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1

«Акцентуючи увагу на азіатській і глобальній
перспективах, Боаоський азіатський форум за роки
свого існування висунув велику кількість цінних
пропозицій. “Боаоські пропозиції” допомагають
утворити консенсус в Азії, стимулюють співробітництво, сприяють економічній глобалізації і формуванню людської спільноти єдиної долі».

Головні тези
з програмної
промови
Голови КНР
Сі Цзіньпіна

2
«Китай вживатиме політичних заходів для
просування лібералізації і спрощення торгівлі
та інвестицій високих стандартів і вивчить можливість відкриття портів вільної торгівлі з китайською специфікою».

3

«Ми будемо приділяти однакову увагу як залученню до країни, так і виходу за кордон, і доб’ємося нових проривів у просуванні відкритості
Китаю, розвиваючи зв’язки, що тягнуться зі Сходу
на Захід, через землі і моря».

4

на церемонії

відкриття

Боаоського азіатського форуму

«Китай здійснить низку знакових заходів цього року для значного розширення доступу на свій
ринок. Ми підійдемо до реалізації ініціативи щодо
розширення імпорту. Будуть докладатися зусилля
до розширення імпорту товарів, які є конкурентоспроможними і потрібні китайському народові».

5

«У листопаді в Шанхаї пройде перша Китайська міжнародна імпортна виставка. Ми готові вітати участь у ній друзів із усього світу. Йдеться не
про чергове ЕСКПО в звичному сенсі, а про важливу політичну ініціативу та про нашу прихильність обіцянкам відкрити китайський ринок».

6

10 квітня
2018 року
2
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промова Голови КНР Сі Цзіньпіна

«Китай докладає зусиль до створення привабливіших умов для зарубіжних інвесторів. Минулого
року Китай залучав інвестиції в основному за рахунок проведення пільгової політики стосовно
закордонних інвесторів, а тепер нам слід більше
покладатися на поліпшення інвестиційного середовища. Ми будемо посилювати узгодженість із
міжнародними економічними та торгівельними
правилами, підвищувати прозорість, покращувати захист прав власності, підтримувати верховенство закону, заохочувати конкуренцію та протистояти монополії».

8

«Впродовж минулих 40 років ВВП Китаю зростав у середньому на 9,5 відсотків на рік. Обсяг
зовнішньої торгівлі країни в доларовому вираженні зростав щорічно на 14,5 відсотків».

9

«Якого б прогресу не досяг Китай у своєму
розвитку, він ніколи не буде нікому загрожувати,
намагатися підірвати міжнародний порядок, що
існує, або встановити сфери впливу».

10
«Хоча ініціативу “Пояс і шлях” і було висунуто Китаєм, можливості та результати її реалізації,

що з’являються завдяки їй, йдуть на благо всьому
світові. Китай не має геополітичних розрахунків,
не прагне до створення замкнутих і ексклюзивних
блоків і не змушує інших брати участь у будь-яких
комерційних угодах».

11

«Китай посилить захист прав інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності є центральним елементом системи щодо
поліпшення захисту прав власності. Вона дасть
великий імпульс підвищенню конкурентоспроможності економіки Китаю. Цього року Китай реорганізує Державне управління у справах інтелектуальної власності, щоб посилити правоохоронну
діяльність, значно підвищити ціну порушень і
дати цілковито розкритися стримуючому ефекту
відповідних законів».

12

«Сьогодні, коли весь світ прагне миру і розвитку, менталітет “холодної війни” і “гри з нульовою сумою” є застарілим. Щоб визирнуло сонце,
потрібно, щоб хмари розсіялися. Ми повинні мати
чітке уявлення про загальні закони історії і загальні тенденції світового розвитку».

7

«Китай розпочав свій історичний шлях політики реформ та відкритості 1978 року, і китайці писали чудову главу епопеї розвитку країни і нації
впродовж останніх сорока років. Сьогодні китайці
можуть із гордістю сказати, що політика реформ
та відкритості стала другою революцією Китаю,
яка не лише докорінно змінила країну, але також
дуже вплинула на весь світ».
Політика
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Повний текст доповіді про роботу уряду
прем’єра Держради КНР
Лі Кецяна

Внесок науково-технічного прогресу в економічне
зростання виріс з 52,2% до 57,5%. Безперервно являли себе результати інноваційної діяльності у таких
найважливіших сферах, як пілотовані космоплавання, глибоководне морське зондування, квантовий
зв’язок, великі літаки тощо. Мережа високошвидкісних залізниць, електронна комерція, мобільні
платежі тощо посіли провідні позиції в тенденціях
світового розвитку.
За п’ять років були зроблені важливі кроки
у проведенні політики реформ та відкритості
Реформами були охоплені всі сфери, був продемонстрований прорив у багатьох напрямках. Відзначено зрушення при проведенні реформ в найважливіших сферах. Більш відчутні результати були
отримані під час реалізації ініціативи «Один пояс,
один шлях». Відбувається оптимізація структури
зовнішньої торгівлі та структури використання іноземного капіталу. За кількісними показниками цих
двох позицій Китай міцно займає місце лідера у світі.

5 березня в Будинку народних зібрань у Пекіні відкрилася 1-а сесія ВЗНП
13-го скликання. На відкритті з доповіддю про роботу уряду
виступив прем'єр Держради КНР Лі Кецян.
Нижче – повний текст доповіді

П’ять років, що минули після 1-ї сесії ВЗНП
12-го скликання, були надзвичайно важливими
в процесі розвитку Китаю
Перед лицем вкрай складної міжнародної і внутрішньої ситуації ЦК партії, ядром якої є товариш
Сі Цзіньпін, згуртовуючи і очолюючи багатонаціональний народ Китаю, на основі єдиного планування впроваджував загальну схему, яка об’єднує
в єдине ціле економічне, політичне, культурне, соціальне і екоцивілізаційне будівництво, узгоджено
здійснював чотириаспектну стратегічну концепцію
всебічної побудови суспільства середнього достатку,
всебічного поглиблення реформ, всебічного забезпечення верховенства закону в державному управлінні та всебічного контролю внутрішньопартійного
управління. Таким чином, у всіх сферах діяльності,
пов'язаних з проведенням реформ, розширенням
відкритості і соціалістичної модернізації, були створені нові обставини.
За п’ять років економічна міць країни
піднялася на новий щабель
ВВП виріс з 54 трлн юанів до 82,7 трлн юанів, середньорічний приріст склав 7,1%, його частка в світовій
економіці зросла з 11,4% до приблизно 15%. Внесок
Китаю у зростання світової економіки перевищив
4
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30%. Фінансові доходи збільшилися з 11,7 трлн юанів до 17,3 трлн юанів. Середньорічний приріст споживчих цін склав 1,9% і підтримувався на порівняно
низькому рівні. У містах і селищах було працевлаштовано понад 66 млн осіб, в нашій величезній
країні, де живе 1,3 млрд осіб, забезпечено порівняно повну зайнятість населення.
За п’ять років серйозні зміни відбулися
в економічній структурі
Внесок споживання в економічне зростання виріс
з 54,9% до 58,8%, питома вага сфери послуг у ВВП
зросла з 45,3% до 51,6%, ставши, таким чином, основною рушійною силою, що стимулює економічне
зростання країни. Середньорічне зростання доданої
вартості у високотехнологічних галузях обробної
промисловості склало 11,7%. Коефіцієнт урбанізації
зріс з 52,6% до 58,5%, понад 80 млн осіб мігруючого
сільського населення переведено до складу міського.
За п’ять років величезних успіхів було досягнуто
у сфері інноваційного розвитку
У масштабах всього суспільства середньорічний
приріст інвестицій в НДДКР склав 11%, перемістивши Китай за цим показником на друге місце у світі.
доповідь про роботу уряду прем’єра Держради КНР Лі Кецяна

Впродовж минулого п’ятиріччя
покращувалося життя народу
Вирішальні зрушення відбулися в інтенсивній боротьбі з бідністю, кількість нужденного населення скоротилася більш ніж на 68 млн осіб. Середньорічний приріст доходів населення склав 7,4%,
перевищивши темпи зростання економіки, Китай
став світовим лідером за чисельністю населення
із середнім рівнем доходів. Соціальним страхуванням по старості охоплено понад 900 млн осіб, базовим медичним страхуванням – 1,35 млрд осіб. Таким чином, було сформовано систему соціального
забезпечення, яка має найбільше у світі охоплення населення. Середня очікувана тривалість життя
досягла 76,7 років.
Впродовж минулого п’ятиріччя спостерігалося
поступове покращення екології
Питома енергоємність і питома водомісткість ВВП
знизилися більш ніж на 20%. Тривало скорочення
сумарних викидів основних видів забруднюючих
речовин. Удвічі зменшилася кількість днів з погодними умовами, що характеризуються серйозним
забрудненням атмосферного повітря в містах, які
потребують до себе особливої уваги. Площа лісового покриву збільшилася приблизно на 10,87 млн га,
площа пустельних земель щорічно скорочувалася
приблизно на 2 тис. кв. км. Одним словом, у зеленому розвитку склалася сприятлива ситуація.
У 2017 році основні намічені показники соціальноекономічного розвитку виконані в повному обсязі,
і навіть перевищено запланований рівень
Політика

Зокрема, ВВП зріс на 6,9%, доходи населення зросли на 7,3%, темпи зростання показників цих двох
позицій виявилися трохи вищими від показників
попереднього року. Кількість працевлаштованого
населення в містах і селищах збільшилася на 13,51
млн осіб, коефіцієнт безробіття виявився найнижчим за останні роки. Імпорт і експорт зросли на
14,2%, обсяг фактично освоєних іноземних інвестицій досяг 136,3 млрд дол., поставивши новий історичний рекорд.
За п’ять років збережено основу роботи –
покращення при підтримці стабільності
Уже декілька років відновлення світової економіки йде досить повільно, міжнародний фінансовий
ринок страждає на турбулентність, все впевненіше піднімає голову протекціонізм. У китайській
економіці відповідно до її розвитку різко позначаються структурні проблеми і глибинні суперечності, триває зростання пресингу спадного тренду
в економіці, створюючи чимало дилем і непростих
альтернатив.
У цих умовах ми зберегли тверде стратегічне орієнтування, утримуючись від будь-яких різких стимулюючих заходів, так званого «поливу великою
водою». Адаптуючись до нового нормального стану
економічного розвитку, контролюючи і направляючи його, ми відповідно до загального плану побудували роботу щодо стабілізації економічного
зростання, стимулювання реформ, регулювання
структури, покращення добробуту населення і запобігання ризикам. Ми безперервно оновлювали
і вдосконалювали макрорегулювання, розробляли
підходи і методи визначення діапазонів регулювання, посилювали його спрямованість, своєчасність і точність.
За минулі п'ять років в економіці зберігався тренд
до покращення при збереженні стабільності
Завдяки наполегливим зусиллям ми встояли перед
тиском спадного тренду економічного розвитку,
уникли «жорсткої посадки» китайської економіки,
зберегли середньо-високі темпи її зростання, стимулювали оптимізацію економічної структури. Таким чином, ми змогли послідовно зміцнити і розвинути в китайській економіці основний тренд, що
веде до покращення в довгостроковій перспективі.
Так само проводилися активна фінансова
політика і зважена монетарна політика
В контексті досить гострих суперечностей між доходами і витратами держбюджету були прийняті
забезпечувальні заходи, націлені, образно кажучи,
на те, щоб «наповнити водою ставок перед тим, як
пустити туди рибу». Нарощуючи потенціал розвитку,
Україна-Китай

№12

2018

5

Китай раніше за інших провів значне зниження
податків і грошових зборів. Поетапно і повсюдно
впроваджувалася практика стягування ПДВ замість
податку на підприємницьку діяльність, який проіснував у нас 66 років. Тепер історія цього податку
завершилася, і в підсумку податковий тягар підприємств зменшився більш ніж на 2 трлн юанів.
Монетарна політика продовжувала залишатися
обачною і нейтральною, спостерігалася тенденція
до зниження темпів зростання грошового агрегату М2, обсяг кредитування і сукупний обсяг фінансування помірно зростали. Завдяки реформам
удосконалювався ринковий механізм формування
валютного курсу, курс китайського юаня залишався
в основному стабільним, знову почали зростати валютні резерви, які знижувалися до цього.
За минуле п’ятиріччя були ліквідовані відсталі
виробничі потужності в низці галузей
Ми енергійніше взялися за ліквідацію надлишкових виробничих потужностей, переважно в металургійній і вугільній промисловості. З центрального
бюджету були виділені цільові преміальні і дотаційні кошти в розмірі 100 млрд юанів на облаштування персоналу, скороченого в результаті ліквідації
надлишкових виробничих потужностей. У підсумку
з експлуатації виведено виробництво потужністю
понад 170 млн тонн в металургійній промисловості
і 800 млн тонн у вугільній промисловості, вирішено
проблему працевлаштування скороченого персоналу кількістю понад 1,1 млн осіб.
Динамічно тривала заміна старих драйверів
розвитку на нові
Всебічно розвивалася програма «Інтернет плюс»,
на основі інклюзивного та зваженого підходу здійснювався контроль, широкого поширення набули
технології великих даних, хмарних обчислень та
Інтернету речей. Бурхливо розвивалися нові виробництва, відбулися серйозні зміни у традиційних галузях. Поряд з втіленням у життя програми
«Зроблено в Китаї – 2025» інтенсивно реалізовувалися найважливіші програми зі зміцнення індустріальної бази, розвитку інтелектуального і зеленого
виробництва та інші. Динамічно зростала передова
обробна промисловість.
Оптимізовано структуру інвестицій для зміцнення фундаменту економіки, потенціалів розвитку
та покращення добробуту населення
Протяжність експлуатованих швидкісних залізниць
збільшилася з більш ніж 9 тис. км до 25 тис. км,
склавши дві третини загальної протяжності швидкісних залізниць у світі. Протяжність високошвидкісних автотрас збільшилася з 96 тис. км до 136 тис.
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км. Побудовані або реконструйовані сільські автодороги загальною протяжністю 1,27 млн км, почалася експлуатація 46 нових аеропортів цивільної
авіації, запущене будівництво 122 найважливіших
гідротехнічних споруд. Завершено нову чергу проекту з реконструкції сільських електромереж, збудовано найбільшу у світі мобільну широкосмугову
мережу.
Збережено роль інновацій як драйверів розвитку
Надання підтримки створенню центрів науково-технічних інновацій у Пекіні та Шанхаї і створення 14 нових державних зразково-показових зон
самостійних інновацій активізували формування
низки зон регіонального рівня з високим інноваційним потенціалом. Інтенсифікувалося створення
системи технологічних інновацій, суб'єктами якої
стали підприємства, виникла ціла низка конкурентоспроможних на міжнародному рівні підприємств
інноваційного типу і нового типу організації НДДКР. Всебічно розвивалася масова підприємницька та інноваційна діяльність, втілювалася в життя
інклюзивна політика підтримки, удосконалювалася
система бізнес-інкубаторів. Кількість різноманітних суб'єктів ринку перевищила 98 млн одиниць, за
п'ять років збільшившись на понад 70%.
Були всебічно поглиблені реформи
Ґрунтовно просувалася реформа держпідприємств
і реформа у сфері державного капіталу, першу з них
в основному завершено відповідно до Закону про
компанії. Позитивні зрушення відбулися в сфері
злиття і реструктуризації підприємств, скорочення управлінських інстанцій, підвищення якості та
ефективності господарської діяльності. В результаті
помітно підвищилася ефективність держпідприємств, їх прибуток за попередній рік збільшився на
23,5%. Поглиблювалися реформи у сфері енергоресурсів, залізничного транспорту, сольової промисловості та в інших галузях. Тривала лібералізація
доступу на ринок для суб'єктів недержавної власності. Створено єдину систему реєстрації нерухомості. Удосконалювалася система охорони майнового права.
Створено єдину систему базового страхування по
старості і єдину систему базового медичного страхування для сільського та непрацюючого міського
населення, об'єднану систему страхування по старості для держслужбовців і бюджетників, а також
для робітників і службовців підприємств. Опубліковано проект наповнення фонду соціального
забезпечення за рахунок переведення частини
державного капіталу. Проводилась реформа медобслуговування, медичного страхування і фармацевтики. Удосконалювалася система розвитку зон із
основними функціями, створено систему атестації і
оцінки результативності діяльності з розвитку екодоповідь про роботу уряду прем’єра Держради КНР Лі Кецяна

логічної цивілізації та залучення до відповідальності за недовиконання намічених показників. Введено в дію інститут кураторів екологічного стану річок
та озер, розгорнуті пілотні проекти реформи з введення системи вертикального управління природоохоронними органами нижче провінційного рівня.
Здійснювалася державна політика відкритості
зовнішньому світові
Ми виступили із закликом до спільної реалізації
ініціативи «Один пояс, один шлях», доклавши для
її розвитку активних зусиль. За нашою ініціативою
був створений Азіатський банк інфраструктурних
інвестицій, заснований Фонд Шовкового шляху,
запущено низку найважливіших проектів у сфері
об’єднання інфраструктури і торгово-економічного співробітництва. У Шанхаї та 10 інших регіонах створені пілотні зони вільної торгівлі. Досвід,
отриманий під час проведення пілотних реформ,
поширений в масштабах всієї країни. Створено
Політика

13 комплексних експериментальних зон розвитку
транскордонної електронної комерції. У масштабах
всієї країни впроваджено систему «єдиного вікна»,
призначену для проведення зовнішньоторговельних операцій. Час митного оформлення товарів в
середньому скоротився більш ніж удвічі. Відбулася
стабілізація імпортно-експортної сфери з тенденцією до покращення показників.
Досягнуто помітне підвищення рівня
економіки відкритого типу
У сфері управління закордонними інвестиціями
система візування поступилася місцем режимові
«негативного списку», кількість обмежувальних заходів скоротилася втричі. Оптимізувалася структура
зарубіжних інвестицій, частка високотехнологічних
виробництв збільшилася вдвічі. Посилилася робота із залучення талантів з-за кордону, в результаті кількість іноземних фахівців, що працюють в
Китаї, збільшилася на 40%. В здоровому напрямку
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йде інвестування за кордоном. Разом із розвитком
міжнародного співробітництва у сфері виробничих
потужностей на світовий ринок вийшли наші швидкісні залізниці, об'єкти ядерної енергетики та інші
види обладнання. Укладено або оновлено вісім угод
про вільну торгівлю. Послідовно запущені механізми інтеграції торгів між фондовими біржами Шанхая і Сянґана, між фондовими біржами Шеньчженя
і Сянґана і механізм взаємного доступу до облігаційних ринків між внутрішніми районами країни і
Сянґаном. Китайський юань включений Міжнародним валютним фондом у кошик спеціальних прав
запозичення, що є знаковим кроком на шляху інтернаціоналізації женьміньбі.
Втілювалася в життя стратгія узгодженого
розвитку всіх регіонів та стратегії урбанізації
нового типу
В контексті активізації узгодженого розвитку Пекіна, Тяньцзіня і провінції Хебей, а також і розвитку
економічного пояса вздовж річки Янцзи, розроблені і набули чинності відповідні програми, запущено низку найважливіших проектів. Оприлюднено
низку реформаторських та інноваційних заходів,
спрямованих на освоєння західного регіону, відродження Північного Сходу Китаю, піднесення центрального регіону і випереджальний розвиток
Сходу країни. Зросла підтримка колишніх революційних опорних баз, національних, бідних регіонів,
активізувалася робота з підтримки розвитку Тибету,
Сіньцзяну та Цінхаю.
Втілювалася в життя концепція розвитку,
в основі якого стоять інтереси народу
Обсяг цільових коштів, виділених з центрального
бюджету на боротьбу з бідністю, за п’ять років перевищив 280 млрд юанів. Здійснення активної політики у сфері працевлаштування дозволило значною
мірою забезпечити зайнятість пріоритетних категорій населення. В контексті сталого забезпечення
переважного розвитку освіти фінансові витрати на
освіту кілька років поспіль перевищували 4% від
ВВП. Середню норму фінансових дотацій на душу
населення для сільського та непрацюючого міського населення, охопленого системою базового медичного страхування, підвищено з 240 юанів до 450
юанів. В основному створено систему страхування
у разі серйозних захворювань. Неодноразово в
розумних розмірах підвищувалися норми базових
пенсій по старості, підвищені норми прожиткового мінімуму і норми дотацій для пільгових категорій
громадян, вдосконалено систему соціальної допомоги. В результаті були забезпечені основні життєві
потреби приблизно 60 млн осіб з числа громадян,
охоплених системою забезпечення прожиткового мінімуму, і особливо нужденних категорій населення. Завдяки введенню системи «двох допомог»
понад 21 млн інвалідів, що належать до категорії
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малозабезпечених або мають тяжкий ступінь інвалідності, отримали реальну допомогу. Всебічну реалізацію отримала політика «дві дитини на сім'ю».
В результаті форсованого розвитку сфери культури
середньорічний приріст доданої вартості культурної індустрії перевищив 13%.
Досягнуто помітних успіхів у побудові
екологічної цивілізації
Уявлення про те, що «зелені гори і чисті води –
безцінний скарб», надавало роботі щодо посилення захисту довкілля небаченої раніше рішучості
та інтенсивності. Було докладено значних зусиль у
боротьбі з атмосферним забрудненням; в регіонах,
що вимагають до себе особливої уваги, середня
концентрація зважених часток (PM2.5) знизилася на
понад 30%. Неухильно проводилося впорядкування
традиційного споживання необробленого вугілля,
у провідних галузях стимулювалася економія енергоресурсів і зменшення шкідливих викидів. На 71%
вугільних енергоблоків здійснено мінімізацію шкідливих викидів в атмосферу. Внаслідок оптимізації
енергетичної структури частка споживання кам'яного вугілля зменшилася на 8,1 відсотка, а частка
споживання екологічно чистої енергії збільшилася
на 6,3 відсотки.
Доклавши активних зусиль для підписання і набуття чинності «Паризької угоди», Китай виявив свою
важливу роль у реагуванні на глобальні кліматичні
зміни.
Народна армія твердою ходою йде вперед
шляхом створення потужних збройних сил
з китайською специфікою
Ефективно виконувалися такі важливі завдання, як
захист національних прав та інтересів Китаю у Світовому океані, боротьба з тероризмом і підтримка
суспільної стабільності, рятувальні роботи під час
стихійних лих, міжнародні миротворчі акції, ескортні місії в Аденській затоці, надання гуманітарної
допомоги тощо. За погодженням з різними відомствами в основному завершено скорочення військового контингенту на 300 тис. осіб. Помітно зріс
рівень модернізації озброєнь, всебічно розвивалася військово-громадянська інтеграція.
За минулі п’ять років досягнуто нового прогресу в роботі, пов’язаній із Сянґаном,
Аоменем і Тайванем
Безперервно збагачувалося і практично розвивалося здійснення курсу «Одна країна – дві системи»,
тривало зміцнення авторитету Конституції КНР і основних законів КНР про ОАР Сянґан і ОАР Аомень.
Поглиблено розвивалися обміни і співробітництво
внутрішніх районів країни з Сянґаном і Аоменем.
доповідь про роботу уряду прем’єра Держради КНР Лі Кецяна

Було відкрито рух по мосту Сянґан-Чжухай-Аомень.
На основі принципу одного Китаю і «Домовленостей 1992 року» активізувалися обміни і співробітництво між берегами Тайванської протоки у сфері
економіки і культури, відбулася історична зустріч
лідерів двох берегів протоки. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких сепаратистських сил, орієнтованих на «незалежність Тайваню», і будемо їх наполегливо стримувати, енергійно захищаючи мир і
стабільність у Тайванській протоці.
За минулі п’ять років всебічно
розвивалася дипломатія великої держави
з китайською специфікою
У Китаї були успішно проведені такі найважливіші
заходи, як перший Форум з міжнародного співробітництва на найвищому рівні в рамках ініціативи
«Один пояс, один шлях», неофіційна зустріч лідерів
АТЕС, саміт «Великої двадцятки» в Ханчжоу, зустріч
лідерів БРІКС в Сямені. Голова КНР Сі Цзіньпін та
інші керівники держави відвідали з візитами багато країн, взяли участь у таких важливих заходах,
як серія самітів ООН, Конференція ООН з питань
зміни клімату, Всесвітній економічний форум, серія
зустрічей лідерів країн зі співробітництва в Східній
Азії та інші. Отримала всебічну реалізацію концепція багатовекторної дипломатії. Висунувши ініціативу створення спільноти єдиної долі людства, Китай намагається на основі накопиченої століттями
мудрості зробити ще більший внесок у перетворення системи глобального управління.
Китай, як і раніше, є найбільшою в світі країною,
що розвивається
У мирному житті не можна забувати про небезпеки, а в період процвітання – про труднощі. Ми ясно
усвідомлюємо, що Китай, як і раніше, перебуває і
ще тривалий час перебуватиме на початковому
етапі побудови соціалізму. Ми усвідомлюємо, що
Китай, як і раніше, є найбільшою в світі країною,
що розвивається, і нами все ще не вирішені деякі
гострі питання, зумовлені нерівномірністю і неповнотою розвитку. Поки нам ще не вистачає внутрішніх стимулів економічного зростання, недостатньо
великим є інноваційний потенціал, недостатньо
високими є якість та ефективність розвитку, спостерігаються труднощі у господарській діяльності низки підприємств, особливо середніх і малих.
Сповільнилося зростання недержавних інвестицій.
У низці регіонів відчувається порівняно великий
пресинг з боку спадного тренду в економіці. У фінансовій та інших сферах ми не можемо нехтувати
потенційними ризиками. Залишається надзвичайно
складним завдання інтенсивної ліквідації бідності,
база сільського господарства, як і раніше, слабка,
спостерігається досить великий розрив у розвитку
міста і села, у розвитку різних регіонів, в розподілі
доходів населення.
Політика

На шляху розвитку Китаю сприятливі можливості
співіснують паралельно з викликами
Комплексний аналіз міжнародної та внутрішньої
ситуацій показує, що на шляху розвитку Китаю
шанси співіснують паралельно з викликами. Можна сподіватися на подальше відновлення світової
економіки, але, тим не менше, наявні численні фактори нестабільності і невизначеності. Набирає сили
протекціонізм, зростають геополітичні ризики. Зараз китайська економіка перебуває на ключовому
етапі подолання труднощів у трансформації моделі
розвитку, оптимізації економічної структури і заміщення колишніх драйверів розвитку. Перед нами
безліч важких підйомів і серйозних перешкод, які
потребують реагування на передбачувані і важкопередбачувані ризики та виклики.
Лі Кецян про основні передбачувані показники
розвитку на 2018 рік
Зростання ВВП визначається приблизно на рівні
6,5%. Зростання споживчих цін близько 3%. Кількість нових робочих місць в містах та селищах складе понад 11 млн, в містах і селищах рівень безробіття, обчислений на основі вибіркових обстежень,
втримається в межах 5,5%, а рівень зареєстрованого
безробіття – в межах 4,5%. Зростання доходів населення в основному відбуватиметься пропорційно
зі зростанням економіки. Обсяг імпорту та експорту
стабілізується і зростатиме, міжнародний платіжний баланс в основному збереже збалансованість.
Питома енергоємність ВВП знизиться на понад 3%,
триватиме скорочення сумарних викидів основних
видів забруднюючих речовин. Істотний прогрес відбудеться в структурних реформах у сфері пропозиції,
коефіцієнт боргового навантаження на макроекономічному рівні в основному залишиться стабільним,
послідовно й ефективно попереджуватимуться і
контролюватимуться різноманітні ризики.
Необхідно продовжувати активну фінансову
політику, зосередившись на підвищенні ефективності розвитку
Цього року питома вага дефіциту в ВВП планується
в розмірі 2,6%, що на 0,4 відсотки нижче за торішній бюджетний показник. Обсяг бюджетного дефіциту складе 2,38 трлн юанів, в тому числі дефіцит
центрального бюджету – 1,55 трлн юанів, дефіцит
місцевих бюджетів – 830 млрд юанів. Цього року
сума держбюджетних витрат в масштабах усієї країни сягне 21 трлн юанів, збільшується обсяг витрат.
Слід оптимізувати структуру держбюджетних витрат,
зміцнювати їх громадський і загальнодоступний
характер. Необхідно збільшувати фінансову підтримку рішення «трьох найскладніших завдань»,
надаючи особливої уваги інноваційному розвитку,
розвитку сільського господарства, села і селянства,
покращенню добробуту населення та інших сфер.
Україна-Китай
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Зберігаючи нейтральність зваженої монетарної
політики, слід забезпечити її помірну еластичність
Необхідно ефективно управляти головним «шлюзом»
грошової пропозиції, забезпечувати раціональне
зростання грошового агрегату М2, кредитування та
сукупного обсягу фінансування, підтримувати відповідну і стабільну ліквідність, підвищувати питому
вагу прямого фінансування, особливо акціонерного фінансування. Слід удосконалювати трансмісійний механізм монетарної політики, дієвіше використовувати такі інструменти, як диференціація
норм обов'язкових резервів і диференціація кредитування, орієнтувати капітал до більш активного
інвестування в малі та мікропідприємства, сільське
господарство, село і селянство, у бідні райони,
ефективніше обслуговувати реальний сектор економіки.
Необхідно розглядати «стабільність»
і «поступальний рух вперед» як єдине ціле
По-перше, слід всіляко стимулювати високий та
якісний розвиток економіки. Розвиток є основою і
ключем до вирішення всіх проблем в Китаї. По-друге, слід нарощувати динаміку проведення реформ
і розширення відкритості. Проведення політики реформ і відкритості зовнішньому світові є ключовим
заходом, від якого залежить доля сучасного Китаю.
Це одночасно і вирішальний засіб для виконання намічених завдань до «двох столітніх ювілеїв».
По-третє, необхідно рішуче взятися за виконання
«трьох найскладніших завдань» в рамках повної переможної побудови суспільства середнього достатку.
Необхідно культивувати і розвивати нові
драйвери розвитку
Необхідно культивувати і розвивати нові драйвери
розвитку, розширювати і зміцнювати кластери нових виробництв, реалізувати план дій із розвитку
великих даних, інтенсифікувати розробку і впровадження штучного інтелекту нового покоління,
активно впроваджувати модель «Інтернет плюс» у
сфері медобслуговування, забезпечення гідної старості, освіти, культури, фізкультури і спорту тощо.
Планується скасувати додаткову плату за роумінг
при використанні інтернет-трафіку, цього року слід
знизити тарифи на мобільний інтернет як мінімум
на 30%. Все зазначене принесе реальну користь народним масам і підприємствам, додасть енергійного імпульсу розвиткові цифрового Китаю.
Прискореними темпами перетворювати Китай на потужну країну з передовою
обробною промисловістю
Слід стимулювати розвиток таких індустрій, як виробництво інтегральних схем, мобільний зв'язок
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п'ятого покоління, виробництво авіаційних двигунів, автомобілів на нових джерелах енергії, виробництво нових матеріалів тощо. Необхідно реалізувати цільову програму, спрямовану на зміцнення
слабких ланок у виробництві найважливішого обладнання, розвивати платформу промислового Інтернету, створювати зразково-показові зони в рамках програми «Зроблено в Китаї – 2025».
Слід продовжувати звільнятися від
неефективного пропозиції на ринку
Застосовуючи ринкові та правові інструменти, неухильно дотримуватися нормативних актів і стандартів у сфері охорони екології, якості, безпеки
тощо, забезпечити ліквідацію надлишкових та відсталих виробничих потужностей. У поточному році
планується дальше скорочення виробничих потужностей із виплавки сталі і чавуну приблизно на 30
млн тонн, ліквідація приблизно 150 млн тонн вугледобувних потужностей, а також виведення з ладу
всіх вугільних енергоблоків, які не відповідають
стандартам, потужністю менше 300 тис. кВт.
Необхідно форсувати створення держави
інноваційного типу
Відповідно до загального тренду нової хвилі світової науково-технічної революції і до радикальних
перетворень у виробничій сфері, необхідно всебічно втілювати у життя стратегію стимулювання
розвитку за рахунок інновацій, безперервно нарощувати інноваційний потенціал і конкурентоспроможність економіки.
Слід інтенсифікувати створення державної системи
інновацій. Реалізувати і вдосконалювати політику стимулювання інноваційної діяльності. Вивести
масову підприємницьку та інноваційну діяльність
на новий рівень. Необхідно поглиблювати реформування системи розвитку кадрового потенціалу,
стимулювати мобільність людських ресурсів. Слід
підтримувати підприємства у збільшенні зарплати
кваліфікованим працівникам, посилити заходи заохочення висококваліфікованих фахівців. Заохочувати співвітчизників, які навчалися за кордоном, до
повернення на Батьківщину, щоб вони займалися
інноваційною та підприємницькою діяльністю в
Китаї. З метою залучення талановитих іноземних
фахівців слід розширювати «зелений коридор» у
Китай.
Необхідно поглиблювати реформи
в фундаментальних і ключових сферах
Використовуючи 40-річчя політики реформ і відкритості як ключову подію, слід стимулювати нові
зрушення в реформах, безперервно розкріпачувати і розвивати продуктивні сили суспільства.
доповідь про роботу уряду прем’єра Держради КНР Лі Кецяна

