в цьому останньому вірші про-
глядає та сама непоступливість і переконаність у своїй 
правоті, що прозвучали вже в першому поетичному 
творі Мао Цзедуна. Напевне, саме ці риси і зробили 
його послідовним революціонером як у фізичній, так і 
в інтелектуальній боротьбі.

У площині каліграфії Мао Цзедун залишив майстерні 
написи в стилях кайшу, сіншу і цаошу, тоді як раніші 
стилі – лішу та обидва чжуань (великий і малий) не ви-
кликали в нього інтересу. 

ВИВІСКА Пекінського університету

НАЗВА ГАЗЕТИ
«Женьмінь жибао»
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М. Ю. Логвин

провідна наукова співробіт-
ниця відділу мистецтв країн 
Сходу Національного музею 

мистецтв імені Богдана 
та Варвари Ханенків

кінця 1950-х років
(з колекції Національного
музею мистецтв
імені Б. та В. Ханенків)

Ваза "Китайсько-корейська
дружба" 1950-ті
Порцеляна (Фрагменти)

МИСТЕЦТВО 

КИТАЮ
Мао Цзедун

Кінець
1950-х рр.

Шовк,
ткацтво

Чжу Де
Кінець
1950-х рр.
Шовк,
ткацтво
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Дві різних культури, дві різних на-
ціональних візитівки, а внутріш-
ній зміст один: збагатити уявлен-
ня людини про навколишній світ 
через позитивні художні образи, 
прокласти міст дружби між дво-
ма братніми народами, сприяти 
толерантним міждержавним від-
носинам. 

Так, по весні 2017 року, у вистав-
кових залах Національної ака-
демії образотворчого мистецтва 
і архітектури відбулася знакова 
виставка під назвою «Китай-
ський живопис Сеї від Лао Цзя». 
Спільний проект  влаштували 
Посольство України в КНР, Цен-
тральна академія мистецтв КНР, 
Національна академія образот-

ворчого мистецтва та архітектури 
України, Галерея Лао Цзя та Союз 
міст Шовкового шляху. Два ви-
щих учбових заклади  – НАОМА, 
ректор Андрій Чебикін, та  Китай-
ська Центральна академія худож-
ніх мистецтв, ректор Фань Дгань, 
спробували покласти на важелі 
образотворчого мистецтва дві 
різних культури та школи.  

Відкриваючи виставку, проректор 
НАОМА з наукової роботи, кан-
дидат мистецтвознавства Остап 
Ковальчук зробив наголос на 
тому, що 2017-й рік знаковий для 
України, зокрема для зміцнен-
ня україно-китайських відносин. 
Ювілейні дати – 100-річчя НАО-
МА та 25- річниця встановлення 

дипломатичних взаємовідносин 
між Україною та Китаєм стали ва-
гомою площадкою для взаємних 
творчих ініціатив.

Куратор виставки віце-президент 
Китайської академії  живопису та 
каліграфії Алан Юй зазначив, що 
представлена виставка демон-
струє творчість відомого в Китаї 
художника імпресіоністичного 
напряму, майстра каліграфії, фа-
хівця з питань історії образот-
ворчого мистецтва, сповідача 
духовних цінностей. Лао Цзя про-
йшов певний шлях по створен-
ню власного художнього стилю 
у якому  через динамічне само-
вираження виникають художні 
образи. Так в імпресіоністичній 
манері, буквально на одному по-
диху, художник розвиває сюжет в 
якому вирує життя.

Лао Цзя бездоганно володіє про-
відними техніками китайського 
малюнку та живопису під наз-
вою гохуа, також він демонструє 
вершини живопису через опану-
вання старовинного стилю сеі. 
Представлені твори вражають 
поєднанням  сучасних тенденцій 
образотворчої мови з традицій-
ними китайськими принципа-
ми розкриття ідеї, як основного 
стрижня картини. Лао Цзя напов-
нює мистецький простір  красно-
мовними сюжетами де поєднані 
каліграфія та  експресивна жи-
вописна техніка. Тому картини 
художника нагадують сагу з істо-
рії китайського народу, розтлу-
мачити яку особливо цікаво тим, 
хто цікавиться Піднебесною.