Розвивати реформу державних підприємств і реформу у сфері державного капіталу. Підтримувати
розвиток недержавних підприємств. Удосконалювати систему права власності, покращувати механізм розміщення факторів виробництва на підставі ринкових принципів. Поглиблювати реформу
податково-фінансової системи. Форсувати проведення реформи фінансової системи. Необхідно
поглиблювати реформу, пов'язану із ринковим
формуванням відсоткових ставок та валютного
курсу, зберігати в основному стабільний курс національної валюти на розумному і збалансованому
рівні. Стимулювати системні реформи в соціальній
сфері. Слід поглиблювати реформу системи страхування по старості, створити на рівні центру систему
координування всіх фондів базового страхування
по старості для робітників і службовців підприємств.
Удосконалювати систему екологічної цивілізації.
Необхідно наполегливо і сумлінно вирішувати
«три найскладніші завдання»
Сприяти помітному прогресу в галузі запобігання та
усунення серйозних ризиків. Нарощувати динаміку
роботи у сфері адресної ліквідації бідності. У поточному році кількість бідного населення у сільській
місцевості скоротиться на понад 10 млн осіб, в тому
числі 2,8 млн мешканців бідних районів будуть переселені в більш забезпечені райони.
Досягти ще більших успіхів у профілактиці та усуненні забруднення довкілля. В контексті закріплення результатів боротьби за «сине небо» цього року
передбачено скоротити викиди двоокису сірки та
викиди оксиду азоту на 3%, продовжити зниження
концентрації зважених часток (PM2.5) в районах, що
потребують підвищеної уваги.
Необхідно активно здійснювати стратегію
піднесення села
Розвивати в аграрному секторі структурну реформу пропозиції. Всебічно поглиблювати реформи на
селі. Буде запроваджено в життя порядок продовження земельного підряду іще на 30 років після закінчення його другого терміну.
Стимулювати всебічний розвиток різних сфер діяльності на селі. Зокрема, планується покращити інфраструктуру в сфері водо- і електропостачання, інформатики тощо, побудувати або реконструювати сільські
автодороги загальною протяжністю 200 тис. км.
Необхідно стимулювати реалізацію стратегії
узгодженого розвитку регіонів
Створити нову архітектоніку розвитку регіонів. Буде
посилено підтримку реформ і розвитку колишніх
революційних опорних баз, національних, околичних і бідних регіонів. Необхідно сприяти інтегроПолітика

ваному розвитку регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей із
акцентом на звільнення Пекіна від недоцільних для
столиці функцій. На високому стартовому рівні планувати і за високими стандартами будувати новий
район Сюн’ань.
Підвищувати якість урбанізації нового типу. У поточному році планується прописати в містах іще
приблизно 13 млн людей, прискорити процес переведення мігруючого сільського населення до складу міського.
Необхідно активно нарощувати споживання
і стимулювати ефективні інвестиції
Зміцнювати базисну роль споживання в розвитку економіки. Зусилля спрямовуватимуться на модернізацію структури і розвиток нових моделей і
форм споживання. Планується ще на три роки продовжити термін дії пільгового оподаткування при
придбанні автомобілів на нових енергоносіях, повністю зняти обмеження на перереєстрацію старих
автомобілів. Підтримувати громадські починання у
збільшенні пропозиції послуг у сферах медобслуговування, забезпечення гідної старості, освіти, культури, фізкультури і спорту тощо.
Виявляти ключову роль інвестицій в оптимізації
структури пропозиції. У поточному році на будівництво залізниць будуть спрямовані інвестиції в
обсязі 732 млрд юанів, на розвиток автомагістралей
і водних шляхів сполучення – приблизно 1,8 трлн
юанів, загальний обсяг інвестування у будівництво
гідротехнічних об'єктів сягне 1 трлн юанів. Триватиме пріоритетна підтримка будівництва важливих
інфраструктурних об'єктів у центральному та західному регіонах Китаю.
Необхідно стимулювати формування нової
архітектоніки всебічної відкритості
Розвивати міжнародне співробітництво в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Неухильно
дотримуючись принципу спільних консультацій,
спільного будівництва та спільного користування,
закріпити і розвивати досягнення, отримані на
Форумі високого рівня з міжнародного співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях».
Стимулювати будівництво міжнародних транспортних коридорів, поглиблювати митне співробітництво між країнами-учасниками ініціативи «Один
пояс, один шлях». У міру розширення міжнародного співробітництва у сфері виробничих потужностей стимулювати вихід за кордон китайського
виробництва і обслуговування. Оптимізувати структуру інвестицій за кордоном. Підвищити рівень відкритості на Заході Китаю, у внутрішніх та прикордонних регіонах, розширюючи таким чином простір
економічного співробітництва.
Необхідно стимулювати стабільне збільшення обУкраїна-Китай
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сягу іноземних інвестицій. Повністю відкрити іноземним інвесторам доступ до звичаної обробної
промисловості, підвищити рівень відкритості у
сфері телекомунікацій, медичного обслуговування,
освіти, забезпечення гідної старості, автомобілів на
нових енергоносіях тощо. Необхідно пом'якшити
обмеження для господарської діяльності страхових
брокерських компаній з іноземним капіталом. Послабити або зняти всі обмеження на пайову участь
іноземних інвесторів в акціонерному капіталі банківських установ, в сфері цінних паперів і ф'ючерсних операцій, в галузі управління фондами, а також
у компаніях з управління фінансовими активами,
уніфікувати стандарти доступу на банківський ринок для китайського та іноземного капіталу. Необхідно спростити процедуру реєстрації підприємств
за участю іноземного капіталу, необхідно повсюдно
тиражувати і впроваджувати досвід зон вільної торгівлі, опрацювати питання створення портів вільної
торгівлі і, таким чином, вийти на нові рубежі проведення політики реформ і відкритості.
Необхідно закріпити висхідний тренд розвитку
зовнішньої торгівлі при підтримці її стабільності
Буде розширене охоплення страхуванням експортних кредитів. Сумарний час митного оформлення
скоротиться іще на третину. Активно збільшувати
імпорт, на високому рівні провести першу Китайську міжнародну виставку імпортної продукції. Знизити ввізні мита на автомобілі, на частину споживчих товарів для побутових потреб та на інші товари.
Стимулювати лібералізацію і спрощення процедур
в галузі торгівлі та інвестицій. Китай наполегливо
і послідовно сприятиме економічній глобалізації,
відстоюватиме вільну торгівлю. Ми готові разом із
зацікавленими сторонами просунути процес багатосторонніх торгових переговорів, достроково завершити переговори щодо угоди про регіональне
всебічне економічне партнерство, прискореними
темпами просуватимемо будівництво зони вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
і формування Східно-Азіатського економічного
співтовариства.
Необхідно покращувати соціальні гарантії
і підвищувати рівень добробуту населення
У контексті розвитку необхідно ефективніше робити реальні справи, які приносять народу користь,
ефективніше вирішувати складні проблеми в соціальній сфері, надійно забезпечувати базові соціальні гарантії, безперервно зміцнювати у народу
відчуття щастя і безпеки.
Зосередити сили на сприянні працевлаштуванню
та підприємництву. Послідовно підвищувати рівень
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доходів населення. Необхідно розвивати якісну
освіту, що базується на принципі справедливості.
Реалізовувати стратегію «Здоровий Китай». Ефективніше вирішувати житлову проблему населення.
Надійніше забезпечити мінімальний рівень добробуту населення. Створювати архітектоніку соціального управління, що забезпечує всім можливість брати
участь у спільному будівництві, спільне управління і
спільне використання плодів розвитку.
Ми маємо зберігати і вдосконалювати інститут національної районної автономії, всебічно
реалізовувати національну політику партії
Китайська нація – це велика і дружна сім'я, в якій всі
національності, тісно згуртувавшись, живуть душа в
душу. Ми маємо зберігати і вдосконалювати інститут національної районної автономії, всебічно реалізовувати національну політику партії. Необхідно,
як і раніше,посилювати підтримку розвитку національних районів і нечисленних національностей.
На високому рівні організувати урочисті святкування на честь 60-річчя Ґуансі-Чжуанського і НінсяХуейського автономних районів.

У жодному разі ми не терпітимо жодних сепаратистських задумів і дій, пов'язаних з так званою
«незалежністю Тайваню»
Продовжуючи впроваджувати в життя основний
курс в роботі з Тайванем, ми твердо відстоюватимемо принцип єдиного Китаю і, слідуючи «Домовленостям 1992 року», стимулюватимемо мирний
розвиток міжберегових відносин, активізуватимемо процес мирного возз'єднання Батьківщини. Ми
будемо рішуче захищати державний суверенітет і
нашу територіальну цілісність і в жодному разі не
терпітимо жодних сепаратистських задумів і дій,
пов'язаних з так званою «незалежністю Тайваню».
Розширюючи культурно-економічні обміни і співробітництво між берегами, слід поступово надавати
співвітчизникам-тайванцям рівні зі співвітчизниками, які живуть на континенті, можливості для навчання, підприємництва, працевлаштування та проживання у континентальній частині країни.

Китай незмінно йтиме шляхом мирного розвитку
Розвиток Китаю тісно пов'язаний із розвитком інших країн світу, ми поділяємо з ними одну долю, їхні
радощі і сум. Ми будемо незмінно йти шляхом мирного розвитку, сприятимемо формуванню нового
типу міжнародних відносин. Беручи активну участь
у реформуванні та вдосконаленні системи глобального управління, ми будемо докладати зусиль для
створення світової економіки відкритого типу. При
цьому ми будемо інтенсифікувати координацію та
співпрацю між провідними країнами, зміцнювати
дружні добросусідські відносини і спільний розвиток із суміжними країнами, посилювати згуртованість і співробітництво з країнами, що розвиваються.
Щорічна конференція Боаоського азіатського форуму, саміт ШОС, Форум співпраці Китай-Африка та
інші міжнародні заходи проводитимуться в Китаї на
високому рівні. Китай, як і раніше, виявлятиме себе
як відповідальна держава в процесі вирішення актуальних питань міжнародного та регіонального
порядку денного.
Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2018/03/05/2s53253.htm

Непохитно йти шляхом зміцнення армії
з китайською специфікою
Перед лицем глибоких змін у сфері державної безпеки ми зобов'язані, керуючись завданнями партії
зі зміцнення армії в нову епоху, твердо стверджувати в оборонному і армійському будівництві керівну
роль ідей Сі Цзіньпіна про зміцнення армії, непохитно йти шляхом зміцнення армії з китайською
специфікою, всебічно посилювати військові навчання та бойову підготовку, забезпечуючи рішучий
і дієвий захист державного суверенітету, безпеки та
інтересів розвитку.
Необхідно так само стимулювати реформу в галузі
національної оборони і збройних сил, створювати
потужну і надійну сучасну прикордонну, морську і
протиповітряну оборону. Удосконалювати систему
оборонної мобілізації, посилювати роботу у сфері всенародного оборонного виховання. Всебічно
здійснювати стратегію інтегрованого розвитку військової і цивільної сфер, поглиблювати реформи
у сфері військово-оборонної науки, технологій та
промисловості.
Ми продовжуватимемо всебічно й чітко
дотримуватися курсу «Одна країна – дві системи»
Необхідно всіляко підтримувати уряди і глав адміністрацій СОАР і АОАР у виконанні ними їх повноважень на основі закону, в їхніх зусиллях з активного розвитку економіки, послідовного покращення
життя населення, планомірного просування демократії і стимулювання соціальної гармонії.
доповідь про роботу уряду прем’єра Держради КНР Лі Кецяна
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Ми щиро вітаємо пропозиції всіх сторін, щоб разом розвивати і просувати
ініціативу «Один пояс, один шлях». Потрібно нарощувати «тверду» пов'язаність
інфраструктури сторін, а також розвивати «м'яку» пов'язаність їхньої політики,
правил і стандартів, щоб ця ініціатива не лише була доступною простим людям,
а й відповідала високим стандартам, щоб вона була не лише вигідною, а й якісною,
щоб вона стала благом не лише для Китаю, а й для всього світу.

Ключові пункти прес-конференції
глави МЗС КНР Ван І
8 березня в Пекіні на полях щорічних сесій ВЗНП і НПКРК
відбулася прес-конференція голови МЗС КНР Ван І Під час
прес-конференції глава МЗС КНР Ван І відповів китайським
і закордонним журналістам на питання, присвячені
зовнішній політиці Китаю
Про ситуацію на Корейському півострові

Про китайсько-американські відносини

Факти доводять, що ініціатива Китаю про «подвійне
заморожування» є правильним і ефективним рецептом і стала основою для поліпшення міжкорейських відносин.

Між Китаєм і США конкуренція можлива і допустима, але не варто бути суперниками, а важливо бути
партнерами. Чим успішніше розвивається Китай,
тим більшим є його внесок для світу.

Зараз знову настає ключовий момент для перевірки
щирості всіх сторін із врегулювання ядерної проблеми півострова. За мир треба боротися, а можливостей згаяти не можна.

Торгова війна ніколи не була правильним вибором
для розв’язання проблем. Особливо сьогодні, в
умовах глобалізації, обрати торговельну війну – означає виписати негідний і помилковий рецепт, що
зашкодить як іншим, так і самому собі.

Про конструктивне втручання Китаю
в актуальні регіональні проблеми

Про риторику «китайської загрози»

Участь Китаю у врегулюванні «гарячих» проблем
відрізняється яскравою китайською специфікою. А
це значить – наполягати на своїх твердих принципах щодо того, що можна робити, а чого не можна.
Ці принципи зводяться до трьох характерних рис –
«мирності, правомірності і конструктивності».

Поки Китай продовжує стійко розвиватися, сама риторика «китайський крах» зазнала краху і стала загальним посміховиськом. «Китайська загроза» хоча
час від часу і проявляє себе як дещо інше, але лише
втрачає популярність і підтримку.
Пора покласти край так званій «китайській загрозі»!

Про китайську ініціативу «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
«Один пояс, один шлях» – це світла ініціатива, висунута китайською стороною. Спільне обговорення,
спільне будівництво і спільне використання – це золоте правило просування цієї ініціативи.
Все відбувається відкрито і прозоро. Тут немає жодної домінуючої сторони, є лише рівноправна участь усіх
сторін. Немає жодних темних справ, є лише відкритість і прозорість. Немає принципу «переможець забере
все», є лише прагнення до взаємної вигоди і спільного виграшу.
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Ключові пункти прес-конференції глави МЗС КНР Ван І

Про те, як китайська дипломатія
слугує розвитку держави

Про китайсько-африканські відносини

У контексті просування дипломатії великої держави
із китайською специфікою в нову епоху ми будемо
виступати авангардом зовнішньополітичної діяльності, і в той же час практичним виконавцем служіння розвиткові батьківщини.

Як би не змінився світ, глибока дружба між Китаєм і
Африкою залишається незламною, курс на розвиток
відносин з Африкою на підставі концепції «правдивість, діловитість, душевна близькість і щирість» залишається незмінним.

Про погодження Кодексу поведінки
у Південнокитайському морі (ПКМ) між
Китаєм і країнами АСЕАН

Про китайсько-японські відносини

Формуючи спільноту єдиної долі людства, ми запрошуємо африканських братів і сестер сісти на «експрес-поїзд» розвитку Китаю.

Рішучість Китаю захищати мир і стабільність в ПКМ
непохитна, а щирість – незмінна. У врегулюванні питань ПКМ Китай виходить із відповідальності перед
своїм народом, перед історичними фактами, а також
із відповідальності за забезпечення миру в регіоні
та з верховенства права в глобальному управлінні.
Ця наша позиція є міцною, як скеля, ми маємо намір незмінно дотримуватися її.

Якщо тільки японська сторона проявить свою рішучість, перестане створювати проблеми і більше
не поверне назад, зможе об'єктивно підходити і
гідно оцінювати розвиток Китаю, ми готові відповісти взаємністю, разом із нею повернути китайськояпонські відносини в річище здорового та стабільного розвитку.

Про «Індо-Тихоокеанські стратегії»

Про консульський захист

У світі завжди вистачає тем для розмови, причому
найрізноманітніших, немов хвилі у Тихому та Індійському океанах, хвилі будуть гомоніти швидко, але і
вщухнуть миттєво.
У наш час провокування «холодної війни» – явно
застарілий підхід, тим більше конфронтація за
допомогою формування якогось угруповання не
знайде підтримки.

Консульський захист пов'язаний з інтересами
народних мас і щастям мільйонів сімей. У налагодженні цієї роботи ми бачимо святий обов'язок
МЗС. Профілактика – найкращий захист. Минулого
року МЗС опублікувало понад тисячу різноманітних
попереджень про небезпеку за кордоном, що нейтралізувало багато потенційних ризиків для наших
громадян безпосередньо перед їхніми зарубіжними
поїздками.

Про відносини між Китаєм та Індією

Про Саміт ШОС в Ціндао

Китайський дракон та індійський слон мають дружити, а не битися. В контексті китайсько-індійських
відносин один плюс один дорівнює не просто двом,
а скоріше одинадцяти.

Ми раді вчергове прийняти Саміт ШОС у Китаї
і очікуємо, що з Ціндао ШОС вирушить у новий похід.

У цьому сенсі нам з індійськими партнерами потрібно, насамперед, впоратися з питанням встановлення взаємної довіри. Якщо буде політична взаємодовіра, то ні Гімалаї, ніщо не зможе перешкоджати
нарощуванню дружніх контактів, а якщо її немає,
зближення навряд чи вийде навіть за найсприятливіших умов.

Про відносини між Китаєм і країнами Латинської
Америки та Карибського басейну
Співпраця Китаю з країнами Латинської Америки
і Карибського басейну – це взаємна допомога і взаємна підтримка між країнами, що розвиваються.
Вона не спрямована проти когось, не спрямована
на заміну когось, тим більше на намагання забрати
чужий пиріжок.
Джерело: http://ua.chineseembassy.org/rus/xwdt/t1540972.htm
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СУЧАСНА РЕФОРМА
партійних та державних
інститутів Китаю:
відповідь на виклики
«НОВОЇ ЕПОХИ»
О. А. Коваль
журналіст-міжнародник,
член правління Української
асоціації китаєзнавців

Після ХІХ Всекитайського з’їзду Комуністичної
партії Китай увійшов до нової епохи соціалістичної модернізації

Нові вимоги і нові завдання, які поставила партія на перспективу до
середини цього століття, вимагають пожвавлення інституціональної реструктуризації, модернізації і підвищення ефективності системи державного управління країною
За останні роки нинішнім керівництвом країни було
зроблено багато для того, щоб закласти теоретичне
підґрунтя для успіху щодо реалізації нових завдань
для китайської держави та народу в нову історичну
епоху, а саме для продовження соціалістичної модернізації і великого відродження китайської нації.
Саме тепер Китай переходить до практичної роботи з виконання поставлених завдань і теоретичних
напрацювань, які були представлені в доповіді генерального секретаря ЦК КПК Сі Цзіньпіна на ХІХ
Всекитайському з’їзді КПК у жовтні минулого року.
Є відомий вислів, що «нема нічого практичнішого за добру теорію». Він належить Курту Левіну
(1890–1947), засновнику соціальної психології, який
у такий спосіб виражав переконання, що добре
розроблена теорія спрямовує ефективні дії, перетворюючи знання на мудрість. Китай в останні 40
років реформ довів, що він не лише здатен генерувати нові ідеї, але навчився втілювати теорії в реальні і практичні дії та рішення.
Новітні керівні ідеї, які взяла на озброєння Комуністична партія Китаю, тепер стають дороговказами, аби забезпечити ефективність практичної
реалізації поставлених завдань. Ідеї  соціалізму з
китайською специфікою нової епохи чітко визначають збереження і розвиток наявного у Китаї ладу.
Генеральним завданням тепер є здійснення соціалістичної модернізації і великого відродження китайської нації. Тобто ідеї  соціалізму з китайською
специфікою нової епохи визначають необхідність
за затвердженим раніше двоетапним планом пере16
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творити Китай на багату й могутню, демократичну і
цивілізовану, гармонійну й прекрасну модернізовану соціалістичну державу до середини нинішнього
століття на основі повної побудови суспільства середнього достатку до 2021 року. Ідеї соціалізму з китайською специфікою нової епохи точно визначають основну суперечність китайського суспільства
в нову епоху – суперечність між потребами народу
мати прекрасне життя, що постійно зростають, і нерівномірністю і неповнотою розвитку. Ці ідеї визначають необхідність здійснювати концепцію розвитку,
в якій народ посідає центральне місце, необхідність
безперервно сприяти всебічному розвиткові людини і досягненню загальної заможності народу.
Третій пленум ЦК КПК 19-го скликання, що проходив у Пекіні, 26-28 лютого ц.р. на цих засадах ухвалив рішення про поглиблення реформи партійних
та державних інститутів, заявивши, що реформа
сприятиме модернізації системи управління та
спроможності країни в стратегічній і довгостроковій перспективі. А вже на першій сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 13-го
скликання у березні були проголосовані й прийняті
Програма інституційної реформи уряду (国务院机构
改革方案), а також Програма поглиблення реформ
партії і державних інститутів (深化党和国家机构改革
方案).
У згаданих документах наголошується, що поглиблення
реформи партійних та державних інституцій є неминучою вимогою для самовдосконалення та самоО. А. Коваль

розвитку соціалістичної системи, яка може запропонувати інституційну підтримку та гарантування
реформ Китаю у різних сферах. Незважаючи на
досягнення прогресу в деяких ключових сферах з
часів XVIII-го з’їзду партії, деякі глибоко вкорінені суперечності та проблеми ще не вирішені, тому
необхідно ретельніше вжити заходів для реформування інституцій країни.
Зіткнувшись з новими вимогами і новими різноманітними завданнями у новій епосі, китайці зро-

зуміли, що інститути і механізми, які забезпечують
керівну роль партії, а також рівень ефективності
роботи державних органів, не цілковито відповідають завданням скоординованої імплементації
намічених планів. Виходячи з усвідомлення цього,
й сформульовано нову загальну мету всебічного
поглиблення реформ. Це – «вдосконалення і розвиток соціалістичного ладу з китайською специфікою, просування модернізації системи і потенціалу
державного управління».

ПАРТІЯ КЕРУЄ ВСІМ
Нинішній етап модернізації державного ладу і державного управління у КНР базується на досвіді чотирьох
десятиліть політики реформ і відкритості. Проте він має суттєві відмінності у стратегії реалізації. Впродовж
минулих десятиліть Комуністична партія Китаю поступово відходила й віддалялася від практичного керування процесами реформування економіки і соціальної сфери, зосередившись на вдосконаленні себе
самої. В той самий час розширювалися і вдосконалювалися функції державних інституцій, що призводило
до більшої самостійності окремих органів влади і бюрократів на місцях. Звичайно, не йшлося про втрату
контролю з боку партії, адже партійні органи завжди мали більше впливу, ніж інститути держави, проте
партія не заперечувала проти певної автономності рішень державних органів і чиновників. Подекуди це
мало позитивний ефект в часи швидких економічних перетворень, але часом призводило й до формування складніших та непевних, не відрегульованих відносин по лінії партії та державних інститутів, до утворення «сірих зон», в яких могли розвиватися й негативні явища, зокрема корупція, конфлікти інтересів.
Зони відповідальності партійних та державних органів накладалися одна на одну, був відсутній ефективний нагляд за виконанням рішень, в цілому знижувалася ефективність управлінської роботи.
Твердо стояти на позиції партійного керівництва у
всій роботі:

та розвитку соціалізму з китайською специфікою
партія незмінно грала роль міцного керівного ядра.

«Всіма партійними, урядовими,
військовими, цивільними
організаціями і інтелігенцією,
на сході і на заході, на півдні
і на півночі – партія керує всім»,

КПК необхідно нарощувати свій потенціал у визначенні напрямку, плануванні роботи в цілому,
розробці політики і стимулюванні реформ. Партії
завжди треба володіти обстановкою в цілому і координувати сили всіх сторін.

– так проголошує нова доктрина.
Останні півроку увійдуть до історії Китаю як поворотний момент у проведенні реформ саме тому, що
партія частково перебирає на себе функції держави. Ідеї про соціалізм з китайською специфікою
нової епохи, проголошені Сі Цзінпіном, визначають партію як політичну керівну силу найвищого
рівня, формулюють загальну вимогу до партійного
будівництва в нову епоху, відводячи важливе місце
політичному будівництву. Партія повертає собі визначну роль у координації зусиль, а також в цілому виступає як політична керівна сила найвищого
порядку, формулює загальну вимогу до партійного
будівництва, відводячи важливе місце політичному
будівництву.
Поставлене завдання, щоб в історичному процесі
глибоких змін у глобальній обстановці, у процесі
боротьби з внутрішніми і зовнішніми небезпеками,
проходячи крізь різноманітні випробування, партія
незмінно залишалася надійною опорою китайського народу, щоб в історичному процесі відстоювання
Політика

КПК за останні десятиліття ретельно вивчила досвід
реформування СРСР періоду перебудови і дійшла
висновку, що саме втрата КПРС керівної ролі, відхід
партії від соціалістичних принципів спричинили колапс і партії, і держави.
За словами Сі Цзіньпіна, новаторством китайської
політичної системи є те, що вона об'єднує всі політичні партії та людей без партійної приналежності
на шляху до спільної мети, ефективно запобігаючи
недолікам: відсутності нагляду за однопартійним
правлінням, ротації влади та конкуренції між численними політичними партіями.

Китайська система є новою,
сказав Сі, також і тому, що вона
об'єднує ідеї та пропозиції через
інституційні, процедурні та
стандартизовані механізми та
розробляє науковий та демократичний механізм ухвалення рішень. Під керівництвом КПК
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система багатопартійного
співробітництва та політичних
консультацій посилює
керівництво КПК і соціалістичну
демократію. Він запропонував
позапартійним членам
суспільства, інтелектуалам
стати консультантами
для вироблення
нових рішень.

Отже, у китайській політичній системі подолано
слабкість старомодної партійної системи, коли прийняття рішень та управління обмежені інтересами
різних політичних партій, класів, регіонів та груп.
Все це призводить до розколювання суспільства, –
підкреслив голова КНР Сі Цзіньпін.
Сі сказав, що забезпечення керівної ролі КПК не
мало на меті відмову від демократії. Навпаки, йдеться про мету створення такої форми демократії, яка
є ширшою та ефективнішою. Якщо взяти до уваги,
що вона відповідає реаліям Китаю та базується на
традиційній культурі, то все це "великий внесок у
політичну цивілізацію людства", – сказав він.

НОВАЦІЇ В УРЯДУВАННІ ВІД ЦЕНТРУ ДО РЕГІОНІВ
Відповідно до сказаного вище практична реалізація
теоретичних напрацювань відбувається через реформування уряду та державних інститутів на всіх
рівнях. Урядова реформа наразі не є новацією у багаторічному досвіді китайських реформ. За минулі
40 років структура Державної ради КНР змінювалася декілька разів, зокрема у 1982, 1988, 1993, 1998,
2003, 2008 та 2013 роках. Можна сказати, що основною тенденцією всіх цих попередніх реформ була
поступова відмова від громіздкої структури уряду,
який мав на меті контролювати все й усіх, до більш
компактного кабінету, який мав би виконувати скоріше наглядові функції за імплементацією рішень, а
також за формуванням регуляторних політик. При
цьому йшлося про те, що ринкові відносини все
більше визначали ті самі регуляторні політики, тоді
як держава все менше втручалася у справи бізнесу,
стимулювала розвиток ринкових відносин, підтримувала конкуренцію і розвиток соціалістичної ринкової економіки.
Інституційні реформи в минулому, головним чином,
торкалися різних державних органів та адміністративної системи. Всеосяжної інституційна реформа
тепер стосується і партії, і уряду, ВЗНП і ВК НПКРК,
судових, громадських організацій та установ, армії,
центральних і місцевих органів влади, кожної структури в ієрархічній вертикалі влади. На додачу до
вдосконалення системи дотримання загального керівництва партії, головне – оптимізувати створення
державних установ та розподіл функцій.
Отже, поточна реформа китайського уряду є особливою, адже тепер йдеться саме про модернізацію системи і підвищення якісних можливостей
державного управління. Китай реагує на нові вимоги, які виникли в процесі розвитку соціалістичної
ринкової економіки, а вони вимагають створення
такої системи, де інституційна структура і економічна база будуть взаємно сприятливі і підтримуватимуть одна одну.
18
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«Реформа є революційною в розумінні інтеграції
наявних інтересів зацікавлення та переформатування нових моделей інтересів», – написав 13 березня у своєму коментарі для «Женьмінь жибао»
пан Лю Хе, член Політичного бюро ЦК КПК та директор Генерального офісу Центральної керівної групи
з фінансово-економічних питань, який пізніше був
призначений віце-прем’єром уряду КНР.
Наголошуючи на завданні посилення керівної ролі
КПК, він каже: масштабна реформа уряду зробить
уряд більш структурованим, більш ефективним і
орієнтованим на надання послуг. Реформу уряду
націлено на зменшення бюрократичних перешкод,
щоб допомогти ринку відігравати провідну роль у
розподілі ресурсів. Реформа уряду допоможе побудувати у Китаї сучасну економіку, здатну дати якісне
зростання.
Отже, китайські законодавці під час першої сесії
ВСНП 13-го скликання на своєму пленарному засіданні 17 березня 2018 року схвалили план реформування Держради КНР. Замість 34 міністерств у
ньому тепер 26 міністерств. Повноваження деяких
наявних міністерств були розширені за рахунок
зліквідованих. Проте в структурі Держради з'явилися нові органи – міністерство природних ресурсів, міністерство у справах ветеранів, міністерство
з управління надзвичайними ситуаціями, з'явиться
агентство зі співробітництва у галузі міжнародного
розвитку та державне міграційне управління тощо.
Частина інституцій, які виконують ключову функцію у втілені поточної реформи, під час здійснення
перетворень виводиться з підпорядкування уряду
і переходить у безпосереднє керівництво з боку
партії – це, зокрема, сфера ідеології, питання нагляду за індустрією виробництва фільмів, питання
міжетнічних та релігійних відносин у державі.
О. А. Коваль

Проте на цьому реформа не закінчилася. Розлогий
документ ЦК КПК із викладом плану поглиблення
реформи партійних та державних органів, що був
опублікований 21 березня 2018 року, через день
після завершення сесії китайського парламенту,
передбачає, що знадобиться цілий наступний рік,
аби завершити її на всіх адміністративних щаблях,
від центрального уряду до місцевого – нижче рівня
провінції.
Варто зупинитися на деяких ключових його новаціях.
Так, чотири головні «керівні групи» (领导小组) (а саме
зі всебічного поглиблення реформ, з кібербезбеки й
інформатизації, з фінансово-економічних питань, із
зовнішніх відносин) утворені всередині КПК як органи стратегічної координації, стають «комісіями»
(委员会). Це вказує на посилення їх ролі й статусу
у державному управлінні. Найважливішою з них
експерти раніше називали створену у листопаді
2013 року Центральну керівну групу з всебічного
поглиблення реформ, яку очолює безпосередньо
Сі Цзіньпін. Вона збирається з початку 2014 року,
щонайменше раз на місяць, і за час свого існування видала близько 300 документів, які стосуються
фактично всіх ключових сфер державного управління і життя країни, визначаючи ключові політичні пріоритети. Вони, за великим рахунком, й стали
фундаментом нинішньої реформи.
Також передбачено, що партійні органи візьмуть на
себе ключову функцію з узгодження та координації
функцій з іншими відомствами з подібними функціями та відповідними зв'язками, будуть проводити
злиття, засновувати або співпрацювати з такими
офісами, інтегрувати, оптимізувати сили та ресурси, щоб забезпечити загальну користь.

Партія не виключає, що залежно від
локальних умов, які дуже різняться в
різних частинах Китаю, будуть створені управлінські інституції з унікальними та особливими функціями, які
зможуть краще, ніж тепер, впоратися із розв’язанням питань розвитку
на місцях, залучаючи до роботи ініціативних мешканців та громадські
об’єднання. В такому разі уряд буде
відповідальним за впровадження
стандартизованого управління та
вдосконалення органів управління з
верху донизу, аж до місцевих механізмів координації та співпраці. Це стосується питань, якими центральними
та місцевими органами необхідно керувати скоординовано. Але відповідальність за виконання рішень буде
на місцевій владі. Низові партійні комітети за таких умов мають посилити
своє керівництво інституційною реформою, координувати планування
та здійснення реформ та забезпечити безперервність і стабільність під
час реформ. Центральний уряд лише
зміцнить свої можливості до керування, обмежуватиметься функціями координації та нагляду.

На державні інститути покладають функції контролю, нагляду, перевірки. Особливий наголос зроблено на необхідності перевірки того, як прийняті рішення втілюються у життя. На всіх рівнях вводяться
загальні стандарти для проведення такої роботи та
відповідного звітування, включаючи звітування
через мережу Інтернет, щоб посилити координацію
між різними департаментами й органами. Ця робота матиме відкритий характер – звіти мають бути
доступні для громадськості.

Послідовне здійснення у КНР інституційних реформ, які уособлюють
собою прогресивну, якісну зміну наявних політичних, економічних, громадських інститутів, забезпечить
високий рівень стабільного та ефективного функціонування суспільства
та економіки. Вони наближають Китай
до повної реалізації найважливішої
цілі – перетворення країни до 2050
року на багату і могутню, демократичну та цивілізовану, гармонічну та прекрасну модернізовану соціалістичну
державу.

В той час, як партія вимагає дотримання чіткої лінії на її централізоване та уніфіковане керівництво з боку центральних органів влади, у той самий
час на локальному рівні вона заохочуватиме раціональний та оптимальний розподіл функцій між
центральними та місцевими органами влади, надаючи останнім простір для всебічного розкриття
потенціалу й «ентузіазму» в управлінні місцевими
справами в інтересах громадян, але винятково в
межах закону.

В рік 200-річчя від дня народження Карла Маркса та 40-річчя початку
реформ у КНР в Пекіні наголошують,
що новий в історичному контексті, в
новій епосі, соціалізм з китайською
специфікою виходить на світову політичну авансцену як ідеологія, доктрина і система, яка має перспективи до
подальшого розвитку.
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«Кадри вирішують усе»:
що являє собою уряд,
який разом із Сі Цзіньпіном
вестиме країну
до «КИТАЙСЬКОЇ МРІЇ»

Юрій Пойта
Керівник секції
Азіатсько-тихоокеанського
регіону Центру досліджень
армії, конверсії
та роззброєння,
член правління
Української асоціації
китаєзнавців

За результатами «двох сесій» – щорічного засідання Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) та
Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (ВК НПКРК), що відбулися в березні 2018 року, були затверджені концептуальні зміни до
законодавства країни, які практично підтверджують перехід Китаю до нової ери

Було проведено масштабну конституційну реформу, результатом якої стало внесення в основний документ ідей Голови КНР Сі Цзіньпіна про «соціалізм з китайською специфікою для нової епохи», які були озвучені ним на з’їзді КПК минулого року. До Конституції також були внесені інші концептуальні зміни, наприклад,
було знято обмеження щодо перебування на посаді голови КНР (раніше цю посаду
не могла обіймати одна особа понад два рази). Також відбулося переформатування структури китайського державного апарату, який має ефективніше виконувати
поставлені завдання у сфері зовнішньої та внутрішньої політики держави.

державний апарат під запропоновані Сі Цзіньпіном
ідеї соціалізму з китайською специфікою для нової
епохи. Головну увагу нової державної структури
буде зосереджено на тих напрямах, які Сі Цзіньпін
зробив визначальними практично з початку свого керівництва: на зменшенні фінансових ризиків,
реформі армії, поліпшенні екологічної ситуації, боротьбі з корупцією та на новій зовнішній політиці.

За результатами реформи державних органів було
ліквідовано вісім міністерств, які функціонували
раніше, та сім державних агентств, натомість було
створено низку інших структур, і їх загальна кількість тепер становитиме 26. Під час першої сесії
ВЗНП був затверджений такий перелік міністерств
та державних комісій:

Міністерство закордонних справ (Ministry of Foreign Affairs);
Міністерство національної оборони (Ministry of National Defense);
Національна комісія з розвитку та реформ (National Development and Reform Commission);
Міністерство освіти (Ministry of Education);
Міністерство науки та технологій (Ministry of Science and Technology);
Міністерство промисловості та інформатизації (Ministry of Industry and Information Technology);
Комітет у справах національностей (State Ethnic Affairs Commission);
Міністерство громадської безпеки (Ministry of Public Security);
Міністерство державної безпеки (Ministry of State Security);
Міністерство цивільної адміністрації (Ministry of Civil Affairs);
Міністерство юстиції (Ministry of Justice);
Міністерство фінансів (Ministry of Finance);
Міністерство праці та соціального страхування (Ministry of Human Resources and Social Security);
Міністерство природних ресурсів (Ministry of Natural Resources);
Міністерство екологічного середовища (Ministry of Ecological Environment);
Міністерство житла, міського і сільського будівництва (Ministry of Housing and Urban-Rural Development);

Розглянемо, що змінилося в державних органах Китаю, хто став на їх чолі
та які висновки слід зробити Україні

Міністерство транспорту (Ministry of Transport);
Міністерство водних ресурсів (Ministry of Water Resources);

ЯК РЕФОРМУВАЛАСЯ КИТАЙСЬКА ДЕРЖАВНА «МАШИНА»
Відповідно до конституції Китаю, Державна рада
(中华人民共和国国务院) є виконавчим органом державної влади, вищим державним адміністративним органом, правовий статус якого визначають Конституція КНР (глава III, розділ 3) і Закон про організацію
Державної ради. Особливістю правового стану
Держради є те, що, з одного боку, вона є виконавчо-розпорядчим органом державної влади, в зв’язку із чим у своїй діяльності реалізує рішення вищих
органів влади країни (парламенту на чолі з КПК).
А з іншого – виступає як вищий орган державного
управління загальної компетенції, який керує всіма
галузями державного управління і всіма іншими
органами державної адміністрації. Згідно з Консти20
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Міністерство сільського господарства та сільських справ (Ministry of Agriculture and Rural Affairs);

туцією, формування Державної ради відбувається
на першій сесії новообраних ВЗНП: главу Державної
ради – прем’єр-міністра – затверджує ВЗНП за поданням Голови КНР. Всі інші особи, що входять до
Держради (заступники прем'єра, члени Держради,
міністри, голови державних комітетів, начальник
Секретаріату (Канцелярії)) – затверджуються ВЗНП
за поданням прем’єра.

Міністерство комерції (Ministry of Commerce);

Цього року результатом засідання китайського парламенту стала масштабна реорганізація органів
державного управління (частину міністерств було
ліквідовано та реорганізовано, були створені нові
міністерства, відомства та комісії), що свідчить про
наміри нинішнього керівництва трансформувати

Міністерство з надзвичайних ситуацій (Ministry of Emergency Management);

Ю. ПОЙТА

Міністерство культури і туризму (Ministry of Culture and Tourism);
Державний комітет у справах охорони здоров'я (National Health Commission);
Міністерство у справах ветеранів (Ministry of Veterans Affairs);

Народний банк Китаю (People's Bank of China);
Національне ревізійне управління КНР (National Audit Office).
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КРІМ ТОГО, ДЕРЖРАДА КНР СТВОРИЛА У СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТАКІ АГЕНТСТВА:
Державну адміністрацію управління ринком (State Market Regulatory Administration , 国家市场监督管理总局);
Державну адміністрацію телебачення і радіо (State Administration of Radio and Television, 国家广播电视总局);

Комісію з регулювання банків і страхування (China Banking and Insurance Regulatory Commission
中国银行保险监督管理委员会);
Державне агентство розвитку міжнародного співробітництва (State International Development
Cooperation Agency 国家国际发展合作署);

до зовнішньої допомоги, у плануванні, реалізації,
координації та розробці рекомендацій із основних
питань, у визначенні програм зовнішньої допомоги та у здійсненні її моніторингу і оцінки. Таким чином, передбачається, що ця структура виконуватиме
роль основного координатора флагманського проекту Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях», оскільки
кошти на реалізацію проектів цієї ініціативи часто
надаються за ставкою нижче ринкової, а значить, за
міжнародними стандартами можуть бути зараховані
до сприяння розвиткові.

«КАДРИ ВИРІШУЮТЬ УСЕ»

Державну адміністрацію медичного страхування (State Medical Insurance Administration 国家医疗保障局);
Державну адміністрацію запасів і резервів (State Grain and Reserves Administration 国家粮食和物资储备局);
Державну адміністрацію у справах імміграції (State Immigration Administration 国家移民管理局);
Державну адміністрацію лісового та пасовищного господарства (State Forestry and

Grassland Administration 国家林业和草原局).
ЩО ОЗНАЧАЄ ЗМІНА СТРУКТУРИ КИТАЙСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
Реформи держапарату мають чіткий зв’язок із реальними змінами в країні. Наприклад, у зв’язку із
закінченням політики «одна сім’я – одна дитина»
було ліквідовано Комісію з сімейного планування,
а внаслідок різкого збільшення потоку мігрантів
з Південно-Східної Азії було створено відомство з
питань імміграції (State Immigration Administration
国家移民管理局). Не залишені без відповіді виклики, пов'язані з управлінням економікою. Тепер всю
владу і відповідальність за уникнення фінансових
ризиків зосереджено в руках Лю Хе, віце-премєра
Держради, близького соратника Сі Цзіньпіна. А два
важливі відомства – Державна комісія з регулювання банківської діяльності та Державна комісія
з регулювання страхування – стануть єдиним регулятором (China Banking and Insurance Regulatory
Commission 中国银行保险监督管理委员会), на що вже
позитивно відреагували навіть західні аналітики.
Спостерігається явне посилення екологічної політики – передача повноважень в екологічне відомство
(Ministry of Natural Resources), яке сформоване на основі злиття трьох природоохоронних відомств, особливо в частині боротьби зі змінами клімату, може
зробити його ключовим учасником реалізації концепції «красивий Китай», – як і вимагав Сі Цзіньпін.
Створення нової антимонопольної структури (Державного агентства розвитку міжнародного співробітництва, (State International Development
Cooperation Agency 国家国际发展合作署)) продиктоване значенням розвитку внутрішнього ринку КНР
і, швидше за все, ця структура візьметься за китайських корпоративних гігантів із великими боргами
за кредитами. У цьому аспекті слід відзначити посилення повноважень Народного банку Китаю: до
22
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Під час першої сесії ВЗНП також було затверджено новий склад китайського уряду. На посаду першого віце-прем’єра Держради країни призначений Хань Чжен, який раніше обіймав посаду голови
парткому Шанхаю. Іншими заступниками глави уряду стали екс-глава Відділу Єдиного фронту ЦК
Сунь Чуньлань, колишній глава парткому провінції Гуандун Ху Чуньхуа і провідний радник голови
КНР з фінансово-економічних питань Лю Хе (рис.1.) Посаду міністра оборони обійняв колишній командувач Ракетних військ генерал-полковник Вей Фенхе, а міністром фінансів Китаю став Лю Кунь.
На посаду очільника МЗС був перепризначений Ван І.

його сфери відповідальності було передано більшу
частину стратегічних функцій страхового та банківського регуляторів. Посилення органу покликане
стабілізувати фінансовий сектор КНР, який останні
три роки бореться з проблемами на кшталт «тіньового кредитування», продажу ризикованих фінансових інструментів у формі страхування життя, а
також із пірамідою регіональних і корпоративних
боргів, яка зростає.

Лі Кецян

Слід зазначити, що вперше в КНР було створене Міністерство з надзвичайних ситуацій, функції якого
раніше виконували галузеві відомства, а людські
ресурси поставляли підрозділи Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Розв’язанням соціальних
проблем військовослужбовців, яких звільняють
у запас, буде займатися створене Міністерство у
справах ветеранів, функції якого нагадуватимуть
аналогічне американське відомство: адміністрування пенсій, допомоги і пільг для ветеранів та їх сімей,
працевлаштування звільнених з армії. Це питання
набуло особливої актуальності у зв’язку з здійсненням з 2015 року реформи армії, під час якої чисельність сухопутних військ НВАК було скорочено на 300
тис. осіб, внаслідок чого й виникла гостра необхідність врегулювання соціального забезпечення військовослужбовців запасу.
Ще одним нововведенням стало створення окремого агентства із міжнародного співробітництва (State
International Development Cooperation Agency 国家国
际发展合作署), яке перебере на себе частину функцій МЗС та Міністерства фінансів і допоможе «проводити політику сприяння розвиткові, яка більше
відповідає статусу великої держави». Його основне
завдання полягає в розробці стратегічного підходу
Ю. ПОЙТА

Також було створено новий антикорупційний орган – Державну наглядову комісію (State Supervision
Commission, 中华人民共和国国家监察委员会), яку
практично зведено до рангу окремої гілки влади
і яка безпосередньо підпорядковуватиметься голові КНР і звітуватиме перед парламентом і ПК Політбюро КПК. Діяльність комісії на національному та
місцевому рівнях здійснюватиметься без втручання
будь-якого адміністративного органу, громадської
організації або окремої особи, що свідчить про надзвичайно широкі повноваження цієї спецслужби.

Прем'єр Держради
Член ПК Політбюро

Віце-прем’єри Держради КНР,
члени ПК Політбюро:

Хань Чжен
Політика

Лю Хе

Сунь Чуньлань

Ху Чуньхуа
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Міністерство юстиції – Фу Чженхуа (раніше – заступник міністра громадської безпеки,
відповідальний за боротьбу з сектою «Фалуньгун»);

Члени Держради КНР:

Міністерство фінансів – Лі Кун (раніше – заступник міністра);
Міністерство трудових ресурсів і соціального забезпечення – Чжан Цзинань
(раніше – голова Центральної комісії КПК з інституційної реформи);
Міністерство природних ресурсів – Лу Хао (раніше – губернатор Хейлунцзян);

Ван І

Ван Юн

Міністр
закородонних справ

Міністерство екологічного середовища – Лі Ганьцзи (без змін, раніше – міністр захисту
навколишнього середовища);
Міністерство житла, міського і сільського будівництва – Ван Менхуей (раніше – заступник міністра);
Міністерство транспорту – Лі Сяопен (без змін);
Міністерство водного господарства – Е Цзінпін (раніше – заступник міністра);
Міністерство сільського господарства і сільських справ – Хань Чанфу
(без змін, раніше – міністр сільського господарства);
Міністерство комерції – Чжун Шань (без змін);
Міністерство культури і туризму – Ло Шугай (без змін, раніше – міністр культури);
Державний комітет у справах охорони здоров’я – Ма Сяовей
(раніше – заступник голови Держкомітету у справах охорони здоров'я і планування сім'ї);
Міністерство у справах ветеранів – Сун Чжаочен (раніше – партійний керівник провінції Шаньсі);

Вей Фенхе

Міністр оборони

Сяо Цзє

Секретар Держради

Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями – Ван Юйпу
(раніше – голова SINOPEC і партійний секретар державної адміністрації з безпеки праці);

Чжао Кечжи

Міністр громадської
безпеки

Народний банк Китаю – І Ган (раніше – заступник голови ЦБ КНР Чжоу Сяочуаня);
Державне контрольно-ревізійне управління – Ху Цзецзюнь
(без змін, раніше була головним аудитором КНР).

Рис. 1. Новий склад держради КНР

Аналізуючи зазначені вище результати «двох
сесій», слід зробити висновки, що ідеї соціалізму з китайською специфікою для нової епохи
не залишилися на папері у вигляді красивих
концепцій та нездійсненних мрій. Після ретельного опрацювання принципів, які мають
привести Китай до рівня процвітаючої, багатої,
демократичної, могутньої держави, китайське
керівництво продовжує активно втілювати їх у
життя. Нова структура державних органів має
переформатувати та вдосконалити взаємодію між міністерствами та відомствами з метою успішної реалізації поставлених завдань.
Реформи структури міністерств та відомств
мають кристалізувати зовнішньо- та внутрішньополітичні пріоритети, водночас реформа
держапарату не закінчується, а триває постійно в усіх сферах життя китайської держави: від
економіки та соціального забезпечення до армії і державної безпеки.

КЕРІВНИКАМИ МІНІСТЕРСТВ СТАЛИ:
Міністерство закордонних справ – Ван І (без змін);
Міністерство оборони – Вей Фенхе (раніше – командувач Ракетних військ НВАК);
Державний комітет у справах розвитку та реформ – Хе Ліфен (без змін);
Міністерство освіти – Чень Баошен (без змін);
Міністерство науки і технологій – Ван Чжиган (раніше – заступник міністра);
Міністерство промисловості та інформатизації – Мяо Вей (без змін);
Державний комітет у справах національностей – Багатурія (без змін);
Міністерство громадської безпеки – Чжао Кечжі (без змін);
Міністерство державної безпеки – Чень Веньцін (без змін);
Міністерство цивільної адміністрації – Хуан Шусянь (без змін);
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Ю. ПОЙТА

Політика

Нове керівництво, яке відповідно до дослідження
відомого науковця Даніела А. Белла (декана Школи
політичних наук та державного управління в Шаньдунському університеті та професора Університету
Цінхуа, «Китайська модель») очевидно призначене
на посади відповідно до своїх знань, професійних
навичок та досвіду, має сприяти реалізації здійснення «китайської мрії». У цьому контексті також
варто згадати слова Сі Цзіньпіна, сказані ним під
час виступу на 2-му пленарному засіданні 2-го
пленуму ЦК КПК 18-го скликання: «розпочату роботу слід повністю доводити до кінця відповідно
до ретельно розробленого плану і добиватися при
цьому реальних результатів. Ми маємо озброюватися вмінням «забивати цвяхи», адже в більшості
випадків для того, щоб забити цвях, одного удару
молотком недостатньо, слід повторювати удари,
доки він повністю не ввійде в дерево. Забив один
– потрібно братися за наступний, адже безперервна праця неодмінно призведе до успіху. А якщо гатити молотком як завгодно – то, швидше за все, не
вдасться забити жодного».
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ПРЕКРАСНИЙ КИТАЙ

як ДРАЙВЕР побудови
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ЦИВІЛІЗАЦІЇ

О. О. Стрижак
член Української асоціації
китаєзнавців
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НОВИЙ СТАРИЙ ПРЕКРАСНИЙ КИТАЙ

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін у
своїй доповіді на 19-му Всекитайському з’їзді
Комуністичної партії Китаю наголосив: «Ми маємо
докладати максимальних зусиль, щоб перетворити нашу країну на заможну, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну, прекрасну (курсив
мій. – О. О. Стрижак) та модернізовану соціалістичну державу» [1]. Тобто перетворення країни на
прекрасну вже стало однією з найважливіших цілей та найяскравіших символів побудови соціалістичної модернізованої могутньої держави.
Довкілля – це і є добробут народу, зелені гори –
це і є краса, блакитне небо – це і є щастя [6; 15].

О. О. СТРИЖАК

Ще у давньому Китаї існувала «天人合一» або «єдність природи та людини». Єдність природи та людини
– одне з найважливіших вчень у китайській філософії, духовна потреба, яку визнають та дотримуються послідовники конфуціанства, даосизму та буддизму. Єдність неба та людини або єдність природи та людини
– це гармонійний зв’язок та відносини єдності між суспільством і природним світом. Під небом (природою)
розуміють усе живе у світі, а також закони природи. У традиційній китайській культурі люди глибоко поважають та схиляються перед небом, людина та природа є нероздільними, не протистоять, а породжують
одна одну, відповідають одна одній. Природа та людина – це єдине неподільне ціле, вони тісно пов’язані –
серце до серця, тіло до тіла.

1.

«天人合一» в конфуціанстві. «Небесне тіло безперервно обертається, постійно відновлюючись, так
і цзюньцзи (шляхетна людина) має неухильно прагнути вперед та постійно самовдосконалюватися;
Землі притаманні міць, шляхетність та покора, так
і цзюньцзи, наслідуючи ці чесноти, буде здатний на
великі звершення». Давні китайці вже давно помітили цю особливість врівноваженого та стабільного
«руху» природи, яка демонструє, що цілеспрямована, з високими моральними якостями шляхетна людина має наслідувати ці якості у природи, у неба. Це
і є принципом «вчитися у природи». В «Книзі змін»
сказано: «Спочатку було небо та земля, а потім все
живе, спочатку було все живе, а потім – чоловік та
жінка». Мета цієї філософії – не вивчати походження всього живого, а глибоко дослідити соціальний
устрій. «Спочатку були чоловік і жінка, а потім – чоловік і дружина, спочатку були чоловік і дружина, а

ПОЛІТИКА

потім – батько і син, спочатку були батько та син, а
потім правитель, спочатку був правитель, а потім –
його піддані, спочатку були піддані, а потім – обов’язок». Так само як і все суще має їнь та янь, твердість і
м’якість, основне та другорядне, перше і останнє, так і
ритуал та обов’язок повинні мати свій порядок, а суспільство – свої правила, які й були встановлені давніми китайцями відповідно до наслідування законів
природи. Це і є «слідувати природі». Процес адаптації
– це також процес глибокого вивчення та відкриття.
Веління неба – це призначення, місія людини, дарована їй небом, а також напрямок власної долі кожної
людини. Це і є «глибоко вивчати природу».

2.

«天人合一» в даосизмі. В даосизмі небо – це
природа, а людина – це частина природи. Людина походить з природи, так само як і сама природа
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походить з природи. Природа та людина злилися
воєдино. Надалі люди встановили власні закони та
правила, втратили початкову сутність природи, що
призвело до стану дисгармонії з природою. Основне призначення людини – відкидати сліпу віру, не
бути зарозумілою, прагнути до чесності та простоти, вивільнити свою природу (суть), повернутися до
природи, досягти межі «все суще і я (людина) – одне
ціле». Концепція прекрасного Китаю нерозривно
пов’язана з «єдністю природи та людини», проте,
звісно, в наш час, виходячи з великої кількості викликів, суперечностей та проблем, що стоять перед
Китаєм, набуває набагато більшої конкретики, динаміки та комплексності [8].

3.

Концепцію прекрасного Китаю було висунуто
на 18-му Всекитайському з’їзді Комуністичної партії Китаю, на якому підкреслювалося, що потрібно
ставити побудову екологічної цивілізації на перше

місце, що вона має злитися з кожною стороною та
з повним циклом побудови економіки, політики,
культури та суспільства. На 18-му Всекитайському з’їзді Комуністичної партії Китаю тогочасний
Генеральний секретар ЦК КПК Ху Цзіньтао у своїй
доповіді наголосив: «Побудова екологічної цивілізації – це довгостроковий ключовий план, що безпосередньо стосується до благополуччя народу та
майбутнього нації. Перед такими серйозними викликами, як швидка тенденція до щораз більшого
обмеження ресурсів, сильне забруднення довкілля
та погіршення екосистеми, ми повинні сформувати
концепцію «поважати природу, пристосовуватися
до природи, охороняти природу», поставити побудову екологічної цивілізації на перше місце, з’єднати її з кожною ланкою та повним циклом економічної, політичної, культурної та суспільної побудови,
наполегливо будувати прекрасний Китай, здійснити
сталий розвиток китайської нації» [17].

КОНКРЕТНІ КРОКИ ТА ЗАВДАННЯ, НАПРАВЛЕНІ НА ПОБУДОВУ ПРЕКРАСНОГО КИТАЮ
Під час «двох сесій» у 2018 році (засідання Всекитайських зборів народних представників і Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю) Голова КНР Сі Цзіньпін
приділив питанню охорони довкілля пильну увагу:
«Модернізація, яку ми будуємо, має забезпечувати гармонійне співіснування людини та природи,
має створювати більше матеріальних та духовних цінностей для задоволення потреб народу в
прекрасному екологічному середовищі, які зростають. Потрібно дотримуватися пріоритету економії ресурсів, охорони та природного відновлення
довкілля як основних напрямків політики; потрібно сформувати таку просторову та виробничу
структуру, такі способи виробництва та такий
спосіб життя, які здатні економити ресурси та
охороняти довкілля, що, в свою чергу, поверне
природі її спокій, гармонію та красу.

Перше,

потрібно стимулювати зелений розвиток – прискорювати створення належної правової системи та політичного курсу, орієнтованих на
зелене виробництво та споживання; створювати
та розвивати економічну систему зеленого, низьковуглецевого та циклічного розвитку. Необхідно
формувати систему зелених технологій та інновацій
з орієнтацією на ринок, розвивати зелені фінанси,
зміцнювати енергозберігаючі галузі, галузі, які працюють на захист довкілля, галузі з екологічно чистим виробництвом та галузі, що використовують
екологічно чисті джерела енергії.

Взаємозв’язок побудови екологічної цивілізації з повним циклом економічної, політичної, культурної та суспільної побудови

ВІД РОЗУМІННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

2015 року на 5-ій сесії ВЗНП 18 скликання кон-

цепцію «прекрасний Китай» вперше було включено
до 13-ого п’ятирічного плану на 2015 – 2020 роки. А
у своїй доповіді на 19-му Всекитайському з'їзді Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін наголосив: «Ми
повинні докладати максимальних зусиль для того,
щоб перетворити нашу країну на заможну, могутню,
демократичну, цивілізовану, гармонійну, прекрасну
(курсив мій. – О. О. Стрижак) та модернізовану соціалістичну державу».
Прискорити структурну реформу екологічної цивілізації, побудувати прекрасний Китай.
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Потрібно незмінно здійснювати таку модернізацію, за
якої людина та природа гармонійно співіснуватимуть.

Людина та природа – це єдина
життєва спільнота, людство
повинне поважати природу,
пристосовуватися до неї
та охороняти її» [15].
О. О. СТРИЖАК

Стимулюючи революцію у сфері виробництва та
споживання енергоресурсів, потрібно розбудовувати чисту, низьковуглецеву, безпечну та ефективну
енергетичну систему. Необхідно стимулювати повномасштабну економію та циклічне використання
ресурсів, на національному рівні вживати заходів
з економії води, скорочувати енергетичні та матеріальні витрати, створити ланцюг, що з’єднуватиме
виробничу та побутову систему. Ініціюючи простий,
помірний, зелений та низьковуглецевий спосіб
життя, в той же час потрібно боротися із розкішшю
та марнотратством, нераціональним споживанням.
Необхідно розгортати заходи щодо створення закладів економічного типу – зелені сім’ї, зелені школи, зелені мікрорайони, а також заохочувати людей
їздити на екологічно чистому виді транспорту.

Друге,

необхідно зосередитися на розв’язанні
ключових проблем довкілля. Наполягати на участі
всього народу у сфері запобігання та усунення забруднення на найпочатковішому етапі, продовжувати вживати заходи, спрямовані на запобігання
та ліквідацію атмосферного забруднення, що дозволить нам одержати перемогу у боротьбі за чисте
небо. Потрібно прискорити роботу із запобігання та

ПОЛІТИКА

усунення забруднення води, реалізовувати комплексне регулювання довкілля водних басейнів та
морських акваторій прибережної смуги. Необхідно
посилювати адміністративний контроль за забрудненням ґрунту та заходи із його відновлення, вживати більш ефективніших заходів із запобігання та
ліквідації дифузного забруднення внаслідок ведення сільського господарства та розгортати діяльність, спрямовану на урегулювання стану довкілля
в місцях проживання сільського населення.
Потрібно докладати більших зусиль з утилізації
твердих відходів та сміття, підвищувати стандарти викидів речовин, які забруднюють довкілля, та
міру відповідальності осіб, відповідальних за ці
викиди; розвивати систему кредитного рейтингу
з охорони довкілля, порядок обов’язкового оприлюднення інформації та суворого покарання тощо.
Необхідно розбудовувати таку систему управління
щодо довкілля, де керівну роль буде покладено на
уряд, основними силами виступатимуть підприємства, а спільну участь братимуть громадськість та
громадські організації. Ми маємо брати активну
участь у глобальному управлінні у сфері навколишнього середовища, виконати свої зобов’язання щодо скорочення викидів.

Третє, необхідно посилювати роботу з охорони

екосистеми. Потрібно реалізовувати найзначущіші
проекти з охорони та відновлення важливих екосистем, оптимізувати систему екологічного щита,
створювати екологічні коридори та мережі охорони біологічного різноманіття, підвищувати якість та
стабільність екосистем. Необхідно завершити роботу із визначення трьох ліній контролю: «червоної
лінії», тобто встановлення межі мінімуму охорони
екосистем, встановлення незмінної межі землі для
ведення сільського господарства та граничної межі
відведених для урбанізації територій.
Слід розгортати заходи, спрямовані на озеленення
території країни, проводити комплексне управління щодо боротьби з поширенням пустель та ерозією
ґрунту, посилити заходи з охорони та відновлення
водно-болотних угідь, а також із запобігання та ліквідації геологічних лих. Необхідно покращити систему охорони природних лісів, розширювати програми з передачі орних земель під відновлення лісу
та трав’яного покриття; суворо оберігати орні землі,
розширювати пілотні проекти з введення ротації
сівозміни та відведення орних земель під пар, розвивати систему з відновлення орних земель, степів,
лісів, річок та озер, створити механізми компенсації
екологічної шкоди, що засновуються на принципах
комерціалізації та диверсифікації.
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Четверте, потрібно реформувати систему еко-

логічного контролю та управління. Необхідно зміцнювати комплексні проекти, організацію та керівництво в царині побудови екологічної цивілізації,
створити органи управління державними природоресурсними активами та управління і контролю за
природними екосистемами, покращувати загальну
систему управління довкіллям.

Китайський народ має централізовано виконувати
власні зобов’язання як власник державних природоресурсних активів, централізовано виконувати
зобов’язання щодо контролю над цільовим призначенням і використанням державного територіального простору, щодо охорони та відновлення екології, централізовано виконувати зобов’язання щодо
контролю різних викидів в містах та селах, а також

щодо виконання законів в сфері охорони довкілля
на адміністративному рівні. Необхідно сформувати
систему охорони та експлуатації державного територіального простору, оптимізувати комплексну політику розвитку основних функціональних регіонів,
створити систему природних заповідників на основі
національних парків. Ми маємо рішуче припиняти
дії, що завдають шкоди екології, та карати за них».
Сі Цзіньпін особливо підкреслює, що

ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ ПОБУДОВИ ПРЕКРАСНОГО КИТАЮ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
За останні 40 років економічний розвиток Китаю сягнув небувалих результатів, проте Китай заплатив за
це погіршенням стану довкілля. У сфері управління
забрудненням атмосфери Китай ініціює та пропагує
bike-sharing, використання електромашин, метро та
інших екологічно чистих видів транспорту, а досвід
Китаю зі зменшення кількості викидів вихлопних газів може стати чудовим уроком для інших країн [16].

«побудова екологічної цивілізації
– праве діло сьогодення, користь
від якого людство отримуватиме
довгі роки»

За даними авторитетних міжнародних організацій,
Китай вже став найбільшим виробником, споживачем та інвестором у сферу альтернативних джерел
енергії у світі, посідає перше місце в світі за масштабом встановлення станцій на гідро-, вітро- та сонячній енергії. Загалом внесок Китаю у глобальний
розвиток відновлювальних джерел енергії у 2016
році сягнув 41% [4; 12].

[7].

ПОБУДОВА ПРЕКРАСНОГО КИТАЮ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ МРІЇ
ТА ДОСЯГНЕННЯ НАРОДОМ СЯОКАН
Важлива суть концепції китайської мрії – це завжди бачити блакитне небо, зелені гори та воду, дати
можливість дітям завжди жити в прекрасному екологічному довкіллі. В процесі реалізації сяокан
(суспільства середньої заможності), якість екологічного середовища відіграє ключову роль. Чи зможемо ми розв’язати проблеми завдання довкіллю
критичної шкоди, постійних екологічних катастроф
та величезного тиску, що здійснюється на екологію, та інші проблеми, безпосередньо стосується
ступеню визнання та задоволення людьми всебічною реалізацією сяокану. Зелені гори та смарагдові води – це золоті та срібні гори, це незліченні багатства (绿水青山就是金山银山). Це докорінні зміни
способу та концепції розвитку, що веде Китай до
структурної перебудови зеленої економіки, а його
розвиток – до нових рубежів [9; 15].
Логічним є те, що побудова прекрасного Китаю та
екологічної цивілізації нерозривно пов’язані з іншими, не менш важливими концепціями, такими
як китайська мрія, сяокан тощо. Проте що заважає
гармонійному, чистому, орієнтованому на людину та
природу рухові та розвиткові? Проблеми у царині
екології та довкілля – це проблеми моделі еконо-

мічного розвитку. Забруднення довкілля, знищення
екології значною мірою беруть початок із сучасної
моделі розвитку, а саме – від того, як надмірно ми
залежимо від збільшення споживання матеріальних
ресурсів, від екстенсивного збільшення масштабів
споживання, від надзвичайно високих показників
споживання енергії та високих показників викидів
забруднюючих речовин. Структурні суперечності
екологічного розвитку сьогодні є нероздільними з
відсталою моделлю розвитку. Вже давно стало зрозуміло, що модель економічного розвитку, яку людство використовує, застаріла та неефективна, та, як
ми бачимо, є небезпечною для довкілля, негативно
впливаючи на життя та розвиток людства. Екологічна цивілізація – це важливе досягнення прогресу
людського суспільства, а також обов’язкова умова
гармонії між людиною і природою. Основою має
бути несуча здатність ресурсів та самого довкілля,
стандартом №1 – природні закони, а метою – сталий
розвиток та досягнення гармонії між людиною та
природою. Зміна пріоритетів, перегляд моделі економічного зростання, усвідомлення важливості збереження та охорони довкілля мають стати рушійними силами руху назустріч не лише до прекрасного
Китаю, а й до цілого світу [11].

ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
Проблеми екології – це не питання одного району або однієї країни, це глобальне питання. На міжнародних
майданчиках Сі Цзіньпін завжди закликає до зеленого розвитку. І так само Прем’єр Держради КНР Лі Кецян
закликає до посилення роботи з озеленення та уникнення лісових пожеж, повеней і посух для забезпечення соціально-економічного зростання і будівництва екологічної цивілізації. Концепція прекрасний Китай не
лише означає, що Китай охороняє власне довкілля, це також означає, що Китай – це рушійна сила, завдяки
якій увесь світ разом з Китаєм, спільними зусиллями просуватиме цю справу [2; 10].
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забрудненням повітря, що має прямий вплив на здоров’я населення, а особливо з концентрацією часток
PM 2.5, PM 5 та PM10, адже на сьогодні це і є найбільшою проблемою всієї країни (в Україні, наприклад,
навіть не відстежується рівень концентрації цих
часток, а проблема забруднення повітря є актуальною для всіх без винятку). Одним із найяскравіших
прикладів боротьби із забрудненням є введений з 1
січня 2018 року екологічний податок, який накладатиметься на всі підприємства, що забруднюють довкілля. Новий податок замінить минулий норматив
збору за забруднення, розширить повноваження
регіонів та дозволить їм ефективніше боротися з
екологічними проблемами [5].

Активний китайський bike-sharing

Сонячна електростанція у формі панди

Китай підписав та ратифікував низку важливих угод,
які стосуються охорони довкілля, зміни клімату, збереження озонового шару тощо, а саме «Рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату», «Монреальський протокол», «Копенгагенську кліматичну угоду», «Кіотський
протокол», «Паризьку угоду». А після виходу США з
«Паризької угоди» Китай у сфері боротьби зі зміною
клімату та її наслідками став найголовнішим ініціатором зрушень, найбільшим захисником навколишнього середовища довкілля та реалізатором необхідних
змін, а його місце та роль у глобальному кліматичному
управлінні посилюється з кожним днем [12].

За роки від проведення 18-ого з’їзду КПК, щороку
в Китаї площа нових лісів перевищувала 900 000
га, площа території опустелювання щороку зменшується приблизно на 2000 кв. км; Китай вже досяг
цілі ООН з нульового зростання площі дезертифікації (заплановано було на 2030 рік). 118 міст Китаю вже отримали статус «місто-ліс національного
рівня» [13; 14]. Зараз Китай зміцнює систему органів
з управління та контролю за станом довкілля. Міністерство охорони довкілля було реформоване у
Міністерство охорони довкілля та екології. Новий
орган вбиратиме в себе всі функції комітетів з розвитку та реформування у сфері охорони довкілля.
Все, що стосується охорони довкілля та екології,
буде зосереджене в одному міністерстві, що дозволить йому стати ефективнішим та дієвішим.

За останні 5 років Китай переніс велику кількість
ключових пунктів інвестиційного розвитку у сферу відновлювальних джерел енергії, в той же час,
наклав обмеження на генерування енергії шляхом
спалювання вугілля. Це, а також «Національна система торгівлі викидами парникових газів», що
була запущена у 2017 році, дозволить Китаю набагато раніше виконати зобов’язання щодо зменшення
викидів CO2. Також Китай веде активну боротьбу із
ПОЛІТИКА

Наведені вище приклади є лише невеликою частиною тієї надзвичайно активної діяльності, яку Китай
розгортає на захист довкілля та суміжних з ним сфер.
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ЯКЩО НЕ МИ, ТО ХТО?
Минулого року, беручи участь у міжнародному молодіжному форумі «Many languages, one world», місцем
проведення якого стала Генеральна асамблея ООН,
я мала честь бути членом групи китайської мови
(загалом було 6 груп, які відповідають 6 офіційним
мовам ООН). Теми доповідей стосувалися Цілей сталого розвитку ООН, а темою доповідей китайської

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

групи була ціль №13 – Боротьба зі зміною клімату та
її наслідками. Чому саме ця ціль? Ще перед від’їздом
до США для участі у форумі, координатор нашої групи оголосив, що китайська група працюватиме з
ціллю №13 саме тому, що за останні роки Китай посилив діяльність щодо охорони довкілля, зокрема в
сфері боротьби зі зміною клімату.

[1] Сі Цзіньпін виступив на церемонії відкриття XIX Всекитайського з'їзду КПК /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.cri.cn/841/2017/10/18/2s51123.htm
[2] Прем’єр Держради КНР закликав посилити роботу щодо захисту екології /
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[3] Розширення роботи з охорони навколишнього середовища Китаю/ [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://ukrainian.cri.cn/chinaabc/chapter9/chapter90301.htm
[4] В 2017 году прекрасный Китай представил миру блестящий «список достижений» /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-01/04/
content_50189841.htm
[5] Экологический налог в Китае: что нужно знать о новом налоге / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://cnlegal.ru/china_taxation/china_ecology_tax_2017/
[6] 为什么要在“富强民主文明和谐”后面加上“美丽”？/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ccdi.gov.cn/special/zmsjd/zm19da_zm19da/201712/t20171206_113263.html
[7] 习近平指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/18/c_1121820882.htm

Китайська група на молодіжному форумі

Натхнена діями різних країн, зокрема і Китаю у цій
сфері та, розуміючи причини та наслідки цієї глобальної проблеми, я представила таку доповідь:
在我看来，采取行动应对气候变化及其影响的关键在于，把
法律规则和意识作为推动可持续发展的核心动力。世界发生
了翻天覆地的变化，乌克兰付出了很多努力来改变自己——
制定并实施了一系列政策以减少温室气体排放，应对气候变
化和低碳、绿色、可持续发展。但是我国在气候变化方面面
临的问题还是不少，包括需要制定利用可再生能源的方案、
粮食供应和安全、垃圾分类回收。作为世界温室气体排放大
国和欧洲面积最大的国家，有着“谷仓”之称的乌克兰在应
对气候变化上能做的其实不少，比如能够向粮食短缺的国家
提供食品，利用可再生能源减少温室气体排放量，把废物作
为可以带来很多投资和机会的资源让我国变得更干净。这需
要制定法律规则并推动实施，以及增强人们在这些问题上的
意识。采取这些步骤后乌克兰在国内外发挥的作用会越来越
积极，为环保做出的贡献会越来越大。
刚健有为，人定胜天。我们都还要走比较长的一条路，可
是全世界的每个儿女都应不畏艰难地为走向更美好的明天
而努力奋斗。

«На мій погляд, ключ до вживання невідкладних заходів для боротьби зі зміною клімату та її впливом
лежить у законах, правилах та свідомості людей як
основної сили сталого розвитку. У світі відбулися великі зміни, Україна доклала багато зусиль, щоб себе
змінити: було розроблено та впроваджено серію законів щодо скорочення викидів парникових газів, а
також щодо адаптації до кліматичних змін та реалізації низьковуглецевого, зеленого, сталого розвитку.
Проте ми маємо справу із чималою кількістю проблем,
що стосуються зміни клімату, а саме з реалізацією
програми з впровадження відновлювальної енергії,
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постачання та безпеки харчових продуктів, сортування та переробки сміття. Україна як одна з країн,
що мають найбільший рівень викидів парникових
газів, як найбільша у Європі країна та як країна, що
має назву «житниця Європи», може зробити багато.
Наприклад, забезпечувати продуктами харчування
країни, які стикаються з проблемою нестачі їжі, використовувати відновлювальні джерела енергії для
зменшення викидів парникових газів, розглядати
відходи як джерело інвестицій та можливостей, які
дозволять Україні стати чистішою. Щоб це сталося,
потрібно втілювати та просувати закони та правила,
а також зміцнювати свідомість людей щодо цих проблем. Після виконання цих кроків Україна відіграватиме все активнішу роль у світі, значною мірою
сприятиме захисту довкілля.
Сильні йдуть у правильному напрямку, рішучість
людини долає навіть саме небо. Попереду нас іще
довгий шлях, але кожен син та кожна донька світу
не бояться труднощів та докладають великих зусиль, активно борються за те, щоб рухатися до кращого майбутнього.
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Слова попереднього Голови КНР Ху Цзіньтао, сказані 6
років тому, не втратили своєї актуальності й сьогодні:

[17] 胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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«Потрібно ще більше пропагувати та навчати концепції екологічної цивілізації, зміцнювати свідомість
громадян у сфері економії ресурсів, охорони довкілля, екології, створити позитивну атмосферу, де всі
плекатимуть та оберігатимуть довкілля» [11].

[18] 十九大报告：生态文明建设和绿色发展的路线图/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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КИТАЙ, що ДИВУЄ
та НАДИХАЄ

Інноваційний потенціал України поки залишається об'єктивно високим, особливо якщо мати на увазі такі важливі показники, як генерація нових ідей і нових технологій. У світових дослідницьких центрах
працює багато фахівців з України, і це красномовний аргумент. Аби не
втратити шанс залишатися інноваційною державою, Україні необхідно будувати міцні партнерські стосунки з Китаєм, країною, яка рухається вперед і пропонує свою підтримку на шляху інноваційного розвитку. Та чи достатньо ми знаємо про сучасний Китай? Попри безліч
різноманітних публікацій щодо Піднебесної, щоправда, здебільшого
базованих на західних, а то й російських джерелах, наше уявлення
про сучасний Китай є далеким від реалій сьогодення.
Проте, як і в стародавні часи, Піднебесна продовжує дивувати своїми науковими дослідженнями і
дарувати світові інноваційні винаходи. Пригадаємо, як винайдені китайцями у Середні віки папір,
друкарство, порох і компас сприяли тому, що далекі
подорожі стали можливими, що посприяло географічним відкриттям, а багато напрямків культури і
мистецтв стали надбанням людства.
Крім згаданих чотирьох великих винаходів стародавнього Китаю, китайці подарували нашій цивілізації чимало інших корисних речей: шовк, фарфор, паперові гроші, арбалет, військові мистецтва
«ушу», оздоровчу гімнастику цигун, газовий балон,
пароварку, палички для їжі, виделку, локшину, чай,
соєвий сир доуфу. Завдячуючи Піднебесній, людство отримало барабан, дзвін, скрипку ерху, гонг,
повітряного змія, різнокольорові феєрверки, лак,
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зубну щітку із щетини, туалетний папір, а також настільну гру го, китайський гороскоп і гральні карти.
У стародавніх китайських казках та легендах є надзвичайні сюжети і фантастичні тварини, небесні
жителі й примари, дракони і лисиці-чаклуни. Через цих казкових героїв з глибини століть до наших днів дійшла традиційна китайська мудрість. Як
і в казках, у творах китайських філософів завжди
йдеться про людей і про людяність. Там і є коріння філософії сучасного китайського буття. Звідти
китайці черпають душевну гармонію і вміння залишитися спокійним за будь-яких обставин. Це та
основа, яка дозволяє Китаю в повній мірі розкривати творчий хист у сьогоденні.
Одним із носіїв і виразників китайського погляду на
сучасність та на технологічний розвиток цивілізації
є глава Alibaba Group (AliExpress, Taobao) Джек Ма.
А. З. Гончарук

На Bloomberg Global Business Forum він висловив
думку, що світ рухається від інформаційних технологій (ІТ) до дата-технологій (DT). Джек Ма вважає,
що тут не йдеться просто про якесь вдосконалення
технологій, це – зміна всієї філософії, це принципово новий спосіб, за допомогою якого людство створюватиме щось в майбутньому.

У п'ятирічному плані соціально-економічного розвитку йдеться про необхідність створення передової інфраструктури та сприяння інноваціям у
фінансовому секторі. Впродовж XIII п'ятирічки Центробанк Китаю має намір всіляко сприяти розвиткові таких перспективних напрямів, як блокчейн та
штучний інтелект.

Глава Alibaba Group наголошує:

А китайський China Construction Bank відкрив у Шанхаї цілком роботизоване відділення, в якому клієнтів обслуговують роботи. У цьому відділенні можна
виконати всі стандартні операції: відкрити рахунок,
відправити переказ, обміняти валюту, інвестувати
в золото або отримати послуги з управління активами. Банк уже встановив 1600 «розумних» машин
самообслуговування у 360 відділеннях.

Власне про це кажуть лідери Китаю, коли пропонують світові універсальну філософію «спільної долі»
людства та ініціативу «Один пояс, один шлях». Технології не зупинити, а отже, варто ще краще використовувати їх, щоб разом вирішити проблеми, що
стоять перед усіма нами. Залишається сподіватись,
що саме у китайців вистачить духовного передбачення наслідків експериментів із кліматом або з
генною інженерією.

Китайські науковці активно працюють на всіх важливих у сучасному світі напрямках. Вже зараз вони
шукають рішення щодо перспектив, які для більшості людей є десь далеко за обрієм. У 2017 р. Піднебесна у місті Тяньцзінь почала будувати китайський
НДІ стратегій розвитку штучного інтелекту нового
покоління. Завдання цього НДІ полягають у розвитку науково-технічної індустрії в галузі штучного
інтелекту нового покоління, у розробці загальної
стратегії та поетапних планів, у прогнозуванні тенденцій передових технологій і виробництв майбутнього в областях науки і техніки, пов’язаних зі штучним інтелектом.

світ перестає бути ексклюзивним.
Проблем сьогодення так багато,
що їх не може розв’язати жоден уряд
та жоден бізнес самотужки,
нам слід працювати разом.

2017 року Китай витратив на дослідження і розробки $ 279 млрд. Сайт CNBC цитує слова міністра науки
і технологій КНР Вань Гана: «Китай має увійти в число інноваційних країн і стати великою технологічної державою до 2050 року». На його думку, зараз
перед країною стоїть, перш за все, завдання розвивати фундаментальну науку. Також він наголосив на
необхідності просувати нові технології, які мають
позбавити китайську економіку від залежності від
важкої промисловості, яка шкодить екології.
За оцінками Reuters, R&D-витрати Китаю за 2017 рік
становлять близько 2,1% ВВП, що помітно менше
2,8% у США, 2,9% у Німеччині та 3,3% в Японії. Проте,
як зазначив китайський міністр науки і технологій,
щорічні витрати країни на НДДКР зросли на 70,9%
з 2012 року, а технологічні успіхи Китаю заперечувати неможливо. Найпомітніше китайські вчені та
розробники просунулися уперед у створенні систем
штучного інтелекту, робототехніки та в технологіях
обробки великих даних.
2017 року, згідно зі звітом компанії CB Insights, Китай вперше обійшов США за обсягом інвестицій у
стартапи, які розробляють алгоритми штучного інтелекту (ШІ). На частку США припадає 38% світових
інвестицій у стартапи зі ШІ, а на частку Китаю — 48%.
Країна також активно інвестує в такі галузі, як ядерна та відновлювальна енергетика, високошвидкісні
поїзди і електромобілі.
Експерти зазначають, що інноваційні досягнення
Піднебесної є результатом цілеспрямованої політики держави і стосуються майже всіх сфер життя.
Наука і техніка

Квантовий комп’ютер – одна з найбільш обговорюваних тем в науці за останні роки. До 2022 року
КНР планує створити надпотужний квантовий
комп’ютер. Член Академії наук Китаю, провідний
квантовий фізик Пань Цзяньвей заявив: «Перед
нами поставлено дуже чітку мету, яку ми сподіваємося виконати, – створити в найближчі п’ять
років комп’ютер потужністю 50 кубітів». Одиниця
інформації в квантовому комп’ютері – кубіт – може
перебувати в суперпозиції, бути і нулем, і одиницею одночасно. Це дозволить значно прискорити
обчислення та розв'язувати завдання, які є недоступними для сучасних суперкомп'ютерів.
Уже традиційно КНР багато чого робить першою
або вперше в світі. Китайські вчені працюють над
поїздом, який поєднає принципи маглева або магнітоплану (від англ. Magnetic levitation – потягу на
магнітній підвісці, що зрушується та керується магнітними силами) і «вакуумних» поїздів Hyperloop.
Фахівці Південно-західного університету Цзяотун
створили перший у світі випробувальний трек, де
будуть відпрацьовувати технології, які стануть у
пригоді при створенні поїзда, який поєднує в собі
технології поїздів маглев і Hyperloop. Від останнього в концепції використовують трубу, в якій створюється вакуум або форвакуум, а від першого –
принцип магнітної левітації.
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ських вчених, це дозволить максимально спростити розв’язання повсякденних завдань, полегшити
процес обміну даними, цілком або частково виключивши участь людини.
Варта світової уваги і китайська система зміни клімату. Саме такий грандіозний за своїми масштабами експеримент планують провести в Китаї. Проект
«Небесна ріка» передбачає установку в Тибетському
нагір’ї численних пристроїв (кілька десятків тисяч
спеціальних камер), які будуть вкидати до атмосфери реагент на основі срібного пилу, здатний викликати дощ над посушливою територією в 1,6 млн
квадратних кілометрів.
Піднебесна впевнено виходить на передові позиції
в космічній галузі. Китайська академія технологій
ракет-носіїв (CALT) оголосила про розробку аерокосмічного літального апарату, здатного змінювати
свою конфігурацію під час польоту. У заяві йдеться
про те, що «здатність літального апарату до модифікації – зміни конфігурації корпусу – дозволить знизити опір і витрати палива в польоті».

Чималих здобутків досягли китайські вчені у робототехніці. Наприклад, інженер з Університету
Чжецзян у Ханчжоу розробив м’якотілу рибу-робота.
Риба-робот не оснащена традиційними твердими
двигунами, вона рухається за допомогою «штучних
м’язів», зроблених із сучасних високомолекулярних
матеріалів. Риба-робот здатна плавати подібно до
ската та за командою змінювати напрямок руху. За
словами експертів, риба-робот може знайти широке застосування в роботі з вимірювання температури, рівня солоності або забруднення морської води.
Піднебесна підкорює нанотехнології. Журнал Nature
Communications повідомив, що китайські вчені
створили новий каталізатор на базі наночастинок
заліза, здатний «вічно» перетворювати звичайний вуглекислий газ і водень на суміш вуглеводнів,
схожих на бензин. «Перетворення СО2 на паливо й
хімікати не тільки допоможе нам боротися з потеплінням, але й розв’яже проблему вичерпності корисних копалин», – заявляють в Інституті хімічної
фізики в Даляні.
Китайські інженери розробляють новий літальний
апарат, за основу конструкції якого взято будову черепа дятла. За даними Китайського дослідницького
інституту ракетних технологій таке рішення дозволить зменшити наслідки ударного впливу. Технологія може застосовуватися для підвищення комфортності автомобілів, кораблів, літаків і для підвищення
точності промислового виробництва. Амортизаційна система літального апарату, як очікується, буде
легкою й придатною для вторинної переробки. Раніше повідомлялося, що інженери з китайського НДІ
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ракетних технологій CALT розробляють літальний
апарат, надихнувшися будовою бджіл.
У березні ц.р. China Daily повідомила, що в КНР розпочали розробку нової технології зв’язку 6G. Міністр
промисловості і інформатизації КНР Мяо Вей зазначив, що одним з ключових завдань розробки і розвитку нового покоління зв’язку є «загальна машинізація», коли більшість робочих людських завдань
передається машині.

Зараз Китай працює і над технологією стандарту
зв’язку 5G. Найбільші місцеві оператори зі своїми
партнерами займаються розробкою і випробуваннями станцій та пристроїв під стандарт зв’язку п’ятого покоління. У реалізації проектів щодо китайської дослідної мережі 5G беруть участь провідні
глобальні підприємства з розробки і виробництва
систем, пристроїв і приладів.
Міністр згадав і популярну в Китаї концепцію «інтернету речей» (Internet of Things), що передбачає
підключення до єдиної мережі різних пристроїв
із вбудованими датчиками. За прогнозами китайА. З. Гончарук

Нещодавно стало відомо, що КНР хоче побудувати новий багаторазовий космічний корабель. Його
концепт недавно був показаний китайським телебаченням. Розробку веде корпорація China Aerospace
Science and Industry Corporation (CASIC). Комплекс
складається з двох частин: «материнського» літака-носія і безпосередньо самого космоплана. Безпілотний носій розганяє космоплан, після чого той
відділяється і використовує вже свою силову установку. Після виконання місії космоплан повертається на Землю.
Цього року в рамках китайської програми дослідження Місяця (CLEP), що реалізується Китайською
національною космічною адміністрацією (CNSA),
планується здійснення місії «Чан’е-4». В рамках
програми до Місяця вже були запущені два орбітальних космічних апарати, а також один посадковий модуль з місяцеходом. Зараз же у китайських
дослідників з'явилося бажання вивчити геологічні
особливості природного супутника Землі і одночасно дослідити ефекти впливу місячної гравітації на
земних комах і рослини. Посадка космічного апарата буде вперше здійснюватися в недослідженому
регіоні на зворотному боці Місяця.
Місяцехід, крім наукових інструментів для вивчення особливостей місячного ґрунту, нестиме спеціальний контейнер з алюмінієвого сплаву, всередині якого розміщуватимуться насіння картоплі,
арабідопсиса, а також яйця шовкопряда. «Гусениці
шовкопряда зможуть виробляти вуглекислий газ,
в той час як картопля і насіння через фотосинтез
зможуть виробляти для них кисень. В результаті ми
зможемо отримати просту екосистему», – розповів
головний розробник контейнера Цянь Яньсюнь.
Наука і техніка

Багато фінансових і кадрових ресурсів залучено до
інноваційних проектів у галузі енергетики. В китайській провінції Аньхой на місці закритої вугільної шахти побудувано масштабну плавучу сонячну
електростанцію. В 2017 р. було підключено масив
сонячних батарей, що включає 166 000 панелей.
Зараз це – найбільший плавучий проект сонячної
енергетики у світі.

А нова технологія перетворення сонячної енергії,
розроблена китайською компанією Hanergy, побила відразу три світові рекорди з енергоефективності. Ця технологія може використовуватися
в безпілотних літальних апаратах, сонячних панелях на будинках, транспортних засобах і цифрових пристроях. Очікується, що за найближчі три
роки ринок сонячних панелей у КНР збільшиться
до $ 15,1 млрд. і стане додатковим стимулом для
зростання економіки Китаю.
Згідно глобального прогнозу, випущеного компанією British Petroleum, найбільший приріст виробництва відновлюваної енергії у найближчі 20 років
(більше, ніж ЄС і США разом) забезпечить Китай.
Раніше повідомляли, що КНР лише в період з 2016
по 2020 рік має намір інвестувати у відновнувальну
енергетику понад $350 млрд. Китай активно розвиває відновлювані енергоджерела і, зокрема, сонячну енергетику. За темпами зростання генерації на
основі фотовольтаїки у світі також немає рівних КНР.
Зараз в Китаї функціонують 30 енергоблоків АЕС загальною потужністю 28 ГВт, ще 24 енергоблоки перебувають на стадії будівництва. Науково-технічний
потенціал країни задіяний у роботі з убезпечення
АЕС. Китайські атомні електростанції третього покоління, розроблені після подій в США 11 вересня 2001
року, здатні витримати падіння авіалайнера і не допустити витоку радіації.

Китайські науковці розроблять технології, спрямовані на зниження рівня шкоди від традиційних видів палива. Унікальну технологію, що дозволяє виробляти чистий етанол з вугілля, було розроблено
вченими Інституту хімічної фізики, розташованого
Україна-Китай

№12

2018

37

Китайські фахівці спільно з архітекторами і дизайнерами з Великої Британії спроектували дві неймовірно високих будівлі: якщо проект «Вежі Фенікса»
буде реалізовано, то на території міста Ухань з’являться два найвищих у світі хмарочоси. Довжина
будівель сягатиме кількох кілометрів. Особливістю
веж називають те, що вони будуть повністю автономні. Проектувальники впевнені, що будівля повністю зможе забезпечувати себе необхідними ресурсами за рахунок використання альтернативних
джерел енергії.
Китайський інтернет-гігант Baidu планує взяти активну участь у здійсненні містобудівного проекту,
центральне місце в якому посідатиме розробка і
використання систем штучного інтелекту. Йдеться
про нову особливу економічну зону Xiongan New
Area (100 км на північний захід від Пекіна й 100 км
на захід від Тяньцзіня).
Інші китайські фахівці зуміли створити спеціальні
шпалери, які здатні попередити своїх власників про
виникнення пожежі в будинку. В основу інноваційного винаходу покладено використання графену.

в місті Далянь. Проект розроблено фахівцями компанії «Shaanxi Yanchang Petroleum». Потужність виробничої лінії — 100 000 тонн спирту на рік. Етанол
можна використовувати як біопаливо. Перша у світі
промислова лінія із виробництва етилового спирту
з кам’яного вугілля показала свою високу стабільність і ефективність.
Піднебесна відома всьому світові своїми глибинними знаннями про людське тіло і традиційною
медициною. Медична галузь також не залишилась осторонь від уваги науковців і винахідників.
Китайські вчені почали збір ДНК якомога більшої
кількості жителів країни. Цю програму також підтримує держава. За допомогою цих зразків вони
сподіваються знайти ліки від найрізноманітніших
захворювань. На програму закладено 9 млрд. доларів. Завдяки величезній базі даних вчені зможуть проаналізувати причини виникнення хвороб
у величезній кількості випадків. Над проектом працюють відразу кілька університетів, які займаються
цими дослідженнями.
Завдяки зусиллям фахівців, які працюють в центрі матері і дитини в місті Гуанчжоу, Китаю вдалося проснутися вперед у створенні спеціалізованого апарату, який використовують для виявлення
та класифікації хвороб. Винайдений пристрій для
постановки діагнозу використовуватиме штучний
інтелект. Функції апарату дозволять визначати наявність у пацієнта захворювань подібно до професійної діяльності медичних фахівців.
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У сучасних медичних пристроях-імплантантах використовують тверді літій-іонні батареї, а існуючі
гнучкі батарейки містять займисті або отруйні електроліти, що загрожують безпеці пацієнта. Команда
китайських вчених створила гнучку батарейку, що
працює на солоних рідинах, зокрема поті або сльозах. Розроблено два види батарей: один виконано у
формі багатошарової стрічки з розташованими всередині електродами, інший – зі згорнутих джгутом
нанотрубок.

Новації не оминули й китайської культури. У Китаї
побудували перший у світі парк віртуальної реальності. East Valley of Science and Fantasy розташовано в місті Гуйян у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. У парку, що займає 130 гектарів,
можна зануритися у неймовірні світи з драконами,
злітати в космос, покататися на американських гірках і отримати безліч інших вражень. Атракціони є
поєднанням віртуальної і доповненої реальності з
безліччю інших високотехнологічних трюків, як наприклад голографія.
Наприкінці минулого року в місті Гуанчжоу під час
економічного форуму Fortune Global Forum 2017

було влаштоване світлове шоу за участю 1180 дронів. Нещодавно у місті Сіань встановили новий рекорд. Впродовж 13 хвилин 1374 дрони одночасно
показали в повітрі світлове шоу. Дрони під час шоу
піднялися з поверхні вузької міської стіни і створили над нею світлову завісу довжиною 1200 метрів і
висотою 100 метрів.
Відповідно до опублікованого звіту агентства Flurry,
США ще у 2013 р. поступилися Китаю званням найбільшого ринку так званих smart-пристроїв, які застосовуються, наприклад, для комунікації, автоматизації виробничих процесів, управління сучасними
будинками, в сільському господарстві та інших сферах життя. КНР сьогодні є одним із світових лідерів
у використанні smart-систем. У Flurry прогнозують,
що у зв'язку зі зростанням китайської промисловості в найближчі кілька років Китай не лише зміцнить
своє лідерство на цьому ринку, а й значною мірою
відірветься як від США, так і від інших країн.
J’son & Partners Consulting у 2017 р. представив огляд
рівня розвитку і механізації сільського господарства
Китаю, який вже став на шлях «розумного» фермерства. Піднебесна продовжує розширювати зовнішню торгівлю для свого перетворення на ключового
партнера провідних країн світу. Для цього країна
використовує передові методи і smart-технології.
Китай розвивається найшвидшим шляхом за темпами механізації сільського господарства.
Агропромисловий комплекс КНР розглядає технології як інструменти для забезпечення сталого та
ефективного ринку. Китай витрачає мільярди на
системи водопостачання, насіння, роботів, дрони
та розробку нового програмного забезпечення для
систематизації даних. На модернізацію сільського
господарства китайський уряд виділив $ 450 млрд.,
а також надав великої свободи громадянам для

КНР стрімко рухається вперед до технологічного
майбутнього. Зараз інноваційні технології проникають майже в усі куточки країни. Наприклад, у провінції Гуйчжоу (Південно-Західний Китай) завершується будівництво надземної монорельсової лінії
довжиною понад 10 кілометрів для поїздів на літієвих батареях, повідомив член Академії наук Китаю
Чжай Ваньмін.
Китай першим у світі здійснив успішне випробування пасажирського безпілотника. У наступному році
з’явиться перший у світі серійний електромобіль,
цілком надрукований на 3D-принтері. Новинка називається LSEV. Її розробник – китайська X Electrical
Vehicle.
Зараз близько 600 міст в Китаї застосовують «розумне будівництво». Слідом за постійним розвитком і
вдосконаленням технологій великих даних, інтернету речей і штучного інтелекту йде нова хвиля будівництва розумних міст.
А. З. Гончарук
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У категорії наук про довкілля Китай піднявся на друге місце завдяки активним дослідженням механізму
формування смогу. Впродовж останніх п'яти років
Китай підготував 662 наукових доповіді, в тому числі
22 дуже впливові роботи в галузі фундаментальних
наук. Це втричі більше, ніж США.

У Китаї 688 мільйонів людей користуються інтернетом, переважно за допомогою смартфонів. Їх кількість вдвічі перевищує населення США. На думку
фахівців, відносини між китайськими новинними
брендами, споживачами і мобільними додатками
набагато випереджають американський досвід.
29 вересня 2017 р. в Китаї було введено до експлуатації лінію квантового зв'язку між містами Пекін і Шанхай довжиною в 2 тис. км. Ця лінія стала
першим в світі магістральним каналом захищеної
квантової зв’язку. Лінія, відома як Цзин-Ху, або Пекін-Шанхай або просто Магістраль – з’єднує міста
Пекін, Цзінань, Хефей і Шанхай. Через розташовану в Пекіні станцію лінія має вихід на перший в світі квантовий супутник, який був запущений Китаєм
у космос в серпні минулого року. Супутник має ім’я
Мо Цзи на честь китайського філософа і вченого,
відомого як перша людина, яка проводила експерименти з оптикою.