У цьому колообігу історичних по-
дій, пошуку споконвічних істин, 
сюжетів з повсякденного життя 
простого люду розкривається 
глибокий сенс існування людини 
на землі. Філософське мислення 
художника наповнює створені 
картини життєвими цінностями 
та красою навколишнього світу.  
Твори збагачені мажорною па-
літрою, в якій домінують яскра-

Валентина Єфремова
мистецтвознавець, 

заслужений працівник 
культури України, 

лауреат премії ім. Платона 
Білецького, член 

Художньої Ради Музею 
Тараса Шевченка у Пекіні.

ВИЙШОВ

СІЯЧ
СІЯТИ...

Напружене ХХІ століття вражає потужною 
енергетикою в якій вирує боротьба добрих 
та руйнівних сил. Планета буквально пульсує 
розмаєм інформації, яка створює тривожну 
хвилю у суспільстві. Але як би не складалося 
життя, людина тягнеться до світла, добра та 
краси.  Свідком цього стали мистецькі заходи 
в столиці України, які були влаштовані в рам-
ках тижня китайсько-українського культур-
ного обміну «Один пояс, Один шлях».
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ві кольори  в обрамленні білих 
площин. Митець використовує 
символи першоелементів, гар-
монійно поєднуючи стародавні 
традиції з сучасними новаціями. 
Загалом такий підхід  сприяє на-
повненню художніх творів есте-
тичною значимістю. 

Що привертає увагу митця? 
У представлених картинах, ство-
рених за останні тридцять років, 

ми бачимо «Мати та дитя», «По-
чаток роду людського», «Юність», 
мотиви рідного довкілля, де 
лунають старовинні пісні, па-
лає «Червона зоря», світиться 
чистотою «Джерело» і розкри-
вається філософська думка про 
«Цілісність неба і землі». Худож-
ника хвилює існування людини 
на землі та засоби, якими вирі-
шує вона свої проблеми. Митець 
сповідує мирне життя, тому на 
його картинах квітнуть сади, го-
монить степ з могутніми буйво-
лами, табунами коней, а поруч 
вирує народне свято як данина 
добра та радості. Художник воло-
діє бездоганною композиційною 
побудовою, заповнюючи простір 
на картині енергійною ритмікою 
ліній та об’ємів. Виникає гармо-
нійне співвідношення чистого 
простору та кольорових градацій, 
які свідчать про завершеність 
творчому задуму автора. Особли-
во це стосується творів панорам-
ного рішення, саме в них розкри-
вається монументальне бачення 
митця, як на картинах «Степові 
брати», «Підганяють коней» або 
«Ранковий промінь».
На думку мистецтвознавців, твор-
чі досягнення художника «сяга-
ють в далину яскравим проме-

нем». Ось чому біля творів Лао 
Цзя зупиняється час, глядач за-
нурюється в історичні події, де 
головним героєм є людина в ото-
ченні самобутньої природи Ки-
таю. Перед нами  твори, наповне-
ні філософським змістом: це гори 
з характерними обрисами верхі-
вок, дороги, які кружляють в ото-
ченні могутніх дерев,  водоспади 
з життєдайною енергетикою. Се-
ред такого оточення розгортаєть-
ся  дійство у просторі та часі,  з 
людьми, конями, буйволами, кві-
тами  та вишуканими рослинами.  
Художник  дає можливість гляда-
чу помилуватися побаченим, в 
процесі якого виникає своєрідна 
розмова, яка впливає на форму-
вання естетичних смаків. 

Творам Лао Цзя притаманний ди-
намічний дотик пензля з харак-
терними розчерками, які переда-
ють внутрішню енергію митця. 

Тому виникає враження, що пе-
ред глядачем картини – обереги, 
наповнені позитивного психоло-
гічного змісту  як головного кри-
терію внутрішнього світу людини. 
Такий творчий підхід підтвер-
джує, що за оригінальним техніч-
ним виконанням стоїть високий 
фаховий рівень художника. 

Розділити радість події прийшли 
видані діячі мистецтва, представ-
ники громадських та політичних 
організацій, керівництво Інституту 
публічної та культурної дипломатії 
України, мистецтвознавці, студен-
ти, музейні працівники, журналіс-
ти. Китайську делегацію очолили 
донька та син Лао Цзя, який роз-
міняв своє восьмидесятиріччя... 
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Присутні мали честь отримати ката-
лог виставки,  де  у вступному слові  
Посол України в КНР  О. Дьомін  за-
значив, що такі спільні україно-ки-
тайські проекти сприяють духовному 
зближенню наших країн, тому це ще 
одна цеглина у фундаменті дружби, 
закладеній з давнини нашими пред-
ками та вагомий ланцюжок у зміцнен-
ні дипломатичних відносин. 

Духовне життя китайського народу 
означене творчістю провідних китай-
ських художників, серед яких ім’я Лао 
Цзя є правофланговим. Вийшов сіяч 
засівати своє творче поле з серцем 
переповненим любов’ю до людей, 
прагненням змінити світ на краще. 

Мабуть тому картини Лао Цзя  
руйнують мовні, релігійні та со-
ціальні бар’єри створюючи свою 
оазу любові.  Зерна сіяча дали 
добрі паростки і відгукнулися 
в серцях українських глядачів 
симпатією, вдячністю та вірою у 
світле майбутнє. 
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Конференція була присвячена актуальним питан-
ням формування китайської цивілізації та сучасним 
тенденціям розвитку соціально-економічної моде-
лі Китаю. У цьому році в роботі конференції взяли 
участь понад 80 представників наукових, культур-
них, політичних та ділових кіл України, Китаю та Бі-
лорусі.

Учасників конференції привітали: ректор ДВНЗ 
«КНЕУ ім. В. Гетьмана» д.е.н., професор Д.Г. Лук’я-
ненко, директор Інституту сходознавства ім. А.Ю. 
Кримського НАНУ к.філол.н. О.В. Богомолов, радник 
з торгово-економічних питань при Посольстві КНР 
в Україні Лю Цзюнь, президент компанії «Ти і Пра-
во» та співзасновник журналу «Україна – Китай» Р.В. 
Ленівський, заступник директора Республіканського 
інституту китаєзнавства ім. Конфуція Білоруського 
державного університету В.К. Леонов. 

Модерував пленарне засідання проректор з нау-
ково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків 
д.е.н., професор В.І. Чужиков. На пленарному засі-
данні учасники конференції мали можливість об-
говорити ідеї, висловлені у доповідях письменника, 
філософа, культуролога Ван Ге на тему «Культура 
миру, як основа формування майбутнього світово-
го суспільства»; зав. відділу Далекого Сходу Інсти-
туту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України 
д.філос.н. В.О. Кіктенка на тему «Дисциплінарні та 
методологічні особливості науки про Китай»; д.п.н., 
доцента Інституту європейських мов і культур Тянь-
цзінського університету іноземних мов, директора 
Інституту Конфуція Київського національного лінгві-
стичного університету Ши Яцзюнь «Про організацію 
викладання і вивчення китайської мови і підготовку 
кадрів в Україні»; старшого наукового співробітни-
ка Національного інституту стратегічних досліджень 
А.З. Гончарука «Глобальний вимір зовнішньої полі-
тики Китаю»; к.е.н., генерального директора ТОВ ау-
диторської фірми «КАУПЕРВУД» (м. Дніпро) на тему 

Конференція надала майданчик для культур-
но-просвітницької події: директор видавництва 
«Саміт-книга» І. Степурін презентував книгу Н. Ша-
пліченко «Дика слива мейхуа», що викликало не-
абиякий інтерес у присутніх.

Щорічна міжнародна наукова конференція «Китай-
ська цивілізація: традиції та сучасність» є унікальним 
майданчиком, на якому відбувається обговорення 
китаєзнавчих досліджень, формування стратегій по-
глиблення відносин між Україною та Китаєм.