створення власних міських ферм, щоб очистити повітря в мегаполісах.
Останніми роками в Китаї з’являється інноваційне
покоління фермерів, які використовують «інтернет
речей» у щоденній фермерській праці. У фаворитах
китайських агропідприємців – автоматизовані системи зрошення, додатки для прогнозування погоди
і різні ґрунтові датчики. Фермери також вирощують овочі в контейнерах з клімат-контролем і використовують дрони для спостереження за ланами.
Таких сільськогосподарських одиниць в Китаї ще не
так багато, але вони працюють і мають ефект. Фермери на півночі Китаю почали впроваджувати дрони у сільгоспвиробництво. У садах в повіті Цзісянь,
провінції Шаньсі, працює вже понад 10 безпілотників. За кілька хвилин вони здійснюють обробку всієї
садової ділянки і працюють в 15 разів швидше за
фермерів. До кожного квадрокоптера прикріплений балон із препаратом для обробки рослин. Дронами керують дистанційно за допомогою пульта, а
маршрути прораховують заздалегідь.
Дрони для обприскування економлять своїм власникам кошти. Через скорочення робочої сили зарплатні фермерів зросли. Утримання одного робітника обійдеться дорожче, ніж купівля дрона вартістю
1000 юанів ($ 145). Використання дронів допомагає
уникнути ризиків при роботі з хімікатами. За останній час використання дронів в Китаї скоротило
кількість розпилюваних пестицидів. Деякі експерти
вважають, що ринок сільськогосподарських дронів
в Китаї може приносити до 100 млрд. юанів на рік.
Сьогодні агросектор стає інтенсивним потоком
даних. Інформація надходить від різних пристроїв,
40
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розташованих в полі, на фермі, від датчиків, агротехніки, метеорологічних станцій, дронів, супутників, зовнішніх систем, партнерських платформ, постачальників. У 2016 р. у світі було проінвестовано
понад 1300 технологічних стартапів. Серед найактивніших країн, які залучають інвестиції в агростартапи, є й Китай.
Футуристичне сільське господарство поєднує в собі
шість галузей знань, включаючи біологію, хімію, інформаційні та комунікаційні технології, робототехніку, нанотехнології та культуру. Значні інвестиції,
зроблені китайським урядом у дослідження сільського господарства, виправдовують себе. Китай
зараз є лідером у низці галузей, включаючи біотехнології, охорону навколишнього середовища та технології дистанційного зондування.
Китай випередив Велику Британію в рейтингу найбільш інноваційних країн світу. Компанія Clarivate
Analytics спільно з Китайською академією наук 7
листопада 2017 р. опублікувала щорічний рейтинг
«успішності» країн у різних наукових галузях –
Research Fronts 2017. Згідно з дослідженням, Китай
обігнав Велику Британію і посів друге місце серед
найбільш інноваційних держав після США.
Індекс відстежує успіхи топ-20 найбільш інноваційних країн у 143 галузях науки, які зібрано в десять
основних категорій. Внесок країни оцінюється за
кількістю наукових публікацій і цитувань. Очолює
індекс США (281,1 пункту), Китай вперше посів друге місце (118,8), а за ним слідують Велика Британія
(96,9) і Німеччина (91).
У субкатегоріях США є лідером у 86 галузях, Китай – в
25, а Велика Британія і Німеччина – у п’яти (кожна).
А. З. Гончарук

Бай Чунлі, президент Китайської академії наук, заявив, що науковий розвиток Китаю «увійшов у нову
еру з акцентом на прорив в фундаментальних наукових дослідженнях». США посідає місце першість у
вісьмох дисциплінах – від фізики до біології. Китай
є лідером у двох – прикладній науці та комп’ютерній
техніці.
Сотні років тому Китай став першою країною, де в
обіг увійшли паперові гроші, проте нині саме у Піднебесній намічається тенденція до відмови від готівки на користь безконтактних технологій оплати.
Згідно з даними нового звіту Китайського інформаційного центру мережі Інтернет, 2017 року в країні 531 млн.
користувачів інтернету здійснили онлайн-платежі.
Це 68,8% всього населення, що має доступ до інтернету. У звіті також зазначено, що приблизно 527 млн.
користувачів онлайн-платежів здійснювали транзакції за допомогою смартфонів. У 2017 році кількість інтернет-користувачів в Китаї сягнула 772 млн.,
що на 5,6% більше, ніж в 2016 році. Кількість китайських користувачів інтернет-магазинів збільшилася
до 533 млн. у 2017 році – на 14,3% порівняно з 2016
роком. При цьому 67,2% користувачів здійснювали
онлайн-покупки зі смартфонів. Більше того, в 2017
році 129 млн. китайців придбали онлайн фінансові
продукти, що на 30,2% більше, ніж в 2016 році.
Мобільні телефони вже стали невід'ємною частиною життя майже кожного китайця і держава всіляко намагається підвищувати внутрішній попит за
допомогою забезпечення доступу широких верств
населення до різного роду фінансових сервісів та
інструментів. Експерти прогнозують, що вже до 2020
року 12% усіх платежів у роздрібній торгівлі в Китаї
здійснюватимуться через мобільні додатки.
Наука і техніка

Послугами квантового зв’язку через нову магістраль користується низка китайських компаній, серед яких – Bank of Communications, Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC) і Alibaba. У майбутньому квантовий зв’язок знайде своє застосування
в таких сферах, як фінанси, політичне життя і національна оборона. Фізикам з Китайського університету науки і технологій вдалося зробити квантову
телепортацію між космосом і Землею на відстань не
менше 1,2 тис. км. Фотони поділяли і відправляли на
різні прийомні станції в Делінхе і Ліцзяні, відстань
між якими становить 1,2 тис. км.
Нещодавно фізики з Китаю та Австрії провели першу в історії міжконтинентальну «телепортацію»
часток за допомогою першого квантового супутника. Зараз, коли продемонстровано практичну можливість квантової телепортації на великі відстані,
мрія про блискавичний і найнадійніший зв'язок
стає реальністю.
Агентство Сіньхуа повідомило, що у китайському місті Чунцін розробили установку, яка дозволить не
лише перетворити сміття на додаткове джерело
енергії, а й уникнути наслідків шкідливого забруднення від його спалювання. Йдеться про унікальну
технологію газифікації побутових відходів для виробництва електроенергії.
Китайські вчені розробили новий тип паперу, з якого
можна витирати надрукований текст і зображення.
Дослідники вважають, що багаторазовий матеріал
для друку сприятиме захисту довкілля. Створений
папір – це багатошаровий мат з полімерів, який просочено хімічними речовинами. Вони вступають у реакцію з солями металів для отримання семи різних
кольорів. Якість чорнила не змінювалася впродовж
шести місяців. На думку дослідників, з урахуванням
того, що папір багаторазовий, вартість розробленого
ними друку становитиме лише одну п'яту від вартоУкраїна-Китай
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сті друку з використанням звичайного струменевого
принтера. Але Піднебесна не була б Піднебесною,
якби не працювала на неблизьке майбутнє. Китайські вчені розробили власний метод боротьби із космічним сміттям на навколоземній орбіті. Інженери
з Піднебесної запропонували використовувати для
знищення космічного сміття лазерні гармати. Щоб
довести дієвість своєї методики, співробітники Інженерного університету змоделювали на комп'ютері, як
лазер впливатиме на космічне сміття. Вчені заявили,
що інфрачервоне випромінювання зможе максимально подрібнити об'єкти, що в перспективі зробить
космічний туризм безпечнішим. Вони вже розрахували, як проходитиме будівництво лазерної станції, з
якої вестимуть «обстріли». Отже, Китай готується до
прибирання і в космосі.
Сьогодні Піднебесна перетворюється на новий глобальний бренд, що набуває необхідних атрибутів (і
не лише у сфері товарів), які нещодавно цементували бренд Америки.
Вже давно є очевидним, що Китай зміг із вигодою
для себе інтегруватися з глобальною економікою.
На розповсюджений лейбл «Made in China» тривалий час прийнято було поглядати зверхньо. Але
сьогодні зміст цього бренду наповнюється якістю:
КНР давно перетворилася на самостійного конкурентоспроможного виробника, вийшла на високотехнологічні та наукомісткі сфери виробництва
й ринки. До того ж слід зауважити, що сучасний
бренд Піднебесної, спираючись на новий статус
КНР у світі, визначається як «Зроблено для Китаю».

В умовах четвертої технологічної революції конкурентну перевагу, пов'язану із дешевою працею,
вичерпано. Значення набувають технологічна і інтелектуальна переваги, які забезпечать умови використання менш розвинених країн і регіонів як стійку
ресурсну базу і споживчі ринки. Щоб сформувати
стійкий і залежний ринок споживання, Китай діє наполегливо та послідовно. Наприклад, він вже має необхідні інструменти для створення власної глобальної фінансової системи кредитування споживачів.
Усі компоненти економіки майбутнього (ресурси,
ринок збуту, економічне, технологічне і культурне
домінування) являють собою не просто платформу,
а концептуальну основу нового світового супербренду. Як свідчать фахівці, Китай цілком засвоїв
уроки західної глобалізації. Сьогодні його політику
спрямовано на реалізацію власного глобального
проекту, який забезпечить Піднебесній виживання
й розвиток у нових світових умовах.
Науковці помічають, що на тлі руйнування національних держав та ідентичностей, на тлі переможної ходи глобальних економічних відносин, дефіцит
традиційного, але сучасного суспільства гострішає.
І таким суспільством прогресу для масової свідомості поступово стає Китай. Цю тенденцію вже неможливо ігнорувати: Китай у суспільній свідомості
перетворюється на привабливий взірець прогресу
та динамічного розвитку.
Китай ретельно займається модернізацією власної
економіки, вкладає величезні кошти у розвиток

власних наукових шкіл, в ядерні дослідження, космічну програму, цифрову економіку, у реальні виробництва й людський капітал. І популярність китайського глобального бренду зростає.
Яка ще країна світу збільшила обсяг економіки за
35 років у 28 разів? Лише Китай. Досягалося це здебільшого завдяки іноземним інвестиціям, але факт
є фактом. Рекорди поставлено не Америкою. Зображення сучасних вулиць китайських міст можна побачити на величезних екранах телевізорів, зроблених у Піднебесній.
Влада КНР послідовно посилює свій бренд: китайці
створили найбільшу 5G мережу, здійснили перший
дослідний видобуток «легкозаймистого льоду» і
першу в світі квантову передачу супутникових даних, побудували найбільшу в світі банківську систему, створили суперкомп'ютер, якому вдалося відтворити найбільшу модель Всесвіту.
А ще Пекін розвиває власну глобальну ініціативу
«Один пояс, один шлях», яка у найближчий перспективі кардинально змінить взаємодію всіх економік на шляху від Шанхаю до Лондона.
Згідно з підрахунками всесвітньої туристичної організації (UNWTO), вже у 2016 р. китайські мандрівники
посіли першу сходинку рейтингу з найвищими сумами витрат за кордоном.
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Наука і техніка

Китайська горілка «Маотай» забрала в Johnnie
Walker звання найдорожчого алкогольного бренду
за рейтингом Brand Finance.
Піднебесна має чим вразити на будь-який смак, а
те, що дивує, – краще запам’ятовується.
Американська дослідницька соціологічна служба
Pew Research Center регулярно опитує мешканців
всього світу: яка країна, яка економіка є першою?
Так от, в 2017 р. вдвічі більше країн, ніж два роки
тому, вважають, що першим є Китай. Зауважимо, що
служба не вивчає реальної економічної ситуації,
а фіксує феномен масового сприйняття. Нині КНР
випереджає США у сприйнятті людей, зокрема, в
Австралії та Канаді. В сімох з десяти опитаних країн
Євросоюзу Китай вважають першим.

Сьогодні люди різних країн світу з подивом виявляють, що поряд «непомітно» виріс економічний гігант і світовий лідер. Китайський проект
глобалізації не має ідеологічного характеру, не
ставить за мету злам традиційних політичних
інститутів і відповідних політичних режимів в
інших країнах, не нав'язує свої цінності й декларує
відданість міжнародному праву і законам. Отже,
привабливість китайського бренду, прогнозують
дослідники, буде тільки збільшуватися, адже
світ завжди потребуватиме взірця, пов'язаного
зі стабільністю, прогресом і добробутом.
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Космічні ОБРІЇ

соціально-економічного
підйому КИТАЮ
Зародження та ранній період історії ракетної техніки пов’язані з
давнім Китаєм, де відповідно до історичних першоджерел були
винайдені «вогненні стріли» (火箭, huǒjiàn) – перші у світі твердопаливні ракети (рис.1). «Вогняна стріла» являла собою паперову
трубку, заповнену порохом і прив’язану до звичайної стріли, що
дозволяло збільшувати дальність польоту. Перші відомості про
військове використання «вогняних стріл» належать до IX століття.

В. О. Кіктенко
доктор філософських наук,
завідувач відділу
Далекого Сходу
Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН
України, президент Української
асоціації китаєзнавців

Потім китайська армія застосовувала «вогненні стріли», як, наприклад, у 1232 році під час
війни з монгольською ордою Угедей-хана1.
Через сім століть
в 1970 році Китай
запустив
власний супутник і
сьогодні стрімко
розвиває ракетно-космічну галузь і космічні дослідження, які є
важливими складовими стратегії
соціально-економічного підйому
Рис. 1. Найстаріше з відомих зображень
країни.
«вогняних стріл»

Китай розпочав розробку космічної програми в
1950-і роки, що призвело до створення 1958 року
Китайської академії космічних технологій2. Чжоу
Еньлай, перший глава Держради КНР, вважав, що
успіхи космічної програми Китаю матимуть значення не лише для розвитку науки та техніки в Китаї, а
й для підвищення престижу країни в світі. 24 квітня
1970 року Китай успішно запустив свій перший супутник «Дунфан Хун-1»3 (рис. 2) й став таким чином
одинадцятою країною світу з власним супутником.

Рис. 2. «Дунфан Хун-1»

Впродовж наступних 20 років космічна програма Китаю розвивалася прискореними темпами, що в основному було пов’язане з розробками супутників зв’язку.
Потім же стався справжній науково-технологічний
«великий стрибок»: 1999 рік – перший безпілотний
космічний корабель «Шеньчжоу-1»4 (рис. 3), а в 2001 і
2002 роках – «Шеньчжоу-2» і «Шеньчжоу-3» відповідно; 2003 рік – перший пілотований космічний корабель
(«Шеньчжоу-5»); 2011 – перший китайський космічний
апарат класу орбітальної станції «Тяньгун-1» 5 (третя
країна після СРСР і США, що має орбітальну станцію)
(рис. 4), 2013 рік – м’яка посадка на Місяць (третя країна після СРСР і США, яка здійснила таке завдання)
(рис. 5); 2016 – другий китайський космічний апарат
класу орбітальної станції «Тяньгун-2». Подальший розвиток орбітальної програми пов’язаний зі створенням
Китайської модульної космічної станції6, яка в зібраному вигляді має стати третьою в світі багатомодульною пілотованою орбітальною станцією після станцій
«Мир» і МКС. Перший модуль станції планується вивести на орбіту Землі 2019 року. Для доставки вантажів
на модульну орбітальну станцію, а також до космічної
лабораторії «Тяньгун-2», розробляють безпілотний
вантажний космічний корабель «Тяньчжоу»7.
1Andrade T. (2016), The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the
Rise of the West in World History, Princeton University Press.

2Китайська академія космічних технологій (中国科学技术协会) є некомерційною, неурядовою організацією, яка об’єднує китайських вчених та
інженерів, 167 національних професійних товариств та сотні місцевих
відділень на різних рівнях.

3Названо на честь фактичного гімну КНР («Червоніє Схід», «东方红一号»)
під час Культурної революції.
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До 2035 року Китай планує ввести
в експлуатацію багаторазові
ракети-носії власної розробки,
до 2020-2022 року – пілотовану
космічну станцію, до 2050 року –
сонячну електростанцію.
Згідно з планами до 2040 року
Китай має зробити великий прорив у
створенні «космічних човників
з ядерним двигуном».
У разі здійснення цього складного технологічного
завдання буде отримано можливість видобутку космічних ресурсів, в тому числі на астероїдах, а також
стане можливим створення сонячних електростанцій. Астероїди багаті такими мінералами, як платина, золото, титан, залізо, нікель і, найголовніше,
– водою. За підрахунками вчених, невеликий астероїд довжиною 200 метрів, багатий платиною, може
коштувати близько $30 млрд. Сьогодні такі американські приватні компанії, як Planetary Resources,
Deep Space Industries, Bigelow і SpaceX вже ведуть
розробки в напрямку видобутку мінералів на астероїдах. Люксембург першим в Європі оголосив про
921-2 як цільовий модуль і призначений для відпрацювання технологій
зближення і стикування космічних апаратів. «Тяньгун-1» став першою не
радянською і не американською пілотованою орбітальною станцією, що
вільно летить, меншою за розмірами, але аналогічною за функціями радянським орбітальним станціям першого покоління «Салют» і «Алмаз».

6Китайська модульна космічна станція (中国空间站) – третій китайський

відвідуваний орбітальний об’єкт після «Тяньгун-1» і «Тяньгун-2», що являє
собою конструкцію, яка збирається на орбіті з окремих модулів. В цілому
аналогічна за функціями радянській орбітальній станції третього покоління
«Мир». Перший модуль станції планують вивести на орбіту Землі 2019 року.

4Ім’я «Шеньчжоу» («神舟», «Чарівна тура») дав голова КНР Цзян Цземінь і
особисто написав каліграфію, надруковану на борту першого китайського безпілотного космічного корабля (John Gittings, "China Takes Great Leap
into Space", Guardian, 22 November 1999 року, https://www.theguardian.
com/science/1999/nov/22/spaceexploration.internationalnews).

7«Тяньчжоу» («天舟», «Небесний корабель») – китайський безпілотний
вантажний космічний корабель, що розробляється на основі цільового
модуля «Тяньгун-1» для доставки вантажів на модульну орбітальну станцію, а також до космічної лабораторії «Тяньгун-2».

5«Тяньгун-1» («天宫 一号 -1», «Небесний палац-1») – перший китайський

8Xinhua, «China’s Space Activities in 2016», XinhuaNet, 27 December 2016,
http:// news.xinhuanet.com/english/china/2016-12/27/c_135935416_5.htm.

космічний апарат класу орбітальної станції, створений за Проектом
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Згідно з офіційними документами, прийнятими
Держрадою КНР, космічна програма є надзвичайно важливим напрямом національного розвитку
країни. Особливо це стосується амбітного завдання
Китаю – стати лідером у наукомісткій промисловості до 2020 року. Більш конкретні цілі розвитку космічної програми визначені п’ятирічними планами
розвитку країни, а також національною стратегією
розвитку. У 2016 році Китай безпосередньо пов’язав освоєння космосу з довгостроковими цілями
економічного розвитку країни8. Китай нарощує свій
потенціал у галузі космічних технологій шляхом
розвитку власних інновацій, реформування наявних інститутів і зміцнення міжнародного співробітництва. Ведуться роботи з поліпшення навігаційної
системи «Бейдоу-2» з метою забезпечення в 2018
році регіонального охоплення, що перш за все стосується країн «Одного поясу, одного шляху», а до
2020 року – досягнення глобального рівня.
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урядову ініціативу з розробки нормативно-правової бази щодо забезпечення власності на корисні
копалини, видобуті з астероїдів. У Договорі про космос 1967 року не було передбачено, як будуть розподілятися космічні ресурси, тому поки що відсутні
механізми, що регулюють діяльність приватних та
державних компаній з видобутку ресурсів у космічному просторі.
На сьогодні космічна програма Китаю є однією з найскладніших у світі. Голова КНР Сі Цзіньпін розглядає
космічну програму як засіб підвищення рівня наукових інновацій, особливо в галузі робототехніки, штучного інтелекту та авіації. Крім того, інвестиції в космічні технології сприймаються як засіб відродження
державних підприємств, а також стимулювання приватних компаній (One Space, Expace, Land Space),
подібно до американських SpaceX і Blue Origin. За
оцінками експертів, Китай щорічно витрачає близько
$6 млрд. на свою космічну програму, тоді як
НАСА має річний бюджет у розмірі $ 18,5 млрд. Бюджет космічної науки в Китаї в період з 2011 по 2015
рік збільшився з нуля до $695 млн. На виступі перед
тайконавтами місії «Шеньчжоу-11» у грудні 2016 року
Сі Цзіньпін висловив готовність перетворити Китай
у велику космічну державу. З 2016 року 24 квітня був

оголошений «Днем космосу» – таким чином увічнили пам’ять про запуск 1970 року першого китайського
супутника. В офіційних документах виділені принципи космічної програми Китаю – технологічна самостійність, мирне використання космічного простору,
створення широкої інноваційної системи, міжнародне співробітництво на основі рівності та взаємної
вигоди; напрямки – транспортні кораблі, супутники,
орбітальні станції, програмне забезпечення, інфраструктура; цілі – постійна модульна космічна станція,
космічна сонячна електростанція (далі – КСЕ), видобуток мінералів на Місяці та астероїдах.
До 2020-2022 років планується завершити розгортання Китайської модульної космічної станції, яка,
на відміну від одномодульних відвідуваних орбітальних апаратів «Тяньгун-1» і «Тяньгун-2», складатиметься з базового та двох лабораторних модулів. Якщо 2025 року Міжнародна космічна станція
припинить свою роботу, то Китай стане єдиною
країною в світі з постійною космічною станцією
на орбіті. Ця присутність дозволить ефективніше досліджувати космічний простір і перейти до
здійснення створення КСЕ, видобутку мінералів
на Місяці та астероїдах.
Китайські вчені мають намір реалізувати амбітний
план із будівництва сонячної електростанції в космосі. Таким чином планується розв’язати, як мінімум,
дві актуальні проблеми: постійно зростаючий попит
на енергоресурси та екологічну ситуацію, яка постійно погіршується. Згідно з планами Китайської акаде-

Рис. 3. «Шеньчжоу-1»
9«Бейдоу-2» («北斗导航系统-2») – китайська глобальна навігаційна система, створювана КНР, яка має стати конкурентом американської NAVSTAR,
європейської Galileo та російської ГЛОНАСС.

10Tian He, «China Sees ‘Breakthrough’ in Nuclear-Powered Space Shuttles

by 2040», Global Times, 17 November 2017, http://www.globaltimes.cn/
content/1075834.shtml; «China to Achieve ‘Major Breakthrough’ in NuclearPowered Space Shuttle Around 2040: Report», People’s Daily Online, 17
November 2017, http://en.people.cn/n3/2017/1117 /c90000-9293719.html.

11Martin Elvis, «Let’s Mine Asteroids — for Science and Profit», Nature, 30 May
2012, http://doi.org/chd2.

12«Asteroid Mining Is the Key to Our Future Expansion into Space», Planetary
Resources, 30 November 2017, https://www.planetaryresources.com/2017/11/
asteroid-mining-is-the-key-to-our-future-expansion-into-space/; Deep Space
Industries (website), accessed 18 April 2018, https://deepspaceindustries.com/;
Bigelow Aerospace, accessed 13 December 2017, https://bigelowaerospace.com/;
and Space X (website), accessed accessed 18 April 2018, http:// www.spacex.com/.
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Рис. 4. «Тяньгун-1» / фото CMSE
13David Schrieberg, «Asteroid Mining: The Next Grand Venture of Tiny

Luxembourg», Forbes, 24 January 2017, https://www.forbes.com/sites/
davidschrieberg1/2017/01/24/asteroid-mining-the-next-grand-venture-oftiny-luxembourg/#43a04b82375a.

14Bloomberg News, «China’s Secretive Space Program Threatens NASA’s

Dominance», Bloomberg, 28 November 2016, https://www.bloomberg.com/
graphics/2016-asia-space-race/china.html.

15One Space, http://www.onespacechina.com/; Phillip Keane, «ExPace, China’s

Very Own SpaceX», Final Frontiers, Asian Scientist, 20 September 2016, http://
www.asianscientist.com/2016/09/columns/final-frontiers-expace-chinasversion-spacex-casic/; Clay Dillow, «China’s Secret Plan to Crush SpaceX and
the US Space Program», CNBC, 28 March 2017, http://www.cnbc.com/2017/03/28/
chinas-secret-plan-to-crush-spacex-and-the-us-space -program.html.

16Katie Hunt and David McKenzie, «China: The Next Space Super Power?», CNN,
May 2015, http://edition.cnn.com/interactive/2015/05/world/china-space/.

В. О. Кіктенко

мії космічних технологій, 2020 року має завершитися тестування орбітальної конструкції й бездротової
передачі енергії, 2025 року – проведена демонстрація можливостей першої КСЕ потужністю 100 кВт на
навколоземній орбіті, 2035 року – КСЕ потужністю 100
мВт, а 2050 року має розпочати роботу перша КСЕ комерційного рівня на геосинхронній орбіті Землі на
висоті 36 тис. км. КСЕ на геосинхронній орбіті буде
обладнано величезними сонячними батареями, а
згенерована нею сонячна електрика спрямовуватиметься через мікрохвилі або лазери на Землю. Перевага такої технології полягає в тому, що, на відміну
від наземних сонячних електростанцій, де на їхню
ефективність впливає час доби і погода, космічні
аналоги матимуть постійне джерело енергії. Сонячні
панелі в космосі можуть виробляти в 8-10 разів більше електрики, ніж фотоелементи, розташовані на
поверхні планети. До 2100 року світові буде потрібно близько 70 терават енергії, а на геостаціонарному
поясі можна виробляти близько 332 терават енергії.
Розвиток космічної сонячної енергетики сприятиме
розвитку світу з нульовими викидами вуглекислого
газу. Для реалізації цієї мети китайським вченим потрібно буде розв’язати найскладніші, нерозв’язані на
сьогодні, технологічні завдання: передача великих
обсягів енергії на відстані до 35 тис. км; створення
космічних апаратів із великою вантажопідйомністю;
виробництво тонких, легких і максимально енергоефективних сонячних панелей.
2016 року Китай визначив дослідження Місяця та астероїдів як одну з основних своїх цілей, фокусуючись
на видобутку таких ресурсів як титан, гелій-3 та вода.
Місячні місії Китаю націлені на довгострокову розвідку і створення дослідницької бази на супутнику
Землі. У планах на 2018 рік запуск космічного апарату
«Чан’е-4», який має здійснити м’яку посадку на зворотному боці Місяця, провести топографічну зйомку
і взяти зразки місячного ґрунту. До 2036 року Китай
має намір відправити на Місяць пілотовану місію.
Після цього, на другій фазі здійснення, – дослідження астероїдів з метою видобутку на них мінералів і
реалізація марсіанської програми. Існує навіть про-

Рис. 5. «Чан’е-3» на місячній поверхні

ект тимчасового перенесення астероїда на орбіту
Землі для розвитку і вдосконалення відповідних технологій видобування ресурсів. 13 грудня 2015 року
друга китайська автоматична міжпланетна станція
«Чан’е-2» пролетіла приблизно в 3,2 кілометрах від
астероїда Таутатіс, який на той момент перебував на
відстані близько 7 млн. км від Землі. В результаті були
отримані знімки поверхні астероїда з роздільністю
10 метрів. Таким чином Китай став четвертим після
США, ЄС та Японії, який зміг здійснити вивчення астероїда з безпілотного космічного корабля, що вимагає граничної точності. Також важливим напрямком
є проект з відстеження та знищення астероїдів, які
становлять небезпеку для Землі.
Китай за останні кілька десятиліть продемонстрував колосальні успіхи в розвитку космічної галузі та
наукових досліджень космічного простору. Китай вже
сьогодні є одним з важливих гравців на космічній арені,
а його грандіозні космічні плани пов’язані зі зростаючими економічними та енергетичними потребами
країни. До 2020-2030 року Китай планує не лише наздогнати Росію та Сполучені Штати в освоєнні космосу, а й випередити їх. При цьому, якщо в період Мао
Цзедуна і Ден Сяопіна космічна програма в основному
була пов’язана із військово-політичними завданнями,
то потім вона стала потужним імпульсом у процесі
модернізації китайського суспільства в цілому.

17«NASA FY 2016 Budget Request», NASA.gov, accessed 11 April 2018,

https:// www.nasa.gov/sites/default/files/files/Agency_Fact_Sheet_FY_2016.pdf.

Online Journal of Space Communication 16 (Winter 2010),
https://spacejournal.ohio.edu/issue16/ji.html.

18«Тайконавт» або «тайкунавта» («太空», tàikōng: тайкун «космос» +

24Garretson P., «Sky’s no Limit: Space-Based Solar Power, the Next Major Step

«наута» (грец. ναυτα), «мореплавець») – використовується в КНР і в
китаємовному світі. Крім того, у китайській мові для позначення людини, що літає в космосі, існує ще три терміни: «тайкунжень» («太空
人», tàikōng rén, «космічна людина») – загальновживаний термін у всіх
китаємовних країнах, «юйхан’юань» («宇航员», yǔhángyuán, «мореплавець у всесвіті») – використовується у пресі й «хантяньюань» («航天员»,
hángtiānyuán, «мореплавець в небі») – використовується в космічній
промисловості та в науці.

19Jessica Fenol, «China to Launch Space Station in 2018, Aims to Become Next
‘Space Giant’», Nature World News, 26 April 2016,
http://www.natureworldnews.com/articles/21215/20160426/china-tolaunch-space-station-in-2018-aims-to-become-next-space-giant.htm.

20Xinhua, «China Sets April 24 as Space Day», XinhuaNet, 22 April 2016,

http://news .xinhuanet.com/english/video/2016-04/22/c_135304386.htm.

21Namrata Goswami, «China’s Unique Space Ambitions»,

The Diplomat, 3 August 2016,
http://thediplomat.com/2016/08/chinas-unique-space-ambitions/.

22ChinaPower. «What’s driving China’s race to build a space station?», Center
for Strategic and International Studies. Retrieved 5 January 2017.

23Gao Ji, Hou Xinbin, and Wang Li, «Solar Power Satellites Research in China»,
Наука і техніка

in Indo-US Strategic Partnership?», IDSA Occasional Paper, 2010, No9, http://
www.idsa.in /occasionalpapers/SkysNoLimit_pgarretson_2010.

25«China Plans for the Moon, Mars and Beyond», BBC, 19 April 2016,
http://www.bbc.com/news/world-asia-36085659.

26«Чан’е-4» («嫦娥四号-4»), китайська автоматична міжпланетна станція

для вивчення Місяця і космічного простору є посадковим апаратом, що
складається з стаціонарної місячної станції і місяцеходу.

27Xinhua, «China’s Space Activities in 2018», XinhuaNet, 27 December 2016,
http:// news.xinhuanet.com/english/china/2016-12/27/c_135935416_3.htm.

28Reid D., «China Developing Manned Space Mission to the Moon: State

Media», CNBC, 9 March 2017, http://www.cnbc.com/2017/03/09/chinadeveloping-manned-space -mission-to-the-moon.html.

29Zhao Lei, «Asteroid Mission Planned by 2025», China Daily, 4 March 2017,
http:// www.chinadaily.com.cn/china/2017-03/04/content_28430297.htm.

30Hexi Baoyin, Yang Chen, and Junfeng Li, «Capturing Near Earth Objects»,

paper submitted to Earth and Planetary Astro Physics, Cornell University, 24
August 2011, http:// arxiv.org/abs/1108.4767.

31«China Space Probe Files by Asteroid Toutatis», Xinhua, 15 December 2012,
http:// news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/15/c_132041953.htm.

Україна-Китай

№12

2018

47

Арктичний курс Китаю:

«Коли змінюється напрямок вітру,
хтось споруджує стіни,
а хтось будує вітряні млини»
(«风向转变时, 有人筑墙, 有人造风车»).
Китайське прислів’я

С. А. Кошовий
кандидат історичних наук,
голова правління Української
асоціації китаєзнавців
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науковий та практичний аспект

Так, зокрема, 26 січня 2018 р. Уряд КНР опублікував документ «Біла книга щодо Арктичної політики Китаю» («中国的北极政策»白皮书) двома мовами (китайською та англійською), висвітливши цим
власне бачення формуючого «Полярного Шовкового шляху» (极地丝绸之路). Це фундаментальний
документ, в якому вперше чітко окреслене бачення з точки зору китайських національних інтересів та визначено політику держави щодо цього напрямку.