 

XI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: 
ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ»

中華文明：傳統與現代
26 вересня 2017 року

КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ 54/1,  

ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА” 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

ЖУРНАЛ “УКРАЇНА – КИТАЙ”

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР

 “КОМПАНІЯ “ТИ І ПРАВО”

Підсумки ХI Міжнародної наукової конференції 

“Китайська цивілізація:
                          традиції та сучасність”

«І цін» – основа нової економічної теорії»; голови 
правлінь Асоціації ділового співробітництва «Київ–
Пекін» та Міжнародного індустріального парку, 
старшого радника Всекитайської асоціації завод-
ського інжинірингу та консалтингу (CAPEC) Ю.В.Се-
нюка на тему «Сучасні тенденції та перспективи еко-
номічного розвитку Китаю і потенційні можливості 
українсько-китайської співпраці в рамках глобаль-
ної ініціативи «Один пояс, один шлях». Особливу за-
цікавленість та жваву дискусію викликали питання 
культури гармонії сучасного суспільства, глобаль-
ного лідерства та зовнішньоекономічної експансії 
Китаю, питання розвитку двостороннього україн-
сько-китайського співробітництва в сферах інфра-
структури, транспорту, безпеки в рамках китайської 
глобальної ініціативи «Один пояс, один шлях», а та-
кож розвиток інвестиційних і торгово-економічних 
відносин.

Під час роботи конференції відбулося обговорення 
актуальних питань на секційних засіданнях за від-
повідними напрямами роботи. Зокрема
- секція 1 «Китай в сучасному світі: міжнародно-по-
літичний аспект» (модератор – А.З. Гончарук, стар-
ший науковий співробітник Національного інституту 
стратегічних досліджень),
- секція 2 «Дослідження китайської цивілізації: істо-
рія, філософія, культура» (модератор – В.О. Кіктен-
ко, д.ф.н., завідувач відділу Далекого Сходу, Інститут 
сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України), 
- секція 3 «Сучасна модель соціально-економічно-
го розвитку Китаю» (модератор – О.М. Яценко, д.е.н., 
професор кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ 
«КНЕУ імені В. Гетьмана»),
- секція 4 «Теоретичні та прикладні питання китай-
ського мовознавства та літературознавства» (мо-
дератор – Ши Яцзюнь, д.п.н., доцент Інституту євро-
пейських мов і культур Тяньцзіньського університету 
іноземних мов, директор Інституту Конфуція Київ-
ського національного лінгвістичного університету).

26 вересня 2017 р. на базі ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет ім. Вадима Гетьмана» пройшла ХІ Міжнародна наукова конференція «Китайська циві-
лізація: традиції та сучасність», організаторами якої виступили: Інститут сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут Конфуція Ки-
ївського національного лінгвістичного університету, Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка.
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Українська асоціація китаєзнавців 
на Першому Форумі Мережі 

співпраці неурядових організацій 
країн Шовкового шляху

На даний момент до зазначеної мережі співпраці 
вже приєдналося понад 300 неурядових організа-
цій більш ніж з 60 країн світу. Голова КНР Сі Цзінь-
пін високо оцінив роль форуму та у вітальному ли-
сті закликав неурядові організації країн Шовкового 
шляху зробити свій внесок у зміцнення взаєморозу-
міння та дружби між народами різних країн, а також 
сприяти спільному розвитку і побудові спільноти 
єдиної долі людства (див. додаток 1). 

О. С. Кіктенко 
магістр економічного 

управління, 
член правління 

Української асоціації 
китаєзнавців

На цьому форумі Україну представляла громадська 
організація «Українська асоціація китаєзнавців» 
(Олександра Кіктенко). У доповіді О. Кіктенко були 
представлені не тільки головні результати діяль-
ності асоціації, а й пропозиції щодо підтримки та 
поширення ідей розбудови Нового шовкового шля-
ху. Окремо були представлені українські ініціативи 
щодо роботи новоствореної організації та перспек-
тиви майбутньої співпраці з неурядовими організа-
ціями країн уздовж «Поясу – Шляху».