В останній час Арктичний регіон привертає
щораз більшу увагу провідних країн світу з
огляду на своє важливе стратегічне і геополітичне розташування. Арктику донедавна
називали «останній рубіж» планети, «остання біла пляма на мапі» світу, «земля білих
ведмедів» (Ursus maritimus). Проте за останні роки відбулися значні зміни у діяльності
провідних гравців міжнародних відносин,
у тому числі Китаю. З метою розширення
сфер впливу як на глобальному, так і на регіональному рівнях, включно з Арктичним
регіоном, офіційний Пекін докладає чимало
зусиль для ефективної адаптації до нових
міжнародних реалій задля повноцінної реалізації власного потенціалу й посилення
своїх міжнародних позицій.
С. А. КошовиЙ

Представлення «Білої книги
щодо Арктичної політики Китаю»
Фото: ІА Сіньхуа
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«Біла книга щодо Арктичної політики Китаю» складається з чотирьох розділів. Перший має назву
«Арктична ситуація та останні зміни» і являє собою
констатацію статусу регіону нині. Другий – «Китай
і Арктика» – розкриває безпосередню участь китайської держави у дослідницьких програмах щодо
регіону. Третій має назву «Цілі Китаю та основні
принципи в Арктиці», останній присвячений «Політиці Китаю та його баченню щодо участі в арктичних питаннях».
Згідно тексту документа, політичною метою Китаю в Арктиці та «цілями арктичного курсу КНР
є: пізнання, захист, освоєння, участь в управлінні Арктикою з тим, щоб гарантувати дотримання
спільних інтересів усіх країн і міжнародного співтовариства в Арктиці, сприяти сталому освоєнню
Арктичного регіону».
З метою подальшого пізнання Арктики Китаю необхідно підвищити рівень і потенціал наукових
досліджень цієї території, поглиблювати її наукове
розуміння, а також досліджувати природні закономірності, які покладено в основу змін і розвитку
цього північного полярного регіону, зазначається у
Білій книзі. Також, згідно з положеннями документа,
політика Пекіну визначає плани щодо розвитку морських шляхів, розширення дослідницьких програм,
охорони довкілля, розвитку арктичних ресурсів та
сталого розвитку Арктики. Крім того, наголошено на
необхідності плідного міжнародного співробітництва у розв’язанні проблеми зміни клімату. Зокрема, свідченням цього є здійсненні підрахунки щодо
кількості згадок у новому документі з арктичного
курсу Китаю слів «наука» (41 раз), «співпраця» (46
разів), «клімат» (26 разів).
Слід зауважити, що Китайська Народна Республіка,
як і інші арктичні (环北极国家), приарктичні (近北
极国家) та неарктичні держави (距离遥远的非北极国
家), прагне зберегти і зміцнити мирний та економічно сталий розвиток регіону, сприяти збереженню культури і традицій корінних народів, які мають
комплексний характер. Крім того, керівники Китаю
мають політичну волю сприяти формуванню врядування Арктикою. Арктика має стати універсальним
простором кооперації світової спільноти, особливо
у питаннях щодо безпеки людства.
Листопад 2014 р. продемонстрував перші ознаки
того, як Китай стає більш впевненим і амбіційним у зовнішньо-політичних планах та питаннях
безпеки, які також включали Арктичний регіон.
Голова КНР Сі Цзіньпін вперше охарактеризував
Китай як «полярну велику державу» (极地强国) та
безпосередньо пов’язав амбіції країни у полярних
регіонах, тобто в Арктиці і Антарктиці, з метою Китаю стати морською великою державою (海洋强国
的宏伟目标).
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У липні 2017 р. під час візиту Голови КНР до РФ очільник Китаю зазначив, що китайський уряд налаштований на спільний з російською стороною розвиток в освоєнні морських коридорів, а також готовий
брати участь у модернізації Північного морського
шляху, який розглядають, як складовий маршрут
нового проекту під назвою «Полярний Шовковий
шлях», зміцнювати двостороннє співробітництво
в Арктичному регіоні, підтримувати розвиток взаємодії між компетентними органами сторін, науково-дослідними організаціями і підприємствами,
проведення спільних наукових експедицій, розвідок й освоєння енергетичних ресурсів, сприяння
арктичному туризму, охороні довкілля.
Розглядаються плани поглиблення взаємодії у форматі «Поясу і шляху» Китаю та країн Північно-Балтійської Вісімки (NB8). Зазначене питання стало
одним із пунктів порядку денного першого спільного візиту Спікерів парламентів 7-13 січня 2018 р. та
спеціального саміту у Пекіні з розгляду перспектив
плідної співпраці між КНР, країнами Північної Європи та держав Балтії (北欧和波罗的海国家). Головна
мета – активізувати політичний діалог між Північно-Балтійською Вісімкою і Китаєм в рамках «реалізації політики з розбудови нової моделі міжнародних відносин» (推动构建新型国际关系) та нових
діалогових майданчиків за формулою «Китай+». З
огляду на це сторони розглядають можливість формування спільної інституційної платформи країн
Північної Європи і Балтії у веденні діалогу з КНР
із різноманітної тематики (політичні питання, технології та балто-скандинавські ноу-хау, обопільні
інвестиції, логістика, співпраця в рамках Арктичної
ради та ін.) на регіональному рівні. Очевидно, що
такі обміни на рівні законодавчих органів принесуть взаємовигідну користь для країн Північно-Балтійської Вісімки та Китаю.
Змінилася позиція Пекіна і на міжнародній арені
щодо ролі власної дипломатії: від пасивного залучення у минулому до проактивної участі тепер.
Нинішня позиція значною мірою характеризується
намаганням все більше впливати на формування глобального порядку денного. Оприлюднивши
«Білу книгу щодо Арктичної політики», Китай представив свою політику стосовно до регіону та доповнив когорту основних міжнародних гравців щодо
Арктики, які сповідують тотожні принципи та підходи. Варто нагадати, що

у 2003 р. в Норвегії було прийнято
документ «На Північ! Вивчення можливостей в Арктичному регіоні». Згодом
у 2006 р. Уряд Норвегії опублікував
власну арктичну стратегію («Norway’s
Arctic strategy»). У вересні 2009 р. в
Норвегії було опубліковано новий
С. А. КошовиЙ

урядовий документ – «Нові структурні елементи політики на Півночі.
Наступний крок в урядовій стратегії Крайньої Півночі» («New Building
Blocks in the North The next Step in the
Government’s High North Strategy»)‚ який
продовжив попередній арктичний курс‚
закладений у Стратегії 2006 року.
Згодом, у лютому 2012 р., було представлено Білу
книгу норвезької арктичної політики («The High
North 2011: Visions and Strategies»). Документ отримав оновлену версію («Norway’s Arctic Strategy») у
квітні 2017 року. Головним центром із планування та
організації норвезьких дій в Арктиці є місто Тромсе,
розташоване за полярним колом. Це головний порт
базування норвезьких криголамів для ведення полярних досліджень, а також тут розташовано ключові арктичні підприємства країни із різноманітних
сфер господарської діяльності та наукові установи
та центри, сфокусовані на арктичних дослідженнях.
У ньому також розміщено Секретаріат Арктичної
ради, який від кінця 2017 р. очолює норвежка Ніна
Ваая. Слід зауважити, що Норвегія у своїй арктичній
політиці наголошує на наукових дослідженнях та
підготовці кваліфікованих кадрів, що дозволяє раціонально та ефективно використовувати ресурси
Півночі. Серед країн Північної Європи, Норвегія посідає провідне місце у вивченні, розвитку і освоєнні
Арктичного регіону.
У 2013 р. було затверджено Арктичну стратегію Російської Федерації на період до 2020 року. В цілому‚ в РФ відсутній єдиний законодавчий акт‚ який
би регламентував діяльність держави з арктичних
питань. Впродовж останніх років було підготовлено три законопроекти про Арктичну зону РФ (1998‚
1999 та 2013 рр.). Навіть за умов складної економічної ситуації на освоєння Арктики урядом РФ передбачено виділення значних видатків.
У 2009 р. Канада затвердила національну стратегію
щодо Арктики. Документ називався «Північна стратегія Канади: наша Північ‚ наша спадщина‚ наше
майбутнє» («Canada’s Northern Strategy: our North,
our heritage, our future»). В Канаді використовують
поняття «Північ»‚ що є набагато ємкішим за поняття «Арктика»‚ оскільки географічно до нього належать території не лише ті‚ які знаходяться північніше‚ але й розташовані східніше за полярне коло.
На підставі аналізу цього політико-правового акту
можна стверджувати‚ що канадську арктичну стратегію спрямовано на забезпечення соціально-економічного та екологічного розвитку Півночі. У 2011 р.
було прийнято ще один офіційний урядовий документ – «Північний вимір зовнішньої політики Канади» («The Northern Dimension of Canada’s Foreign
Policy»). Нині уряд Канади працює над оновленою
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редакцією документа, який згодом розширить попередню стратегію. Слід зазначити, що площа канадських полярних володінь становить 1,43 млн км².
Цього ж року Вашингтон затвердив подвійну Президентську директиву з національної безпеки №66 та
№25 (National Security Presidential Directive (NSPD66) / Homeland Security Presidential Directive (HSPD25)), яка визначила політику США щодо Арктики та
засоби для її реалізації. Варто зазначити, що площа полярного сектора Сполучених Штатів становить близько 8 % Арктики. Згодом, 15 травня 2013
р., було прийнято «Національну стратегію США для
Арктичного регіону» («National Strategy for the Arctic
Region»). Документ підкреслював, що США є арктичною державою з широкими фундаментальними інтересами в регіоні у сфері національної безпеки.
У серпні 2011 р. було прийнято Стратегію Королівства Данії щодо Арктики на період 2011-2020 рр.
(«Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom
of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020»), яка визначила її розвиток в системі зовнішньополітичного вектору країни на наступні десять років. Її метою
було посилення статусу країни як впливового гравця в регіоні.
Останню редакцію стратегії Фінляндії щодо Арктики
(«Finland’s Strategy for the Arctic Region 2013») було
оприлюднено 2013 року. У ній, зокрема, підкреслюється, що прибережні держави Арктичного регіону
підвищують свою військову присутність у ньому. За
цих умов Фінляндія приділяє особливої уваги безпековій проблематиці в Арктиці.

Уряд Шведського королівства затвердив першу Арктичну стратегію
(«Sweden’s strategy for the Arctic region
2011-2013») у травні 2011 року.
Шведська стратегія визначає три основних напрями власної політики в регіоні – боротьбу з кліматичними загрозами, забезпечення економічного
розвитку та захист прав місцевого населення. В
документі підкреслено, що Швеція намагається
сприяти розв’язанню міждержавних суперечок
в Арктиці виключно мирними засобами. У 2016 р.
уряд випустив оновлену доповнену версію власного позиціонування в північному полярному регіоні.
Того ж 2011 року Альтинг Ісландії (національний
парламент) ухвалив рішення щодо арктичної політики Ісландії («Iceland’s Arctic Policy»). Арктична
політика Рейк’явіка зорієнтована на розбудову
регіональних відносин в багатосторонньому взаємовигідному форматі. Оновлену стратегію країни
щодо Арктичного регіону було оприлюднено у 2016
році. Основними партнерами у цій сфері вона вважає Фарерські острови та Гренландію, що обумовлене як географічним фактором, так і стратегічниУкраїна-Китай
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ми міркуваннями. Економічно Ісландія насамперед
зосереджена на риболовлі та туризмі. В довгостроковій перспективі країна прагне перетворитися на
хаб для розміщення інституцій арктичного спрямування, компаній, які пов’язанні у своїй діяльності
з арктичною сферою, та дослідницьких установ. З
цією метою реалізуються практичні кроки з будівництва сучасних конференц-залів, модерних житлових приміщень та з прокладання транспортних
маршрутів.
На початку 2012 р. в Палаті громад Великої Британії відбулися слухання щодо арктичної політики
країни, основи якої, підготовлені зовнішньополітичним відомством Сполученого королівства, були
опубліковані у жовтні 2013 р. під назвою «Adapting
To Change: UK policy towards the Arctic».
До сфери інтересів Об’єднаного Королівства в регіоні входить наукова діяльність, захист екології,
майбутні торговельні морські шляхи і розвиток
енергетичної інфраструктури. Відповідні плани
представлені у другій редакції доповіді «Beyond
the Ice: UK policy towards the Arctic» (квітень 2018 р.),
опублікованій департаментом полярних регіонів
британського Форін Oфісу.
Від часу, коли Німеччина здобула статус спостерігача (1998 р.) в Арктичній раді, вона перетворила свою
арктичну стратегію («German Arctic strategy») на
одну з провідних ланок власної зовнішньої політики. Міністерство закордонних справ ФРН має у своєму складі Департамент арктичної політики та Відділ
економічних, екологічних та наукових аспектів Північного Льодовитого океану. Оскільки Німеччина
є країною-експортером, вона демонструє значний
інтерес щодо розвитку сировинних та енергетичних ресурсів, а також щодо пошуку оптимальних та
раціональних шляхів доставки вантажів. 27 квітня
2016 р. Європейська Комісія, в основному з огляду
на позицію Німеччини («Guidelines of the Germany
Arctic policy»), представила нову інтегровану арктичну політику Європейського Союзу («Integrated
Arctic policy of the European Union»).
У 2010 р. у структурі Міністерства закордонних справ
Японії було засновано робочу групу з Арктики (Arctic
Task Force). В 2012 р. до розробки стратегії долучився Японський інститут міжнародних відносин, який
вже наступного року підготував доповідь «Арктичне врядування та дипломатична стратегія Японії»
(«Arctic Governance and Japan’s Diplomatic Strategy»)
із пропозиціями для уряду країни. Основними сферами зацікавлення Японії є експорт технологій, арктичне судноплавство та наукове співробітництво.
Японія інвестує в компанії Гренландії та забезпечує
експертизу для риболовецьких і гірничодобувних
компаній. Країна також демонструє свої зусилля
в галузі охорони навколишнього середовища та
сталого розвитку регіону. Уряд Японії забезпечує
державне фінансування з метою поглиблення арк52

Україна-Китай

№12

2018

тичних досліджень в університетах та установах відповідного профілю.

Щойно розпочала формулювання
своєї стратегії й Південна Корея.
Перший документ – «Arctic Policy of the
Republic of Korea» – було представлено
у лютому 2017 року.
Розвиток арктичного судноплавства
та пов’язаних із ним галузей
промисловості має першочергове
значення для Республіки Корея.
З цією метою країна інвестує
в розвиток морських технологій,
розбудову сухопутної
інфраструктури тощо.
Сингапур зацікавлений в участі в арктичних проектах і фундаментальних дослідженнях, оскільки
зміна клімату в цьому регіоні впливає на ситуацію в інших частинах земної кулі. Сингапур в 2013
р. отримав статус спостерігача в Арктичній раді, і
відтоді все, що відбувається в цьому регіоні, перебуває в полі пильної уваги цієї азіатської країни.
Нині в Сингапурі будується декілька лабораторій
для вивчення Арктики, а також глибоководний басейн, який симулює океанічні умови з метою дослідження морських систем. Крім того, в Сингапурі
ведуться й інші дослідження, зокрема вивчення
поведінки перелітних птахів Арктики і попереджень розливів нафти.
Оприлюдненням документа «Біла книга щодо Арктичної політики Китаю» китайська держава зняла
наявні упередження та спекуляції щодо своїх арктичних планів. Основними теоретичними принципами її формування є:

лошено, що Китай має намір активно долучитися до
управління Арктикою та має на це законні підстави
відповідно до норм міжнародного права. Оскільки
Китай не має прямого доступу до Північного Льодовитого океану, він, згідно з Конвенцією ООН із морського права 1982 р., до якої приєднався у 1996 р.,
визнає суверенні права арктичних держав на цей
регіон. Водночас вважає, що міжнародне морське
право гарантує і йому певний доступ до арктичного
морського середовища, у тому числі право на проведення науково-дослідних робіт, свободу судноплавства, проліт літаків, використання природних
ресурсів, видобуток вуглеводнів у відкритому морі,
міжнародних районах морського дна та інших спеціальних морських акваторіях і районах, прокладання підводних кабелів і трубопроводів, ведення
рибного промислу в міжнародних водах Північного
Льодовитого океану.
Зауважимо, що координуюча роль у поширенні
зовнішньої арктичної політики належить МЗС, яке
у співпраці з різними галузевими інституціями реалізує цю політику. Активність Китаю за цим напрямом постійно зростає в останні роки, відтоді, коли в
зовнішньополітичному відомстві було виокремлено
і адміністративно посилено цей напрям дипломатичної діяльності. Ба більше, важливість арктичного
напрямку для Китаю підтверджується нещодавнім
призначенням уповноваженого з питань Арктики
в системі МЗС КНР. Зокрема йдеться про кадрового дипломата Гао Фена (高风) – Спеціального представника МЗС КНР з питань Арктики (外交部北极事
务特别代表, на посаді з 2016 року). Власне, арктична
політика КНР, особливо за останні роки, перетворилася на повноцінну зовнішньополітичну концепцію
для Китаю, що стала підґрунтям відповідної стратегії, цілком придатної до практичної реалізації. Ця
стратегія включає досить широке коло методів та
засобів діяльності, у тому числі дипломатичних. На-

голосимо, що дипломатична служба КНР має значні
ресурси – фінансові, організаційні, кадрові та інтелектуальні, що дозволяє їй демонструвати значну
ефективність традиційних дипломатичних практик при виконанні зовнішньополітичних завдань,
включно з арктичним напрямком.
Важливо дещо повернутися до джерел питання
участі Китаю в арктичній проблематиці. Бейянський
уряд (北洋政府) Китаю на чолі з Дуань Ціжуй (段祺
瑞, 1864-1936 рр.) ще 93 роки тому (1 липня 1925 р.)
приєднався до Шпіцбергенського договору («斯匹
次卑尔根群岛条约»), більш відомого як Угода про
[архіпелаг] Свальбард («斯瓦尔巴条约», The Svalbard
Treaty). Дата прийняття цієї угоди – 9 лютого 1920 р.,
місце підписання – м. Париж, дата ратифікації Китаєм – 14 серпня 1925 року. Таким чином, незважаючи на драматичний період власної історії (республіканський період Китаю 1916-1927 рр.), тогочасний
китайський уряд долучився до проблем Арктики, не
до кінця усвідомлюючи важливості тогочасного моменту щодо підписаної угоди, але створивши цим
міжнародно-правове підґрунтя для сучасного Китаю та проклавши шлях до Арктичних просторів.

Варто зазначити, що Свальбард є архіпелагом
у складі Королівства Норвегія, але ця територія має особливий статус із режимом спільного
користування. Держави, які ратифікували Угоду
про Свальбард, а таких станом на 2017 р. є 43
країни, мають змогу започатковувати тут свої
науково-дослідні станції. Китайська Народна
Республіка скористалася цим правом. Відтоді китайська держава дотримується принципу
зваженої далекоглядної арктичної політики,
позиціонуючи себе як «приарктична держава» в
географічному розумінні та у відповідності до
чинного статусу в Арктичній раді.

◊ методологія глобалізації як об’єктивного світового явища, визнання взаємозалежності всіх країн
світу, що зростає в епоху глобалізації;
◊ концепція «спільного розвитку» КНР та інших країн світу як одна з необхідних умов реалізації національної ідеї «мирного піднесення», «відродження
китайської нації»;
◊ нова соціально-економічна стратегія гармонічного розвитку країни (що передбачає, зокрема, баланс
суспільства та природи, економіки і соціальної сфери, зовнішньоекономічної і внутрішньої орієнтації
тощо).
Зокрема, в документі йдеться про зусилля і підходи, які слід застосувати усім учасникам щодо налагодження співпраці у цьому регіоні. При цьому нагоС. А. КошовиЙ

Дуань Ціжуй – очільник Бейянського уряду Китаю
в період підписання Угоди про Свальбард,
1 липня 1925 року. Фото: http://www.sohu.com
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Історичний момент.
Фото: http://www.sohu.com
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Власне, у 2013 р. Китайська Народна Республіка отримала статус спостерігача в Арктичній раді (北极
理事会正式观察员国), що продемонструвало та підтвердило наукову роль КНР, що зростає, у сфері
управління в Арктиці. Це відбулося під час Шведського головування у Арктичній раді в рамках проведення Міністерської зустрічі у м. Кіруна (Швеція).
Китайські вчені, як власне і їх колеги з інших країн,
вважають, що Арктика – основний регіон площею
21 млн. км², де формується погода Північної півкулі,
в тому числі для території Китаю, а природні умови
Арктичного регіону безпосередньо впливають на
кліматичні зміни багатьох країн, включно з китайською державою, формуючи її екологічну складову
та зумовлюючи економічні інтереси в таких сферах
господарської діяльності як судноплавство, торгівля, туризм, сільське господарство, лісова індустрія,
видобуток корисних копалин, рибальство, інші суміжні галузі, а також соціально-економічний розвиток Китаю. Зрозуміло, що потепління клімату також
негативно позначається на продовольчій безпеці

країни, зокрема – зростає загроза повеней в прибережних районах, де зосереджено основні посівні
площі продовольчих культур.
Зміна клімату є однією з найважливіших глобальних проблем XXI століття, яка виходить за рамки
суто наукової сфери і являє собою комплексну
проблему, що охоплює екологічні, економічні і соціальні аспекти сталого розвитку Арктики.

Варто зазначити, що площа, вкрита льодом, у
вересні 2017 р. скоротилася на 25% у порівнянні
з середніми показниками між 1981 і 2010 роками.
Однак процес танення арктичного льоду також надає розвиненим країнам нові економічні
можливості, відкривши нові морехідні шляхи
і нові зони для промислу риби. В принципі, всі
основні гравці визнають необхідність спільно
вирішувати вищезгадані проблеми, отримуючи
взаємну вигоду.

АРКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Китайська Народна Республіка розпочала проявляти науковий інтерес до Арктики майже 30 років тому і нині є активним міжнародним діячем та
дослідником щодо цього регіону. У 1996 р. країна
вступила до Міжнародного арктичного наукового
комітету (International Arctic Scientific Committee),
створеного у 1990 р., ставши новою важливою арктичною ініціативою. Провідна роль у вивченні Арктики належить Інституту полярних досліджень КНР
(中国极地研究所), який був започаткований у 1989
році. Ця науково-дослідна установа впродовж усіх
років свого існування здійснює координацію всієї
діяльності китайських полярних досліджень (робота дослідницьких станцій в Арктиці та Антарктиці),
управління науково-дослідним судном «Сюе лун»
(“雪龙”号极地科学考察船, «Сніжний дракон»), відповідає за логістичну підтримку науково-дослідних
експедицій Китаю, забезпечуючи їх усім необхідним, співпрацює із зарубіжними партнерами, популяризує знання про Арктичний регіон, оприлюднює наукові матеріали.

На сьогодні день на Норвезькому архіпелазі
Свальбард в Ню-Олесунні (Ny-Ålesund, 斯瓦尔巴
群岛) розташовано єдину арктичну дослідницьку станцію «Хуанхе – Жовта ріка» (中国北极黄
河站, відкрита 28 липня 2004 р.). Дослідницька станція являє собою двоповерхову будівлю
загальною площею 500 м². У ній є лабораторії,
офіси, читальні зали, складські та житлові приміщення, в яких можуть розміститися від 20 до
25 китайських науковців. На даху будівлі розташовано обсерваторію.
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Під час церемонії відкриття арктичної
дослідницької станції «Хуанхе – Жовта ріка»
Фото: http://www.chinadaily.com/

Ще одну дослідницьку станцію «Китайсько-ісландська спільна обсерваторія для спостережень за північним сяйвом» (中国-冰岛极光天文台, China-Iceland
Joint Aurora Observatory) розташовано в Північній
частині Ісландії (спільний проект з ісландськими науковцями (2016-2017 рр.). Розглядається можливість
започаткувати ще декілька дослідницьких станцій,
зокрема в Північній частині Канади, на паритетних
умовах із канадськими дослідниками та спільно з колегами з РФ. Пекін також прагне побудувати науково-дослідницьку базу в Гренландії. Такими планами
у жовтні 2017 р. поділилися китайські дослідники на
міжнародній конференції щодо Арктичного кола в
Рейк’явіку (Ісландія). Точне місце розташування майбутніх об’єктів ще не визначене (ймовірно, це буде
західна або північна частина Гренландії). В разі,
якщо проект буде реалізовано, це буде друга дослідницька станція КНР в Арктиці.
8 квітня 2018 р. КНР та Фінляндія підписали угоду про
створення спільного дослідницького центру для спостереження за арктичним простором та обміну даними у цій науково важливій сфері. За умовами цієї
угоди Центр буде побудовано в північному муніципалітеті Соданкюля (Sodankylä, Лапландія). Очікується,
що Центр посилить співпрацю в галузі дослідження
кріосфери з використанням супутників, яка надасть
інформацію з арктичного регіону для використання в дослідженні клімату, моніторингу довкілля та
оперативних заходів, таких, як навігація в Північному Льодовитому океані. Обидві країни погодилися
побудувати цей центр як майданчик для міжнародного співробітництва в галузі досліджень в регіоні
Арктики та моделі китайсько-європейської космічної
співпраці у сфері спостереження за Землею.
С. А. КошовиЙ

Місцеві краєвиди архіпелагу Свальбард
Фото: https://www.visitsvalbard.com/

На доповнення до цього, Китай має чотири науково-дослідницькі станції в Антарктиді («Чанчен»
中国南极长城站 з 1985 р., «Чжуншань» 中国南极中
山站 з 1989 р., «Куньлунь» 中国南极昆仑站 з 2009 р.,
«Тайшань» 中国南极泰山站 з 2014 р.) та розглядає
перспективу побудови своєї п’ятої станції.
Також наголошуємо, що спорідненими темами займається низка спеціалізованих наукових установ
КНР з метою зміцнення кооперації у сфері наукової діяльності, підвищення результативності та
ефективності розвитку наукових знань про Арктику. Зокрема, в арктичних дослідженнях беруть
участь Інститут океанології (中国科学院海洋研究所);
Китайський університет океанології (中国海洋大学,
м. Ціндао, провінція Шаньдун) із створеним при
ньому Дослідницьким інститутом полярного права і політики (中国海洋大学法政学院), Шанхайська
академія міжнародних досліджень, в структурі якої
з’явився Центр вивчення морських і полярних регіонів (海洋和极地研究中心 – 上海国际问题研究院), Науково-дослідний підрозділ Державного океанічного
управління КНР (国家海洋局, м. Пекін), Даляньський
морський університет (大连海事大学, провінція Ляонін), Сяменьський університет (厦门大学, провінція
Фуцзянь), Університет Тунцзі (同济大学, м. Шанхай),
Китайський антарктичний центр геодезії і картографії Уханьского університету (中国南极测绘研究中心
- 武汉大学, провінція Хубей) і Дослідницький центр
морських розробок (青岛海洋科学与技术国家实验室,
м. Ціндао). Наукову роботу центрів, головним чином, зосереджено на питаннях прогнозів погодних
умов, метеорології, змін арктичного морського льоду, екології регіону, окислення океану, на полярній верхній атмосферній фізиці, на дослідженнях
Наука і техніка

іоносфери, вивченні мікроорганізмів, питаннях молекулярної біології, біохімії, північного сяйва, змін
екосистеми у результаті забруднень, здійснюється
контроль над забрудненнями Арктики, вивчається
охорона довкілля, приділено належну увагу питанням сталого розвитку, здійснюється накопичення
бази даних із зазначених напрямків, що сприяє збереженню унікальної флори та фауни регіону тощо.
Слід також зауважити, що наукові установи КНР, які
ведуть арктичні дослідження, входять до Міжнародного арктичного наукового комітету (国际北极研究科
学委员会, International Arctic Science Committee, Секретаріат комітету розташовано в Ісландії). Цей комітет є неурядовою організацією, завданнями його
є заохочення, сприяння та налагодження співпраці
у всіх сферах арктичних досліджень країн світу, що
здійснюють арктичні дослідження.

За участі китайських
дослідників та їх наукових
центрів було створено
«Китайсько-Північноєвропейський
дослідницький центр Арктики
(The China-Nordic Arctic Research
Center, 中国-北欧北极研究中心)».
Центр було відкрито
у м. Шанхай 10 грудня 2013 року.
Засновниками стали чотири китайські та шість провідних науково-дослідних інституцій та аналітичних
структур країн Північної Європи. На сьогодні членами цього спільного наукового центру є 14 установ:
Україна-Китай
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Arctic Center, University of Lapland (Фінляндія),
Fridtjof Nansen Institute, Norwegian Polar Institute,
The Arctic University of Norway – UiT (Норвегія),
Icelandic Center for Research та The University of
Akureyri (Ісландія), Nordic Institute of Asian Studies
(Данія), Swedish Polar Research Secretariat (Швеція),
Ocean University of China (中国海洋大学,м. Ціндао),
Polar Research Institute of China (中国极地研究中
心,м. Шанхай), Shanghai Institutes for International
Studies (上海国际问题研究院, м. Шанхай), Shanghai
Jiao Tong University (上海交通大学, м. Шанхай), Tongji
University (同济大学, м. Шанхай), Dalian Maritime
University (大连海事大学, м. Далянь). Дослідницькі
теми центру сфокусовані на таких пріоритетних
напрямках: (1) зміна клімату в Арктиці та її вплив;
(2) арктичні ресурси, судноплавство та економічне
співробітництво; (3) розробка політики в Арктиці
та законодавче забезпечення.

Крім цього, китайські науковці долучилися до таких
міжнародних наукових платформ, як «Тихоокеанська Арктична група» (北极太平洋扇区工作组, The
Pacific Arctic Group, PAG), «Синоптичне Арктичне інспектування» (北极全面调查, Synoptic Arctic Survey,
SAS) та низки інших дослідницьких проектів.

Полярні ведмеді
Фото: Ann Kristin Balto / Norwegian Polar Institute

Таким чином,
наукові дослідження
є найбільш перспективною
сферою співпраці та спільних
досліджень між Китаєм
та його міжнародними
партнерами.

Ведмедиця та ведмежата білого ведмедя,
Свальбард, Норвегія
Фото: Paul Goldstein/Exodus/Rex Features

Білі ведмеді – господарі Арктики
Фото: Paul Goldstein/Exodus/Rex Features

Птахи Арктики
Фото: Bjørn Frantzen / Norwegian Polar Institute

Представники фауни
Арктики
Фото: Christian Åslund /
Greenpeace
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Полярна лисиця
Фото: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt та
Chinese Arctic and Antarctic Administration
http://www.chinare.gov.cn/

Місцева флора
Фото: Ultima Thule

Полярний олень
Фото: Ultima Thule

Морж та тюлень
Фото: Øystein Overrein /
The Norwegian Polar Institute
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АРКТИЧНОГО РЕГІОНУ
У вивчення ресурсного потенціалу Арктичного регіону Китай вкладає значні кошти. Національна
програма арктичних досліджень є однією з найбільш диверсифікованих і комплексних у світі. За
оцінками експертів, Китай витрачає щорічно на
арктичні дослідження близько 70 млн. дол. США.
У планах керівництва країни стоїть питання збільшення кількості наукових працівників, що досліджують різноманітні полярні питання.
Як морська держава, Китай та китайські урядовці,
безсумнівно, надзвичайно зацікавленні в популяризації та використанні арктичних транспортних
маршрутів. Крім цього, слід наголосити, що Китай
активно здійснює наукові дослідження та веде гідрографічні зйомки з метою покращення навігації,
забезпечення безпеки пересування та підвищення
рівня матеріально-технічного потенціалу Арктики,
що має на меті отримання ширшого доступу до світових природних ресурсів.

Одночасно Китай розвиває ділові зв’язки в регіоні.
Він співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема, з Російською Федерацією, з метою розвитку
судноплавства уздовж Північного морського шляху.
З Канадою було досягнуто домовленості про будівництво газопровідного проекту на Алясці та укладено низку угод із канадськими енергетичними компаніями (MEG Energy Corp., Athabasca Oil Corp. та інші).

Китайська Академія наук
також відзначає, що розробка
полярних родовищ корисних копалин
(нафти, газу, металів тощо)
дозволить забезпечити від 50 до 60 %
потреб країни у цій сфері.

У січні 2015 р., після тривалих перемовин Китаю з
урядом Данії, китайська гірничодобувна компанія
отримала у володіння в Гренландії залізорудну
шахту.
Серед інших практичних завдань можемо відзначити майбутню можливість доправлення нікелевої
рудної сировини з російського Норильська для виплавляння цього металу на китайських плавильних
комбінатах.
Сибірські простори та інші частини російської Арктики також мають величезні запаси деревини. Річки
цих холодних районів течуть на північ, що дозволяє
сплавляти колоди у напрямку Північного морського
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(«The Norwegian National Transport Plan») – державна інфраструктурна стратегія, що охоплює період
2018-2029 рр. та містить ґрунтовний аналіз включно
з позитивними рекомендаціями про можливість побудови залізничної лінії від фінського Рованіемі до
норвезького Кіркенеса. Очікується, що Фінляндія та
Норвегія співпрацюватимуть над дослідженням наступного етапу проекту, створивши спільну робочу
групу для ухвалення рішень із ключових її аспектів.
Будуть також розглянуті такі питання, як оптимальна
маршрутизація, вплив на довкілля, процедури отримання дозволів, витрати та фінансові моделі взаємодії сторін. Очікується, що робота на цьому етапі
завершиться до 31 грудня 2018 року.

Серед арктичних держав, які активно співпрацюють
із КНР у сфері видобутку корисних копалин – РФ,
Ісландія, Данія та низка інших.

Китайські інвестиції вже присутні як у заводі з виробництва зрідженого газу «Ямал СПГ» (20%
– Китайська національна нафтогазова корпорація (CNOOC), 9,9% належить Фонду Шовкового
шляху), який розпочав роботу у грудні 2017 р., так і в інших енергетичних проектах регіону. У
2014 р. китайська корпорація China National Offshore Oil Corporation (CNOOC, 中国海洋石油总公
司), найбільша державна компанія КНР із розробки офшорних родовищ вуглеводнів, стала першим китайським підприємством, якому ісландська влада надала офіційний дозвіл на розвідку
газових та нафтових родовищ в Арктиці. Партнерами CNOOC у цьому проекті виступають
ісландська компанія «Ейкон Енерджі» (Eykon Energy Company) і дочірний підрозділ норвезької
компанії «Петоро Айсланд» (Petoro AS).
У період з 2007 по 2013 рр. найбільші китайські
державні енергетичні компанії China Petroleum &
Chemical Corporation (Sinopec) та Китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC) інвестували до канадської енергетичної галузі понад
119 млрд дол. США.

Одним із ключових напрямів розвитку «Поясу і шляху» є підключення до нього інших країн та регіонів,
що викликає взаємний інтерес. У цьому контексті все
більше зацікавлення участю у розбудові «Полярного Шовкового шляху» виявляють країни Північної
Європи. Зокрема, високопосадовці Норвегії та Фінляндії завершили ведення переговорів та оприлюднили у березні 2018 р. звіт «Arctic Ocean Railway
Report» Фінського транспортного агентства щодо
будівництва «Арктичного коридору», який покликаний стати інтегрованою частиною ініціативи КНР
щодо створення найкоротшого торговельного шляху між двома частинами Євразійського континенту
через арктичні моря. Цієї ж весни був представлений Національний транспортний план Норвегії

шляху в рамках розбудови так званого Полярного
Шовкового шляху, де їх можна вантажити на кораблі
і доставляти до Китаю, Японії, Південної Кореї та на
інші перспективні ринки.
Китай також виявляє значний інтерес до багатого
рибними ресурсами та аквакультурами Арктиктичного регіону. За оцінками експертів, близько 1/4
світових рибних запасів знаходиться саме тут, особливо коли йдеться про цінні види риб та ракоподібних: палтус, полярну тріску, камбалу, морського
окуня, снігових крабів та ін.
Зрозуміло, що стимулом для підвищення інтересу
до Арктики стало глобальне потепління внаслідок
швидкоплинних змін клімату та довкілля, що сприяє
здійсненню навігації Північним морським шляхом з
Північно-Східної Азії до Європи, який, за підрахунками експертів транспортної галузі, на 40% коротший
у порівнянні з традиційним шляхом через Індійський океан та Суецький канал. Цим буде суттєво зекономлено час проходження тисяч морських миль.
С. А. КошовиЙ

Джерело: Finnish Transport Agency

У відповідності до проекту, судна з АТР будуть розвантажуватися в порту Кіркенес (Норвегія) або в
інших північних портах цієї країни. Після цього вантажі мають доставлятися залізничним шляхом на
територію Фінляндії і вже далі – до Естонії та держав Європи. Це дасть змогу з’єднати арктичну частину Європи з її основною частиною.
Планується будівництво залізниці від фінського
Рованіемі до Кіркенеса довжиною 529 км (за оцінками Міністерства транспорту і комунікацій Фінляндії та норвезських колег профільного відомства,
вона може бути готовою до кінця 2030 р., загальна
вартість будівництва вказаної залізничної ділянки
може скласти до 7,4 млрд євро), а також залізничного тунелю між Республікою Фінляндія та Естонією
(«FinEst Link project») із подальшим його поєднанням з Rail Baltica – проектом інфраструктури залізничного транспорту, метою якого є інтеграція країн
Балтії до європейської залізничної мережі. Проект
включає п’ять країн-членів Європейського Союзу
– Польщу, Литву, Латвію, Естонію та Фінляндію. Він
Наука і техніка

з’єднуватиме Гельсінкі, Таллінн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вільнюс та Варшаву, і, як очікується,
буде завершений до 2026 року.
До слова, завдяки планованому маршруту через
Кіркенес, обсяг контейнерних перевезень між країнами Північно-Східної Азії та Північної Європи може
зрости до 10% від наявного зараз рівня. Основним
інвестором, як очікується, виступить Китай, який,
очевидно, є найбільш зацікавленим у реалізації
спільних арктичних ініціатив в рамках розбудови
«Полярного Шовкового шляху» суб’єктом.
Зовсім нещодавно вважалося, що Арктика – це інтерес кількох держав, які межують або розташовані поблизу північного полярного регіону. Перелік
їх невеликий – Канада, США, Росія, Норвегія, Данія,
Ісландія, які безпосередньо межують із Арктичним
простором, а також Фінляндія і Швеція. Саме ці вісім
країн започаткували 1996 року Арктичну раду у канадській Оттаві з метою опікування питаннями захисту екосистеми та задля моніторингу кліматичних
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змін Арктики. На той час економічні та господарські
питання не були головними на порядку денному.
Проте ситуація кардинально змінюється у наш час.
Інтерес до Арктичних просторів та прагнення працювати в Арктиці демонструє і низка цілком неарктичних держав світу, які мають статус спостерігачів
у Арктичній раді. На сьогодні таких вже 13 держав:
Велика Британія (з 1998 р.), Іспанія (з 2006 р.), Німеччина (з 1998 р.), Франція (з 2000 р.), Італія (з 2013 р.),
Нідерланди (з 1998 р.), Польща (з 1998 р.), Японія (з
2013 р.), Південна Корея (з 2013 р.), Індія (з 2013 р.),
Республіка Сингапур (з 2013 р.), Швейцарія (з 2017 р.),
низка міжурядових, міжпарламентських та недержавних організацій. До речі, «Арктичне звернення»
серед країн Азії було започатковане КНР (заявку
було подано у 2006 р.), за якою згодом потягнулися
й інші країни Азії: Республіка Корея (2008 р.), Японія
(2009 р.), Сінгапур (на початку 2012 р.), Індія (в кінці
2012 р.).
Слід відзначити, що азіатські держави стають все
більш зацікавленими та виявляють значний інтерес до проблематики Арктики. Офіційною відправною точкою слід вважати 2013 рік, коли одночасно п’ять країн Азії отримали статус спостерігачів в
Арктичній раді (北极理事会): КНР, Японія, Південна

Корея, Індія та Сингапур. Увага до участі у дослідженнях європейських держав, долучення представників азіатських країн підкреслюють та відображають зростання ролі Арктичного регіону.
Зацікавлення приарктичних держав цим регіоном
зумовлене, з одного боку, великими покладами
розвіданих та прогнозованих корисних копалин,
насамперед, енергетичних ресурсів (приблизно
13% світових запасів нерозвіданої сирої нафти, 30%
нерозвіданого природного газу та 20% зрідженого
природного газу), а з іншого – дає ключі до розуміння глобальної зміни кліматичних умов, які впливають на все людство. Поклади Арктики, крім того,
мають вугілля, уран, золото, мідь, залізо, свинець,
платину, нікель, цинк, рідкоземельні метали та низку інших стратегічних корисних копалин. Водночас
слід зауважити, що видобуток арктичних ресурсів
залишається складним і витратним завдяки несприятливим кліматичним умовам, обмеженій кількості
відповідної інфраструктури, новітніх передових технологій, спеціальних навичок управління проектами в суворих кліматичних умовах, відстані до центрів видобутку та з огляду на екологічні питання,
якими переймається людство.

РОЗБУДОВА НОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ШЛЯХІВ –
ПОЛЯРНИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ
З огляду на те, що сфера економічних інтересів Китаю розширюється, активно збільшується
кількість встановлених партнерських відносин КНР із новими країнами, поглиблюється співпраця з традиційними партнерами, удосконалено багатосторонній формат міждержавних відносин. Все це дозволяє Китаю реалізовувати власні інтереси в межах конкретних регіонів.
Впродовж останнього періоду Китай провадив послідовну політику розвитку взаємовигідного співробітництва з іншими країнами світу та побудови
економіки відкритого світу з усіма її компонентами.
Крім корисних копалин та рибних промислів, Арктика привертає увагу Китаю, як ми вже відзначали, можливістю прокладання нових транспортних
маршрутів для міжнародного судноплавства, які
несуть в собі значні економічні вигоди. З огляду на
це серед актуальних документів також варто згадати «Концепцію морського співробітництва в рамках ініціативи «Пояс і шлях»» («“一带一路”建设
海上合作设想»), яку було оприлюднено 20 червня
2017 р. Національною комісією розвитку та реформ
спільно з Державним океанологічним управлінням,
яке є частиною китайської Адміністрації у справах
Арктики та Антарктики. У документі описано «три
морських маршрути», що реалізуються в рамках ініціативи «Пояс і шлях», включаючи маршрут через
Північний Льодовитий океан, поряд із глобальними
торговими маршрутами через Суецький та Панамський канали. Отже, вперше Арктичний маршрут
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або Полярний Шовковий шлях було включено до
ініціативи «Пояс і шлях» (积极推动共建经北冰洋连接
欧洲的蓝色经济通道).

Панамський канали. Також завдяки використанню цього маршруту суттєво зменшуються витрати
у матеріальному вимірі, адже він є найкоротшим
морським маршрутом між європейською частиною
РФ та Далеким Сходом. Разом з тим, це й можлива
участь у формуючому судноплавному та логістичному ринку, який щільно пов’язаний із видобутком
ресурсів, господарсько-економічною діяльністю та
доправлянням вантажів з/до Арктичного регіону.
У літню навігацію Північний морський шлях є більш
доступним, взимку це зробити дещо складніше,
адже для проходження шляху необхідно залучати
спеціальні криголамні судна. Науковці наголошують, що за останні 30 років мінімальний шар літнього льоду скоротився вдвічі, а його обсяг зменшився
на три чверті. За деякими оцінками фахівців галузі, до 2025-2040 років Арктика буде судноплавною,
принаймні в літній період.
За оцінками китайських експертів, ключовим компонентом у вивченні таких можливостей є взаємодія із міжнародним співтовариством та посилення
співпраці з зарубіжними партнерами, у тому числі з
країн Азії (Японія та Південна Корея). Зокрема, три
азіатські країни у червні 2017 р. провели вже Другий
діалог високого рівня з питань розвитку Арктики в
рамках створеної платформи взаємодії після саміту
в листопаді 2015 року.

Цьогоріч Китай головуватиме
та буде господарем чергової зустрічі
(Third Trilateral High-Level Dialogue
on the Arctic) з означених питань.
Особливу увагу приділено заохоченню китайських
компаній щодо розвитку інфраструктурних проектів
зазначених маршрутів, підготовці відповідних ка-

Таким чином, на переконання урядовців КНР, Арктичний регіон стає новим глобальним торговельним маршрутом, а морські та наземні перевезення
північними полярними територіями стають цілком
реальними. Економічний розвиток в Арктиці прискорюється і участь Китаю стає важливим фактором для багатьох перспективних проектів в регіоні.
Китайська держава готова співпрацювати із усіма
сторонами з метою розбудови Полярного Шовкового шляху та формування арктичних судноплавних маршрутів. В умовах значного зменшення арктичного льодового шару Китай виявляє, як
власне і низка інших держав, інтерес, що зростає,
до використання морських транспортних маршрутів (Північний морський шлях, зокрема, ділянка від
Берингової протоки до Мурманська), суттєво скорочуючи відстань між Азією та Європою у порівнянні з маршрутом, який пролягає через Суецький та
С. А. КошовиЙ

Схема транспортних маршрутів
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дрів, безпосередній участі у здійсненні комерційної
навігації цим регіоном та розвиткові регіональної
співпраці, що становить спільний інтерес.
У світлі сказаного вище не викликає подиву той
факт, що РФ і Китай проведуть в Якутську (Республіка Саха) 30 травня ц.р. засідання робочої групи з
питань розвитку та освоєння Арктики. Зокрема, серед можливих питань до обговорення – програма
з реконструкції арктичного морського порту Тіксі,
розташованого на узбережжі Моря Лаптєвих в Якутії та потенційна участь у цьому інфраструктурному
проекті китайської сторони. Це один із найбільших
портів на цьому шляху, тому розвиток цього транспортного напрямку вигідний обом сторонам, особливо КНР.
Зрозуміло, що комерційна привабливість арктичних маршрутів лежить у доцільності доправляння
вантажів, підвищення економічної ефективності,
збільшенні обсягів торгівлі з країнами-партнерами, в тому числі в рамках реалізації ініціативи
«Пояс і шлях». Ще 2004 року один з провідних китайських експертів, професор Даляньського морського університету пан Лі Чженьфу (李振福) у своїй
дослідницькій роботі для Держради КНР «Стратегічний аналіз Північного транспортного маршруту» («北极航线的中国战略分析») разом зі своїми колегами особливо наголошували: «Той, хто отримає
контроль над арктичним маршрутом, контролюватиме новий шлях світової економіки ... Арктика має
серйозне військове значення, і інші країни визнають цей факт». Саме команда експертів на чолі з Лі
Чженьфу проаналізувала сильні й слабкі сторони,
можливості та загрози Північного транспортного
маршруту та сформулювала концепцію «Північного Шовкового шляху» («大北极»概念), яку слід розглядати як стрижневий принцип арктичної стратегії Китаю в сучасну добу.

Карта трьох морських маршрутів, включених
до ініціативи «Пояс і шлях»
Фото: Cryopolitics, 2017
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Два головних шляхи – Північно-Західний прохід і Північно-Східний прохід,
що з’єднує Атлантичний з Тихим океаном – створюють належні умови та
формують швидкий доступ Китаю до ринків Європи та Північної Америки.
Третій Арктичний прохід, або Трансполярний морський шлях, перетинає
Арктику між двома згаданими вище ділянками через міжнародні води, проте доступ до нього можна отримати лише завдяки допомозі криголамів.
Зрозуміло, що скорочення часу доставки означатиме зниження паливних
витрат, зменшення викидів та забруднень, які шкодять довкіллю. Проте,
за винятком частини Північно-Східного проходу, більшість арктичних
маршрутів мають ще не розвинену інфраструктуру, обмежені можливості
для здійснення пошукових та рятувальних робіт.

Активні кроки Китаю стають можливими завдяки розміру економіки, що зростає, та розширенню арктичної присутності шляхом нарощування технічних можливостей, включно із будівництвом нових криголамів (破冰船) та планів щодо будівництва у
найближчій перспективі власного криголамного флоту.
Судно «Сюе лун» у водах Арктики
Фото: Chinese Arctic and Antarctic Administration

Проводи судна «Сюе лун» у восьму експедицію,
20 липня 2017 року
Фото: ІА Сіньхуа.

Вид на плаваючі крижини із китайського криголаму «Сюе лун» в Арктиці у 2010 р.
Фото: Тімо Пало, Creative Commons.
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Члени китайської наукової команди криголама «Сюе лун» фотографуються після того,
як судно пройшло Полярне коло, 31 липня 2017 року
Фото: ІА Сіньхуа/ Юй Цюнюань.
С. А. КошовиЙ
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у Китаї зараз ведеться будівництво нового корабля подібного типу «Сніжний дракон-2», який
має бути спущено на воду у 2019 році. Проте списувати «Сніжний дракон» ще зарано. Судно
було вкотре модернізовано, останній раз у 2013 р., головний двигун було замінено на нову модель. Запланований термін подальшої експлуатації судна – не менше 15 років (до 2030 року).
Також розглядається перспектива будівництва першого власного атомного криголама, якому
буде не страшний лід товщиною до 4 метрів.

Дослідницьке судно «Сюе лун» після повернення в порт Шанхай
Фото: Pei Xin, Xinhua/Associated Press

Довідково: У жовтні 2009 р. Держрада КНР вирішила,
що «Сюе лун» («Сніжний дракон») більше не відповідає вимогам подальшого розширення полярних досліджень і назріла потреба у створенні його «братів і
сестер» (极地科学考察船“雪龙”号将有“兄弟姐妹”).
Після кількох місяців обговорення між купівлею іноземного судна або будівництвом власного китайського аналога, уряд КНР ухвалив рішення про будівництво нового високотехнологічного криголама
у Китаї (“联合设计、国内建造” 方式建造). Будівництво полярного судна 3-го класу «Сніжний дракон-2»
(Xuelong 2, 雪龙2号) було розпочато у грудні 2017 р.
на Цзяннаньському суднобудівному заводі (江南造
船（集团）有限责任公司) у м. Шанхай. Макет нового китайського криголама було розроблено спільно
Китайською державною суднобудівною корпорацією (中国船舶工业集团有限公司) та фінською компанією «Aker Arctic Technology». За основу взято фінську розробку – модель Aker ARC 128. Планується, що
нове судно буде довжиною 122,5 м, шириною 22,3 м
та долатиме кригу до 1,5 м. На новому судні розміщуватимуться до 90 членів екіпажу та науковців-дослідників. Криголам буде оснащено найновішою до-

слідницькою технікою. Він зможе подолати відстань у
20 морських миль (37 000 км). Проектом передбачено
базування на криголамі палубного гвинтокрила. Китайський полярний дослідницький центр вже уклав
контракт на постачання з цією метою гвинтокрила
AgustaWestland AW169 від одного з найбільших машинобудівних холдингів Італії – концерну Leonardo.

Проект «Сніжного дракону-2».
Фото: http://www.chinadaily.com/

Робоча модель для випробувань
«Сніжного дракону-2».
Фото: Aker Arctic
Зустріч команди науковців судна «Сюе лун» після
повернення в порт приписки Шанхай після завершення 8-ї Арктичної експедиції, 10 жовтня 2017 року
Фото: Сіньхуа/Фан Чже.

У льодах Арктики
Фото: SINA website

Корабель-криголам «Сюе лун» (Xue Long, «Сніжний дракон») – судно проекту 10621, криголамно-транспортний
дизель-електрохід, що є найбільшим у світі у своєму класі
– спущений на воду Херсонським суднобудівним заводом у
1993 році. Судно було побудоване українськими фахівцями
для Шанхайського інституту полярних досліджень. Корабель розпочав роботу у 1994 році. Його технічні параметри
(довжина – 166,4 м, ширина – 22,9 м) дозволяють розбивати
лід товщиною до 1,2 м. Судно-криголам на борту має центр
обробки даних, сім лабораторій загальною площею 200 м²
та інше важливе спорядження. Корабель за майже чверть
століття активної експлуатації зміг побувати у 28 антарктичФото: Chinese Arctic and Antarctic Administration
них експедиціях, 8 арктичних експедиціях та вперше під час
http://www.chinare.gov.cn/
восьмої експедиції у 2017 р. здійснив наскрізний прохід Арктичним узбережжям через усі три основні судноплавні арктичні маршрути: Північно-західний прохід, Північно-східний прохід та Трансполярний морський шлях (з Китаю й до Східного узбережжя Америки через
Північний полюс), пройшовши за цей час 19 тис. морських миль шляху за 83 дні експедиції. Очевидно, що
така навігація спроможна стимулювати глобальну торгівлю, особливо між КНР та країнами Північної Європи, в цілому з країнами Європейського Союзу, Канадою та США. Зважаючи на вік судна «Сніжний дракон»,
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З метою належної підтримки китайських вчених-полярників у веденні наукових досліджень, перевезенні команди науковців з/до дослідницьких станцій та необхідних при цьому вантажів, здійсненні
інших логістичних місій у грудні 2015 р. було розпочато тестування арктичної авіації. Зокрема, йдеться
про літак «Сюе ін-601» (雪鹰, «Сніжний орел»), який
вже здійснив декілька випробувальних польотів між
науково-дослідними станціями КНР. Крім цього офіційний Пекін висловив зацікавленння у придбанні
багатоцільового гвинтокрила Мі-8 АМТШ-ВА російського виробництва, спеціально модифікованого
для полярних умов.

«Китай сподівається
працювати з усіма сторонами,
щоб побудувати
Полярний Шовковий шлях
(冰上丝绸之路), розвиваючи
арктичні маршрути судноплавства»,
– йдеться в Білій книзі,
опублікованій інформаційним бюро
Державної ради Китаю.
Довідково: Полярний кодекс покликаний забезпечити безпеку судноплавства при дотриманні регламентованих екологічних норм. Він охоплює питання, пов’язані з проектуванням, будівництвом,
обладнанням та експлуатацією полярних суден,
включаючи підготовку екіпажів для плавання в екстремальних льодових умовах з урахуванням навігації при низьких температурах. У ньому є як обов’язкові вимоги, так і рекомендації.

Китайська держава заохочує підприємства до будівництва інфраструктури і до проведення комерційних пробних рейсів, прокладаючи шлях до Арктики
судноплавними маршрутами.
Початок арктичної навігації суден під китайським
прапором було покладено 3 серпня 2012 р., коли
криголам «Сюе лун» пройшов Північним морським
шляхом (Північно-Східний прохід) через Північно-Льодовитий океан до Ісландії. Контроль виключно РФ за цим маршрутом (російські моря охоплюють
не менше 80% площі рельєфу арктичного басейну)
– фактор, який, вочевидь, має турбувати керівників
міжнародних судноплавних компаній.
Важливим кроком у розвиткові міжнародно-правого режиму Арктики у сфері безпеки судноплавства
слід вважати розробку та прийняття Міжнародного
кодексу (Polar Code, «Полярний кодекс») для суден
під егідою ІМО (Міжнародна морська організація)‚ які
експлуатуються в полярних водах‚ що набрав чинності з 1 січня 2017 року.

Прийняття Полярного кодексу є закономірною
реакцією на збільшення морського трафіку, тобто на завантаження транспортних магістралей в
Арктиці, особливо в тих північних полярних морських регіонах, де танення криги сприяє відкриттю нових морських маршрутів та впровадженню
літнього навігаційного періоду.

Довідково: Північно-Східний прохід – морська ділянка, що складається з близько 2936 морських миль
уздовж російського узбережжя та включає в себе навігацію у західному напрямку через Берингову протоку,
Чукотське море, Східносибірське море, Море Лаптєвих, протоку Вількицького, Карське та Баренцеве моря, з
подальшим виходом на європейські портові водні шляхи.

Заради справедливості слід наголосити, що першим судном під іноземним прапором, яке пройшло
Північним морським шляхом, був сухогруз «MV
Nordic Barents» під норвезьким прапором, який у
2010 р. успішно доправив концентрат залізної руди
з порту м. Кіркенес до китайського порту Ляньюньган (连云港, провінція Цзянсу), на 16 днів скоротивши час доправлення вантажів порівняно зі шляхом
через Суецький канал, який займав 37 днів. До літа
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2011 р. Північно-Східним проходом скористалося понад 30 суден, а наступного літа кількість вже
склала понад 60 транспортних кораблів.
Хоча кількість «дозволів на полярний транзит», наданих російськими компетентними органами, різко зросла з 2010 року – до понад 370 у цьому році,
лише близько 20% з них мали повний транзитний
маршрут довжиною 5400 км.

С. А. КошовиЙ

Норвезьке судно
MV Nordic Barents
долає шлях
Арктичними водами
Фото:
Skryabin Aleksandr/
MarineTraffic.com

Фото:
Barents
Observer

Маршрути арктичними водами

Серед китайських торговельних суден першим Північний морський шлях (北极往返) у
2013 р. здійснив M.V. Yong Sheng (中远航运 «
永盛»轮), що належить COSCO Shipping Co.,
Ltd. Очевидно, що цей рейс започаткував
нову еру світової судноплавної галузі. Це
власне перегукується із твердженням державного інформаційного агентства Сіньхуа,
яке повідомило, що цей успішний рейс «відкрив новий морський шлях для Китаю» (为中
国开辟了一条海上新通道)
Подорож судна M.V. Yong Sheng з порту Тайцан
(太倉, провінція Цзянсу) до нідерландського Роттердама тривала 27 днів. За цей час судно пройшло
7800 морських миль, що на 9 днів і 2800 морських
миль менше, ніж існуючі традиційні шляхи, що проходять через Малаккську протоку та Суецький канал.
Зрозуміло, що навігація через арктичні води може
суттєво поліпшити та підсилити міжнародну торгівлю. На сьогодні 90% міжнародної торгівлі Китаю здійснюється шляхом доставки вантажів на 8
магістральних маршрутах. Очевидно, що успішна
експлуатація нових арктичних маршрутів Північним морським шляхом може доповнитися ще двома
маршрутами, у «західному» (Північно-Східна Азія –
Європа – Америка) та «східному» (Америка – Європа
– Північно-Східна Азія) напрямку, які з’єднують регіони через Арктику. Очікується, що до 2025 р. трафік
Наука і техніка

вантажів на цій ділянці збільшиться в десять разів,
до 80 млн. тонн (у 2017 р. було перевезено 10 млн.
тон вантажів), левову частку яких буде забезпечено
вантажопотоком азіатських країн, Китаєм зокрема.
У 2015 р. судно M.V. Yong Sheng знову пройшло цим
маршрутом. У 2016 р. кількість китайських суден
зросла до п’яти (загальна кількість суден під прапорами іноземних держав склала 297 суден, що на
35% більше порівняно з попереднім роком), які
здійснили перехід у холодних водах Арктики. Влітку
2017 р. цим шляхом пройшли ще шість китайських
суден у західному та у зворотньому (双向通行) напрямку. Серед них такі судна компанії COSCO, як «Xia
Zhi Yuan 6» (中远航运“夏之远6”轮), «Tian Xi» (中远航
运 “天禧”轮), «Xiang Yun Kou» (中远航运“祥云口”轮)
та інші. Інший приклад: за повідомленням китайського видання «Женьмінь жибао» у вересні 2017 р.
торговельне судно «MV Tian Jian» (中远航运"天健”轮)
пройшло Північним морським шляхом до данського
міста Есбьерг, заощадивши порівняно з маршрутом
через Суецький канал близько 15 днів і 383 т палива.
Як бачимо, ця динаміка має тенденцію до посилення та збільшення кількості суден та вантажів. Проте
кількість суден, які проходять згаданим маршрутом, ще далека від того, щоб на рівні конкурувати
із маршрутом через Суецький канал, яким щороку
проходять понад 17 тис. суден.
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гу товщиною до 1 метра. Довжина цього судна 200 м,
ширина 35,2 м. Показово, що судно було збудоване
на заводі Cosco у китайському місті Чжоушань (舟山,
провінція Чжецзян).

За оцінками незалежних експертів,
Данія вже сьогодні є найбільш
орієнтованою на Китай
державою в Європі.

Судно «MV Tian Jian» у водах Арктики, вересень 2017 р.
Фото: ІА Сіньхуа

Окрім навігації, корпорація COSCO Shipping Corp є
активним учасником розбудови сучасної портової
інфраструктури. Так, зокрема у 2017 р. провідна
транспортна корпорація КНР інвестувала кошти у

спорудження контейнерних терміналів в РФ, зокрема в Петропавловську-Камчатському та Мурманську, а також в порту Зебрюгге (Бельгія), які є
складової розбудови інфраструктури вздовж арктичного судноплавного шляху.
Інша китайська компанія Poly International Holding
Co. (中国保利集团公司) зі штаб-квартирою у Пекіні
має намір інвестувати 5,5 млрд. дол. США у розбудову глибоководного морського порту Архангельськ та спорудження залізничної магістралі
Белкомур (Біле море – Комі – Урал). Згідно планів,
перші поїзди зможуть пройти залізницею Белкомур вже в 2023 році.

УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Церемонія проведення судна M.V. Yong Sheng
у перший рейс Північним морським шляхом.
Фото: Wang Guang/中国船东协会

За оцінками експертів транспортної галузі, до 2020 р. Північним морським шляхом приватні перевізники відправлять вже 50 млн. т. вантажів. Китайські аналітики вважають, що до
цього часу цим маршрутом буде проходити від 5 до 15% китайського зовнішньоторговельного
вантажопотоку (125-375 тис. т.), головним чином як контейнерні вантажі. За попередніми
розрахунками, Китай міг би економити не менше 60-120 млрд. дол. США на рік лише за рахунок
користування Північним морським шляхом

Китайські судноплавні компанії демонструють все
більший інтерес до використання Північно-Західного проходу та Північного морського шляху для
переміщення вантажів на контейнерних суднах з
Китаю до Північної Америки та Європи. Дані засвідчують, що весь морський шлях був практично без
криги з червня по вересень минулого року.
Серед скандинавських країн, які доправляють вантажі до Китаю, переважає Данія та її глобальна контейнерно-транспортна компанія Maersk. Вже зараз
цей найбільший оператор у світі контейнерних перевезень вивчає можливість судноплавства контейнеровозами класу «Іce», що здатні перебувати в
морі у складних льодових умовах на постійній ос70
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нові вздовж Північного морського шляху (ПМШ) для
навігації між далекосхідними державами та країнами Північної Європи. У заяві від 10 квітня ц.р. для
видання High North News представники компанії
Maersk підтвердили, що компанія розглядає Арктичний прохід як можливий варіант для своїх нових суден класу «Ісе» ємкістю 3600 контейнерів, які
працюватимуть у Північному та Балтійському морях.
Зараз компанія проводить дослідження щодо доцільності їх експлуатації. Результати очікуються для
оприлюднення влітку 2018 року. Компанія нещодавно отримала перший із семи контейнеровозів такого класу під назвою «Vistula Maersk», спеціально
розроблений для роботи у холодних та крижаних
водах впродовж цілого року та здатний долати криС. А. КошовиЙ

Арктичний туризм є новою сферою взаємодії Китаю зі світом, де китайські туристи є джерелом
значної кількості відвідувачів регіону. За даними Global Times, одним з найпопулярніших серед
представників Китаю є круїзи на острови в Північному Льодовитому океані на криголамах. Зокрема,
в п’яти круїзах, організованих влітку 2017 року, 80%
пасажирів були саме громадянами Китаю. Також
представники Китаю стали найактивнішими іноземними відвідувачами російського заповідника

«Великий Арктичний» 2017 року. Його відвідали
1142 туристи з 36 країн, 206 з яких були з Китаю.
Не менш активно китайські туристи їдуть до країн Скандинавії. Така тенденція спостерігається
вже кілька років поспіль. Згідно з дослідженнями
CNBC, в 2016 – 2017 роках кількість туристів з Китаю
до арктичного регіону збільшилася більш ніж на
160%. Очікується, що в найближчому майбутньому
ця цифра навіть зросте з огляду на оприлюднення
Білої книги КНР щодо Арктики.

З огляду на зазначене вище, не доводиться дивуватися, що Програма круїзів на атомних криголамах Федерального державного унітарного підприємства «Атомфлот» (РФ) із Мурманська на
Північний полюс продовжена до 2019 р. і розглядається питання про продовження її до 2035 року
Довідково: Круїзи на Північний полюс криголамами «Атомфлоту» було розпочато в 1990 р. Тоді цей вид діяльності став однією з можливостей завантаження потужностей атомного криголамного флоту. Туристичні
рейси здійснювалися на атомоходах «Росія», «Радянський Союз», «Ямал». Після введення до експлуатації
атомного криголаму «50 років Перемоги» в 2007 р. круїзи відбуваються лише на його борту. Крім цього,
російські високопосадовці стверджують, що головний криголам «Арктика», на якому від травня ц.р. проводять швартові випробування, планують здати у червні 2019 року. Важливо зазначити, що «Арктика» –
головне судно проекту 22220 (ЛК-60Я), нового типу російських атомних криголамів. На Балтійському заводі
у м. Санкт-Петербург зараз будують іще два судна цього проекту. Основне завдання цих кораблів – обслуговування Північного морського шляху. Так, у листопаді 2020 р. планують побудувати атомний криголам
«Урал», а за рік – атомний криголам «Сибір» (листопад 2021 р.).
Окрім цього, Китай активно підтримує та заохочує
свої підприємства співпрацювати з державами
Арктики у туристичному напрямі, сприяє підвищенню рівня безпеки, забезпечує належним страхуванням, налагоджує сучасні рятувальні системи.
З іншого боку, важливим є й те, що Китай проводить навчання та здійснює постійне регулювання
власних туристичних агентств і фахівців, що займаються арктичним туризмом, докладає зусиль для

Наука і техніка

підвищення екологічної обізнаності китайських
туристів. В умовах масового виїзду своїх громадян
до країн Арктичного регіону Пекін виступає та активно популяризує екотуризм, який покликаний
сприяти сталому розвитку туристичної діяльності в
регіоні, відкриттю нових авіамаршрутів із країнами регіону. Однак низка науковців все ж вказує на
те, що масовий туризм може завдати непоправної
шкоди арктичному ландшафту та його фауні.
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ВИСНОВОК:
Kirkenes Snowhotel (Норвегія)

Tromso Ice Domes (Норвегія)

Процеси інституціоналізації арктичних стратегій (2006-2018 рр.) як окремого напрямку зовнішньополітичного курсу країн, що є членами Арктичної ради та спостерігачами при ній, вказують на посилення науково-дослідницької, господарської діяльності на тлі подальшого зростання інтересу
до Арктичного регіону в цілому. Зважаючи на те, що Китай є приарктичною державою, країна дуже
активно бере участь у розвиткові й освоєнні полярного регіону та позиціонує себе як важливу
зацікавлену сторону у справах Арктики.
............................................................................................................................................................................................................................
Оприлюднена «Біла книга щодо арктичної політики КНР» стала першим офіційним свідченням
довгострокового планування арктичних цілей, що властиве китайській політиці. Арктика як регіон, який змінює свої кліматичні особливості, представлятиме для Китаю та низки інших держав
набагато більший інтерес у майбутньому, ніж у сьогоденні.
............................................................................................................................................................................................................................
В останні роки КНР зміцнила свою дипломатичну співпрацю із п’ятьма країнами Північної Європи:
Ісландією, Данією, Фінляндією, Норвегією та Швецією, що демонструє підвищену увагу уряду КНР
до питань Арктики.
............................................................................................................................................................................................................................
Китайські туристи реєструються на
рейс авіакомпанії Arctic Air link за
маршрутом із фінського Оулу до
норвезького Тромсе, звідки починається арктична мандрівка
Фото: Thomas Nilsen/The
Independent Barents Observer

Маємо констатувати, що обставини, що розглядалися вище, фактично зумовлюють існування
значного «вікна можливостей» для китайської держави та досягнення взаємовигідного співробітництва всіх країн світу з Арктичного питання.
............................................................................................................................................................................................................................

Група туристів, які мандрують арктичними просторами
поблизу Сааріселка, Лапландія, Республіка Фінляндія
Фото: Paal Aaersaether/AFP/Getty Images

Очевидно, що активність і китайська присутність в Арктиці у найближчий період продовжуватиме
неухильно зростати, а арктичний вектор зовнішньополітичної діяльності КНР буде лише посилюватися. Керівництво Китаю демонструє готовність спільно з іншими державами здійснювати роботу із розвитку Арктики та всілякої протидії наявним викликам і загрозам в цьому регіоні, у тому
числі таким складним, як подолання екологічних наслідків глобального потепління.
............................................................................................................................................................................................................................
У документі серед іншого наголошувалося на важливості створення «Полярного Шовкового шляху» в рамках ініціативи «Пояс і шлях» для сталого економічного та соціального розвитку Арктики
на основі активного освоєння та експлуатації морських маршрутів арктичного регіону, інтеграції
транспортних та інфраструктурних проектів у глобальну транспортну мережу.
............................................................................................................................................................................................................................