Програма форуму включала церемонію відкриття, 
пленарне засідання, паралельні сесії, церемонію 
закриття та ознайомчі поїздки по території Китаю 
з метою кращого розуміння торговельно-економіч-
ного потенціалу країни та культурну програму. 

Серед учасників форуму були колишні високопо-
садовці та партійні діячі з різних країн світу, пред-
ставники ООН та міжнародних організацій, а також 
представники неурядових організацій Китаю й ін-
ших країн, діяльність яких пов’язана з гуманітарною 
співпрацею, благодійністю, сприянням розвитку 
культурних та наукових обмінів, торговельно-еко-
номічним співробітництвом тощо. 

Учасники форуму обговорили низку питань щодо 
існуючих викликів та розбудови співробітництва 
в рамках просування ініціативи «Один пояс, один 
шлях», ролі та місії неурядових організацій у побу-
дові кращого майбутнього, спільноти єдиної долі 
людства, налагодження та розвитку зв’язків між 
людьми в різних країнах, а також провели дискусії, 
обмін думками та досвідом щодо пошуку подальших 
механізмів співпраці неурядових організацій різних 
країн уздовж Шовкового шляху. 

У травні 2017 року на церемонії від-
криття Форуму міжнародного співробіт-
ництва «Один пояс, один шлях», Голова 
КНР Сі Цзіньпін оголосив про створення 
«Мережі співпраці неурядових організа-
цій країн Шовкового шляху» (SIRONET). 

21-22 листопада з ініціативи Ки-
тайської асоціації сприяння міжнарод-
ним зв’язкам неурядових організацій КНР 
(CNIE) відбувся Перший форум Мережі 
співпраці неурядових організацій країн 
Шовкового шляху. Китайська асоціація сприяння міжнарод-

ним зв’язкам і надалі буде продовжувати 
працювати над розширенням та зміцнен-
ням мережі співпраці неурядових організа-
цій країн «Поясу – Шляху» й буде платфор-
мою для здійснення обміну інформацією і 
досвідом, загальної координації діяльно-
сті, сприяння встановлення зв’язків та роз-
гортання активної співпраці між неурядо-
вими організаціями з різних країн.
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ВІТАЛЬНИЙ ЛИСТ ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА
з нагоди проведення

Першого Форуму Мережі співпраці
неурядових організацій країн Шовкового шляху

З нагоди відкриття Форуму Мережі співпраці неурядових організацій країн Шовково-
го шляху, від імені китайського уряду та китайського народу, а також від себе особисто, 
я сердечно вітаю Форум! Я також хочу щиро привітати всіх видатних представників 
неурядових організацій та людей з різних сфер діяльності з усього світу, які приїхали 
на Форум!

З часу запропонування, ініціатива «Один пояс, один шлях» все більше стає реальністю 
та приносить рясні плоди. Практика довела, що зміцнення міжнародного співробітни-
цтва в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» передбачає створення нових плат-
форм та дає нові імпульси для забезпечення миру в усьому світі та сприянні загально-
му розвитку. 

Неурядові організації відіграють важливу роль в активізації економічного і соціаль-
ного розвитку, а також у міжнародному співробітництві та глобальному управлінні. 
Створення даної Мережі є важливим кроком для покращення обміну та співпраці між 
народами країн Шовкового шляху, є допомогою для встановлення зв’язків між людьми. 
Я сподіваюсь, що для всіх делегатів Форум стане можливістю для обговорення шляхів 
подальшого встановлення зв’язків між людьми, з метою поглиблення взаєморозуміння 
та дружби між народами різних країн, що буде сприяти загальному розвитку та допо-
магати створенню спільноти єдиної долі людства!

Я бажаю Першому Форуму Мережі неурядових організацій країн Шовкового шляху
видатних успіхів! 

Сі Цзіньпін
Голова Китайської Народної Республіки

21 листопада 2017 року
Пекін
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