Туристи з Китаю
на географічному
Північному полюсі
Фото: Вера Костамо/РИА Новости

З метою закріплення вказаних тенденцій керівництво Китаю посилює увагу до питань залучення
приватного бізнесу до розвитку власної Арктичної ініціативи, яка є відкритою, інклюзивною та
прозорою. Показово, що документ підтверджує статус Китаю як глобального гравця та відображає
глибоке та серйозне розуміння арктичної проблематики.
............................................................................................................................................................................................................................
Важливе значення для України має поглиблення взаємодії з КНР у науково-технічній сфері, у тому
числі можливостей для українсько-китайського співробітництва з освоєння Китаєм арктичних
маршрутів та розширення сфер взаємодії з арктичних питань із китайськими колегами.
............................................................................................................................................................................................................................

Арктична мандрівка
Фото: The Independent Barents Observer
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З появою стратегічного документу щодо Арктики Китай продемонстрував, що цей регіон є вкрай
важливим для Китаю, який розглядає його з точки зору як економічних, так і стратегічних можливостей на найближчі десятиліття. Оприлюднена Біла книга також містить погляди китайського
керівництва на можливості міжнародного співробітництва в цьому регіоні, спільної боротьби з
наявними кліматичними викликами, збереження і дослідження Арктики. Для Китаю в Арктиці є три
основні цілі: наукові дослідження, природні ресурси, прокладання нових торговельних шляхів та
безпековий компонент.
............................................................................................................................................................................................................................

Україна також має послідовно та наполегливо виборювати свій статус повноцінного суб’єкта міжнародно-правового співробітництва держав в Арктиці.

С. А. КошовиЙ
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Циркулярна ЕКОНОМІКА –
основа сталого
розвитку КНР

Саме тому ця концепція стала пріоритетом у довгостроковому стратегічному плануванні для постіндустріальних та індустріальних країн, зокрема, країн Європейського Союзу, США, Японії, Південної
Кореї та КНР.

зменшення впливу промисловості на довкілля (рис. 1).
Це обумовлене зниженням споживання вугілля в
країні (на 10,3% у 2016 р. відносно 2013 р.) та збільшенням частки газу, нафти, електроенергії (25% – з
альтернативних джерел енергії).

Початок політики економічних реформ та відкритості у 1978 році сприяв швидкому економічному
зростанню КНР. Разом з тим, прискорена індустріалізація спричинила негативний вплив на довкілля.
Згідно зі світовою базою даних Numbeo, КНР належить до топ-10 країн за індексом забрудненого
повітря – 7 позиція після М’янми, Монголії, Афганістану, Бангладеш, В’єтнаму та Єгипту. Майже 47%
ВВП Китаю створюється у промисловому секторі, а
за обсягами виробництва та споживання енергії
він посідає 1 місце в світі, відповідно 2 538 та 3 123 млн.
т. н. е. у 2016 році.

На законодавчому рівні перші кроки щодо забезпечення захисту довкілля були зроблені у 1979 році
– прийняттям Закону «Про охорону довкілля КНР».
У 2002 році, на XVI Всекитайському з’їзді КПК, серед
завдань формування суспільства середнього класу
Цзян Цземінь у своїй доповіді проголосив: «<…> безперервно збільшувати наші можливості у забезпеченні тривалого розвитку, покращувати екологічне
середовище, суттєво підвищувати ефективність використання ресурсів, стимулювати гармонію людини з природою та вести все суспільство на шлях цивілізаційного розвитку, який забезпечить розвиток
виробництва, заможне життя та збереження екології в чудовому стані <…>».

Позитивною є тенденція до поступового скорочення енергетичної інтенсивності, що свідчить про

Рис. 1. Динаміка інтенсивності споживання енергетики та викидів СО2 в КНР

Друга промислова революція дала старт домінуванню лінійної моделі виробництва та споживання, що обумовило загострення техногенних проблем та
зростання дефіциту природних ресурсів. Згідно з дослідженням міжнародної
консалтингової компанії KPMG «Майбутня держава 2030», серед глобальних
мегатрендів у найближчій перспективі – кліматичні зміни та дефіцит природних ресурсів. А серед сімнадцяти цілей Сталого розвитку ООН, сім направлені
на подолання проблем екологічного характеру. Тому в умовах Четвертної промислової революції з метою забезпечення сталого розвитку держав змінюється парадигма виробничої моделі: від лінійної до циркулярної.
Циркулярна економіка або економіка замкненого циклу – модель
економічного розвитку, основою якої є раціональне використання
ресурсів та їхнє відновлення. Ця концепція базується на трьох принципах «3R»: скорочення споживання, повторне використання та переробка (reduce, reuse, recycle). Економіка замкненого циклу створює
можливості для сталого розвитку держав та формування конкурентоспроможності. Перевагами цієї моделі економічного розвитку є:

О. В. Хоменко
к.е.н., ст. викладач кафедри
міжнародної економіки ДВНЗ
«Київський національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана»,
експерт Ukrainian Institute for
the Future, член Української
асоціації китаєзнавців

◊ захист підприємств від дефіциту ресурсів та нестабільних цін;
◊ оптимальна утилізація відходів;
◊ економія енергії внаслідок замкненого виробничого циклу;
◊ зменшення негативного впливу на довкілля.
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Джерело: складено автором на основі Global Energy Statistical Yearbook 2017

◊ інноваційні та ресурсоефективні способи виробництва та споживання;

О. В. ХОМЕНКО

У 2008 році було прийнято Закон «Про розвиток
циркулярної економіки», який набув чинності 1
січня 2009 року, і метою якого є сприяння ефективному використанню ресурсів, захисту довкілля
та сталий розвиток. Відповідно до законодавства
нова промислова політика має відповідати критеріям циркулярної економіки. Завдяки цьому
законові, уряд заохочує дослідження та розробки, міжнародне наукове співробітництво з питань
економіки замкненого циклу.
ЕКОНОМІКА

Значну увагу було приділено енергетиці та зміні
клімату у 12-му П’ятирічному плані економічного і
соціального розвитку КНР 2011-2015 рр.: зниженню
споживання енергії, сприянню видобутку альтернативної енергетики, а також поступовому створенню
вуглецевого ринку. Це стимулює розвиток низьковуглецевої економіки.
У 2013 році було прийнято План дій із розвитку циркулярної економіки1, який визначив три рівні циркуУкраїна-Китай
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лярної економіки: в межах підприємства, промислового парку, міста та провінції. Наприклад, відповідно до Плану дій, вугільну промисловість має бути
вдосконалено за п’ятьма аспектами: «зелений» видобуток, комплексна експлуатація та утилізація вугілля, енергозбереження і скорочення споживання,
захист довкілля та будівництво промислових мереж.
Згідно з 13-м П’ятирічним планом економічного і
соціального розвитку КНР 2016-2020, циркулярна
економіка є одним із напрямків розбудови екосистеми та захисту довкілля. У п’ятирічний період
заплановано реалізувати план управління циклічним розвитком, сприяти впровадженню процесів
замкненого циклу на промислових підприємствах,
створити демонстраційні зони з утилізації відходів.
Окрім цього, Планом передбачено збільшення інвестицій у відновлювальні джерела енергії до 360
млрд. дол. та зниження на 15% споживання енергії
на одиницю ВВП (у період 1980 – 2010 рр. показник
знизився на 70%).

2016 року уряд Китаю представив Національний
план з впровадження цілей сталого розвитку до
2030 року2, який є дорожньою картою у розв’язанні глобальних проблем. У Плані передбачено
дотримання основної національної політики збереження ресурсів та охорони довкілля, слідування цивілізованому шляху розвитку, що забезпечує
вищий рівень виробництва та якість життя. Метою
є «зелений» розвиток на основі низьковуглецевої
економіки, а також розв’язання проблеми зміни
клімату та захисту екологічної системи.
На XIX Всекитайському з’їзді КПК Сі Цзіньпін у своїй доповіді підкреслив необхідність стимулювання «зеленого» розвитку: «<…> необхідно створити
і удосконалювати економічну систему зеленого,
низьковуглецевого та циркулярного розвитку. Необхідно формувати систему «зелених» технологічних інновацій з орієнтацією на ринок, розвивати
«зелені» фінанси, зміцнювати енергозберігаючі та
природоохоронні галузі, екологічно чисті виробництва із видобутку екологічно чистих енергоресурсів<…>». Уряд Китаю надає суттєве значення економіці замкненого циклу у забезпеченні якості життя
населення та формуванні процвітаючої нації.
Завдяки політиці китайського уряду щодо розвитку
циркулярної та низьковуглецевої економіки, держава поступово рухається до досягнення довгострокової мети – побудови «прекрасного Китаю».
За оцінками Cleantech Group, за індексом Екологіч76
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Рис. 4. Рейтинг провінцій КНР за індексом «зеленого» розвитку, 2016

Риc. 2. Цілі розвитку циркулярної економіки 2016-2020 рр.

Джерело: 13-й п’ятирічний План економічного та соціального розвитку КНР 2016-2020 рр.

Рис. 3. Географічний розподіл Топ-100
«зелених» компаній

Джерело: 2018 Global Cleantech 100

но чистих інновацій 2017, Китай посідає 18 сходинку серед 40 країн та ключовими його перевагами є
висока інвестиційна активність у галузі альтернативної енергетики (друге місце після США). А до Топ100 «зелених» компаній світу увійшли 2 китайські:
Bay Environmental Technology Corp (Bayeco) та Didi
Chuxing (рис.3). Компанія Bayeco є постачальником
промислових рішень для боротьби з забрудненнями для нафтогазової та хімічної галузей. Компанія
Didi Chuxing – найбільший у Китаї сервіс з надання
послуг таксі за схемою спільного користування.
О. В. ХОМЕНКО

Джерело: Національне статистичне бюро КНР

На національному рівні в КНР здійснюється щорічний моніторинг сталого розвитку. Так, 2017 року
Національне статистичне бюро КНР опублікувало
«Річний звіт розбудови екологічної цивілізації у
2016 році», в якому представлено регіональний індекс «зеленого» розвитку (рис.4). Індекс базується
на оцінці 56 індикаторів, у т.ч. споживання енергії,
викиди вуглекислого газу, якість повітря, а також
дохід на душу населення, витрати на дослідження
та розробки. Ці індикатори формують 7 субіндексів:
використання ресурсів, екологічний менеджмент,
якість довкілля, екологічний захист, зростання
якості, «зелене» життя та задоволення населення.
За результатами оцінювання, до першої п’ятірки лідерів увійшли провінції Пекін, Фуцзянь, Чжецзян,
Шанхай та Чунцін. Останні позиції посіли провінції
Сіньцзян, Тибет, Нінся, Тяньцзінь, Ляонін.

1 循环经济发展战略及近期行动计划

Отже, впроваджуючи активну екологічну політику, уряд Китаю має намір
зменшити вплив промисловості на
довкілля та підвищити стійкість економіки країни. А довгострокова мета
китайського уряду – побудова інноваційної економіки з екологічною складовою. Особливо важливою така політика є в умовах глобальної тенденції
розвитку «зелених» секторів економіки країн світу. Це дозволить Китаю
сформувати конкурентні переваги у
циркулярній економіці та побудувати
«прекрасний Китай».

2 China's National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable

http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/05/content_2327562.htm

Development:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/W020161014332600482185.pdf

3 2016年生态文明建设年度评价结果公报
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201712/t20171226_1566827.html
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ЗАСТОСУВАННЯ
протекціоністських ЗАХОДІВ
на ПРИКЛАДІ антидемпінгового
розслідування
стосовно імпорту в Україну
шприців медичних з Китайської
Народної Республіки
З метою розвитку національної економіки та зміцнення позицій на
світовій арені держави формують власну зовнішньоторговельну
політику. Більшість країн світу прагнуть до лібералізації зовнішньоторговельних відносин, а саме до розвитку взаємовигідної торгівлі залежно від національної конкурентоспроможності. Основним
регулятором міжнародних торговельних відносин є Світова організація торгівлі (СОТ), що об’єднує 164 країни. З 2001 року до СОТ
приєднався Китай, а з 2008 року – Україна.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ – це економічна політика держави, яка спрямована на
захист національного виробника від іноземної конкуренції засобами
обмеження міжнародної торгівлі через стримування імпорту високо
конкурентної іноземної продукції або через стимулювання експорту
вітчизняної продукції.
ОСНОВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ Є:

Тарифні бар’єри або митні збори (мита). Значне підвищення мита робить імпорт продукції невигідним, підвищуючи цим конкурентоздатність національного товаровиробника;
Нетарифні бар’єри – обмеження або повна заборона на імпорт засобами квотування,
ліцензування тощо;

ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ – особливі умови для національного товаровиробника через дешеве кредитування, надання пільг та субсидій тощо.

Тарифні бар’єри є найтрадиційнішим засобом захисту національного товаровиробника. Однак цей інструмент має як позитивні, так і негативні наслідки. Створення конкурентних умов для
внутрішніх підприємств через збільшення імпортних мит призводить до суттєвого зменшення або повної зупинки імпорту, а значить, і надходжень до державного бюджету.
СЕРЕД ОСНОВНИХ ПОЗИТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ МОЖНА ВИДІЛИТИ:

ОСНОВНИМИ ПРАВИЛАМИ ТА ПРИНЦИПАМИ В РАМКАХ СОТ Є:

В. Ю.Голод
кандидат економічних наук,
член правління Української
асоціації китаєзнавців
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Недискримінація: однакові сприятливі умови для всіх членів СОТ;

◊ Заохочення національного виробництва в умовах низького імпорту або його відсутності;

Режим найбільшого сприяння для всіх членів СОТ у разі надання особливих умов для однієї країни;

◊ Урівноваження торгового іта платіжного балансу. Як правило, вдаються до цього засобу
при високому зовнішньому борзі;

Національний режим: заборона дискримінації іноземних товарів та послуг;

◊ Боротьба з безробіттям через створення робочих місць.

Принцип взаємності: використання переваг від вступу до СОТ, але й виконання зобов’язань в рамках СОТ; взаємні поступки та послаблення митних бар’єрів;

◊ До негативних наслідків протекціонізму зараховують такі чинники:

Принцип зобов’язання: СОТ встановила межу тарифних зобов’язань, зміну яких може бути застосовано лише шляхом взаємних переговорів між
країнами;

◊ За відсутності конкуренції можливе виникнення монополії національного виробника,
а значить обмеження свободи вибору для споживача

Принцип запобіжних заходів: незважаючи на усі викладені вище принципи, уряд країни має право застосовувати протекціоністські заходи, що
обмежують торгівлю.
В. Ю. ГОЛОД

◊ За відсутності конкуренції на внутрішньому ринку, зникають стимули вдосконалення виробництва;

◊ Вірогідність відповідних протекціоністських дій з боку країн – партнерів;
◊ Протекціоністська політика часто призводить до торгових війн та використовується як засіб політичного тиску.
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Рисунок 1. Динаміка імпорту товарів до України (млн. дол. США) в період 2013-2016 рр.

В рамках теми застосування протекціоністських заходів цікавим є приклад антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну
шприців медичних походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської
Народної Республіки (Рішення Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі від 25.10.2017
№ АД-379/2017/4411-05, опубліковане в «Уря-

довому кур’єрі» від 02.11.2017 р.). Ініціатором
розслідування виступає ПАТ «Гемопласт»,
який надав до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України інформацію,
згідно з якою імпорт до країни шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки і Китайської Народної Республіки міг
здійснюватися за демпінговими цінами.

ЦЕЙ ПРИКЛАД МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ ДЛЯ ОКРЕМОГО ВИВЧЕННЯ З ПЕВНИХ ПРИЧИН:

1.

Розслідування все ще триває, тобто заключне рішення Мінекономрозвитку не винесене. Будь-яке
обговорення чи публікація можуть вплинути на результат розслідування. Цікаво, чи будуть вжиті протекціоністські заходи, чи будуть підтримані принципи вільної торгівлі;

2.

Матеріали скарги є публічною неконфіденційною інформацією. Кожна зацікавлена особа може проаналізувати опубліковані дані. У відповідності з п.п. 4-6 ст. 9 Закону України “Про застосування спеціальних
заходів щодо імпорту в Україну” від 22.12.1998 року № 332-XIV, зацікавлені сторони мають право подавати
Мінекономрозвитку додаткову інформацію, надавати коментарі з питань розслідування тощо.

3.

Частка ПАТ «Гемопласт» у вітчизнятому виробництві шприців в 2014 – 2016 р.р. складала 96,7%. Звертаючись до Мінекономрозвитку із проханням застосувати антидемпінгові мита до постачальників з КНР,
Турції та Індії, ПАТ «Гемопаст» має можливість за допомогою антидемпінгових заходів стати фактичним
монополістом ринку шприців в Україні.

Джерело: Державна служба статистики України

Проаналізувавши інформацію та докази про
демпінгування, що призвели до порушення
розслідування, можна надати такі коментарі:

Рисунок 2. Динаміка імпорту товарів з КНР до України (млн. дол. США) в період 2013-2016 рр.

1. Ініціатор розслідування ПАТ «Гемопласт» наводить статистичні дані щодо різкого зростання
імпорту шприців впродовж 2016 – початку 2017
років порівняно з 2013-2015 роками, що є об’єктом антидемпінгового розслідування.
Зниження імпорту відбувалося впродовж 20132015 років та пояснюється перш за все економічною та політичною кризою в Україні та відповідає
тенденції зниження загального імпорту до країни.
Зростання в 2016 – на початку 2017 років пояснюється загальним пожвавленням економіки України
(див. Рис. 1).
Тенденцію змін обсягу імпорту повторює загальний імпорт товарів з КНР до України впродовж аналогічного періоду (див. Рис. 2).
Варто також взяти до уваги той факт, що в 2009
році Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі були введені на 5 років (і були чинними до 2014
року включно) диференційовані ставки антидемпінгового мита від 24% до 347% для імпорту шприців з КНР та низки інших країн. Тому очевидно, що

Джерело: Державна служба статистики України
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ЕКОНОМІКА

статистика 2013 та 2014 року не може бути взята за
основу в цьому розслідуванні, оскільки в цей період діяли антидемпінгові мита, що робили імпорт
шприців економічно невигідним. З цих причин
обсяги імпорту в 2014, 2015, 2016 роках є абсолютно неспівставними величинами. Як доказ, згідно
даних ПАТ «Гемопласт» імпорт шприців 2 мл (найпопулярніший типорозмір) з Китаю в 2014 році становив лише 1 тонну, в 2015 році – 21 тонну, а в 2016
році – 235 тонн.

Важливим є факт,
що стерильна продукція,
якою є шприци, для імпорту
в Україну має пройти процедуру
реєстрації та аудиту підприємства
в країні виробництва. Це потребує
певного часу. Тому очевидно,
що статистику 2015 року також
не можна брати до розрахунків
тенденції торгівлі через те, що після
зняття антидемпінгових мит
компаніям-імпортерам знадобився
майже рік на виконання
вищевказаних процедур.
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Отже, очевидно, що аналіз тенденцій імпорту шприців медичних за період
2013-2015 рр. не є об’єктивним через нетарифні бар’єри та необхідні підготовчі дії для ввезення стерильної продукції після зняття антидемпінгових мит.
За даними Державної служби статистики України, в
2016 році відбулося незначне (на 15% порівняно з
2015 роком) зменшення вартості імпорту товарів з
КНР за кодом УКТ ЗЕД 9018311000 (шприци з голками чи без голок) (див. Таблицю 1). Це пояснюється
тим, що в період дії нетарифних обмежень (антидемпінгових мит) відбувався імпорт дорожчих видів шприців, а не 2 мл, 5 мл, через високе імпортне

мито. Варто врахувати той факт, що падіння ціни
в 2016 році, можливо, також було зумовлене зростанням конкуренції серед підприємств-виробників КНР, що спонукало знижувати ціни з метою
виходу на нові ринки. Цей факт спостерігаємо на
тематичних міжнародних виставках, де присутність китайських виробників шприців стає з року
в рік більш чисельною.

Слід звернути увагу на той факт, що середня ціна імпорту в Україну майже
збігається з середньою ціною українського експорту. Це доводить, що ринкова вартість в середньому за групою, незалежно від країни походження
коливається в однаковому діапазоні (Рис. 3).

Рисунок 3. Порівняння средніх українських цін експорту та середніх китайських цін
імпорту до України в дол. США за тону за кодом 9818310000

Таблиця 1. Імпорт товарів в Україну з КНР за кодом УКТ ЗЕД 9018311000

Імпорт, тонн

Вартість, тис. дол.

Ціна, дол./тонна

2013

281

1819,6

6,47

2014

201

1542,7

7,68

2015

254

1638,4

6,45

2016

466

2548,0

5,47

Джерело: Державна служба статистики України

Згідно Таблиці 1, в 2016 році відбулося збільшення обсягу імпорту шприців (всього за групою) порівняно
з 2015 роком у 1.8 раза, що відповідає реальній потребі ринку України на усі типорозміри за умови стандартних ввізних мит.
Для порівняння наводимо дані українського експорту шприців в період 2013–2016 рр. за кодом УКТ ЗЕД
9018311000 (Таблиця 2).
Таблиця 2. Обсяг українського експорту шприців в період 2013 -2016 рр. за кодом УКТ ЗЕД 9018311000

Загальний експорт, тонн

Вартість, тис. дол. США

Середня ціна експорту

2013

175,21

1063,7

6,07

2014

106,028

659,1

6,22

2015

68,237

334,2

4,9

2016

37,119

263,3

7,09

Варто зазначити, що введення антидемпінгових мит в минулий період 2009-2014 рр. призвело до падіння загальних продажів шприців
та збільшення їхніх цін на ринку України. В період дії антидемпінгових мит зріс попит на шприц 10 мл, на який діяли найвищі тарифи. Це
свідчить про те, що споживач був готовий сплачувати вищу ціну за
імпортні шприці вищої якості. Така ситуація не сприяє лікарям та пацієнтам та не відповідає природнім потребам ринку.

Джерело: Державна служба статистики України
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Таблиця 4. Розрахунок вартості трикомпонентних шприців
на внутрішньому китайському ринку

Таблиця 3. Внутрішні та зовнішні ціни китайських шприців у розрізі типів шприців у 2016 р.
(незалежно від країни експорту)

Тип шприца

Середня річна ціна на
внутрішньому ринку $/ 1000 шт.
(перерахунок за середнім річним
курсом)

2 мл

24,00

Ціна експорту
(FOB
китайський
порт), $/1000
шт.

20,5

Різниця, %

5 мл

24,8

22,0

11%

10 мл

37,5

33,0

12%

В рамках державної програми сприяння експорту діє безперешкодне повернення
ПДВ експортерам на рівні 17%, що враховується в ціні експорту.

2.

Умови співпраці з закордонними покупцями вигідніші, ніж продаж внутрішньому
споживачу. В першому випадку китайський виробник отримує попередню оплату 30-50%
перед тим, як розпочати виробництво, а решту оплати (остаточний розрахунок) – майже
відразу після відвантаження. У випадку з китайським покупцем (в більшості, це державні
медичні установи) – через 180 днів після постачання товару. Користуючись кредитними
коштами, китайські виробники шприців вимушені враховувати відсотки за кредитом у ціні
продажу на внутрішньому ринку.
Скарга ПАТ «Гемопласт» містила недостовірні дані щодо ваги шприців (кількість штук
в 1 кг) у розрізі типорозмірів, збільшивши їх від 1.5 до 2 разів, що призвело до викривлення
результату обчислень номінальної вартості шприца.
Таблиця 4 демонструє підрахунок номінальної
вартості 3-компонентного шприца на внутрішньому китайському ринку. Середню вагу шприца
було визначено шляхом зважування на спеціальних терезах (вага нето шприців в індивідуальній
упаковці без транспортного пакування).

2018

10 мл

Ціна $/1000 шт.

24

24,8

37,5

Кількість шт. в 1 кг

175

126

86

Ціна, $/кг

4,2

3,12

3,22

Аналізуючи ціни на шприци на внутрішньому українському ринку, можна отримати ще одну цікаву
статистику. Таблиця 5 демонтрує ціни ПАТ «Гемопласт» на двокомпонентні шприци ТМ «Стандарт»
для бюджетних організацій при максимальній знижці 40% та вхідні ціни на китайські трикомпонентні шприці після доставки та сплати усіх мит (для прикладу, наведено ціни китайської компанії-виробника JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD). З Таблиці 5 видно, що шприці
українського виробництва доступні за нижчою ціною, ніж альтернативні китайські.

1.

№12

5 мл

Для порівняння, ціни підрахунку ПАТ «Гемопласт» становили 7,03, 6,93 та 6,68 дол./кг відповідно на 2 мл,
5 мл, 10 мл., тобто різниця з даними аналізу, наведеними в Таблиці 4, в 1.6 – 2.2 рази.

Можна погодитися із фактом, що ціни шприців на внутрішньому ринку КНР відрізняються від ціни експорту. Але різниця незначна (до 15%) (див. Таблицю 3), та на це є
цілком економічні пояснення:

Україна-Китай

2 мл

14,60%

Джерело: дані виробника «JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD».
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Тип шприца

Таблиця 5. Порівняльна таблиця вхідних цін на
українському ринку

Тип шприців

Ціни ПАТ
«Гемопласт»,
грн.

Ціни Jiangxi
Hongda, грн.

2 мл

0,57

0,5984

5 мл

0,63

0,6276

10 мл

0,84

0,9633

Розрахунки та дані, наведені в Таблицях 4 та 5, доводять відсутність будь-якого демпінгу з боку китайських постачальників.
Попит на шприци є постійним та стабільним в розрізі типу за нормальних умов. Дійсно, є факт конкуренції національних виробників з імпортними
аналогами, наприклад, з китайськими, з причини
нижчої собівартості цих виробів у країнах походження імпорту та інших конкурентних переваг, серед
яких можна назвати високотехнологічне, повністю
автоматичне високопродуктивне обладнання. За
умов чесної конкуренції імпортовані шприци мають відповідати міжнародним стандартам. Щодо
цього необхідно посилити заходи контролю зі сторони відповідних органів.
Сумарно два (а фактично – один) український виробник одноразових шприців не може покрити потреби українського ринку.

В. Ю. ГОЛОД

ЕКОНОМІКА

Минулий досвід введення антидемпінгових мит не
дав свого результату. Наявний факт викривлення
структури споживання шприців на користь тих,
до кого не були вжиті заходи; монополізація ринку; штучне завищення цін на внутрішньому ринку;
нав’язування невигідних умов співпраці. Як доказ
можна навести зростання цін на продукцію ПАТ
«Гемопласт» (на шприци 2 мл, 5 мл, 10 мл) в минулий період чинності антидемпінгових мит: в 2016
році відбулося збільшення на 80 – 100% порівняно
із 2014 роком.
В умовах ринкової економіки, в рамках виконання
зобов’язань країн – членів СОТ, протекціоністські
заходи, що обмежують торгівлю, мають застосовуватись лише у виняткових випадках. Введення антидемпінгових мит може призвести до дефіциту та
збільшення цін, від чого не виграють ані споживачі,
ані уряд України; постраждають компанії-імпортери,
які також створюють робочі місця. Імпорт різко скоротиться, як і надходження до бюджету.
Вибір між протекціоністськими заходами чи механізмами вільної торгівлі завжди складний для держави, тому й існує довга процедура розслідування.
Кожна зацікавлена сторона має надати достатньо
аргументів на захист своїх інтересів та країни в цілому. Підтримка національного виробника, створення нових робочих місць – безумовно корисні
для розвитку національної економіки. При цьому
важливо не допустити створення монополії та задоволення корисливих бажань окремих компаній.
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ЧЕРЕЗ
ТЕРНИ – ДО
ШОВКОВОГО
ШЛЯХУ

Член журі та учасник багатьох міжнародних фестивалів: у Великій Британії (Единбург та Солсбері),
Єгипті (Каїр), Австралії (Аделаїда), Ірландії (Галвей),
у Китаї ("杭州天马山嘉年华" в Ханчжо́ у та "海峡国际儿
童戏剧艺术节" в Фучжо́ у) тощо.

АБО
ШОВКОВИЙ
ШЛЯХ
УКРАЇНСЬКОГО
КІНО
Олександр Спаринський (1954
р. нар.) – відомий український
композитор, автор музики до
театральних вистав, мюзиклів,
фільмів, естрадних та дитячих
пісень, хорових творів, ораторій, інструментальних п`єс; музикознавець – автор багатьох
публікацій, радіо, телепрограм
та документальних фільмів; продюсер низки провідних українських колективів та виконавців;
член Національної спілки кінематографістів та Української кіноакадемії. Детальніше – на www.
sparinsky.kiev.ua

Олександр Спаринський, композитор, продюсер,
Член Національної спілки кінематографістів України
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Свою діяльність на теренах популяризації українського мистецтва
за кордоном розпочав із Великої
Британії на початку 90-х років. Відтоді поширив коло міжнародних
презентацій на Ірландію, Францію,
Голландію, Німеччину, та Австралію. Після кількаразової участі у
Гонконгському мистецькому фестивалі зацікавився східним регіоном,
насамперед Китаєм, де знайшов
широке коло партнерів та спільнодумців. Згодом цей інтерес поширився на кіногалузь.
О. Спаринський

В Україні створив та продюсував чимало урядових
та державницьких заходів, а саме свят Незалежності, Перемоги, Днів міст України, Всеукраїнських
оглядів мистецьких колективів, розважальних, фестивальних та новорічно-різдвяних програм, корпоративних церемоніальних заходів тощо. Живе та
працює в Києві.
Звістка про те, що Кабмін закладає у проект держбюджету-2018 щонайменше 500 млн. гривень на
розвиток українського кінематографа блискавично облетіла українську кіно-спільноту наприкінці
минулого року. Щоправда, не всі дослухалися до
зауваження Прем’єр-міністра, пана В. Гройсмана,
що «…потрібні не тільки кошти. Потрібно законодавчо створити повноцінну систему розвитку кінематографа і врегулювати проблеми, які створюють
бар'єри такому розвитку".
З повідомлення прес-служби Президента України
Петра Порошенка: «…Глави держав висловились
за активізацію економічного співробітництва між
Україною та КНР. Відповідні домовленості було досягнуто в ході зустрічі глави української держави
з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном» (січень минулого року в Давосі). При цьому
Президент України заявив, що Україна зацікавлена
брати активну участь в ініціативі Китаю «Один пояс,
один шлях».

«…Це прекрасна можливість
примножити те, що ми вже маємо,
і закласти фундамент для нового,
більш потужного співробітництва,
яке пропонує нова епоха»
– цитата з виступу Першої леді України Марини Порошенко під час проведення тижня українсько-китайського культурного обміну «Один пояс, один
шлях» у квітні 2017 року.
Отже, на найвищих щаблях української влади чудово розуміють перспективу, необхідність та послідовність процесу розбудови українсько-китайських
відносин і те, що носити вони мають стратегічний
характер. Ще б пак!
Майже 26 років минуло відтоді, як було встановлено
дипломатичні відносини між КНР та Україною. За час,
що минув, співробітництво між нашими країнами
зростало, поглиблювалося, набуваючи нових рис та
плідної динаміки, відкриваючи обапільні можливості, особливо в таких галузях, як торгівля – КНР поКУЛЬТУРА

сідає друге місце з товарообігу України порівняно з
іншими країнами світу ($6,17 мільярдів); транспорт
– перше місце з обсягу вантажоперевезень з України; інвестиції, обсяг яких з Китаю до нашої держави
минулого року склав близько $1 млрд; посилюється
військово-технічне співробітництво тощо.
Втім, перелік змін у мистецькій галузі є досить стислим: окремі випадки концертних виступів, участь
України у Всесвітній виставці в Шанхаї "Експо-2010"
чи поодинокі приватні ініціативи, як, наприклад,
продаж прав на адаптацію українських шоу «Розсміши коміка» (в Китаї 笑傲江湖) та «Хочу до Меладзе» (від «Кварталу 95») до компанії Jiangxi TV;
чи придбання українського мультфільму «Микита
Кожум’яка» (у закордонному прокаті «The Dragon
Spell»). Ці факти, на жаль, аж ніяк не варто вважати
цілком задовільними. Бо вказані приклади є досить
далекими в часі, їх замало і більшість з них, як правило, є результатом діяльності не державних, а бізнесових структур. Хоча співробітництво в такий царині, як кінематограф, є надзвичайно плідним для
взаємного пізнання наших народів, перспективним
та прибутковим з фінансового боку, актуальним для
інтеграції наших культур.
Згадаймо минуле, коли успіх українсько-китайського фільму 钢铁是怎样炼成的 («Як гартувалася сталь»,
1999 р.) у Китаї перевершив усі сподівання, чи нещодавній злет української акторки Ірини Каптелової
(народжена в Дніпропетровську) – Іліши, що знялася
у 50-серійному китайському телесеріалі 我的娜塔莎
("Моя Наташа"); чи художнього фільму «Битва за Севастополь» (в українському прокаті «Незламна») режисера Сергія Мокрицького. Коли Юлія Пересільд, виконавиця головної ролі, отримала приз за кращу жіночу
роль на 5-му Міжнародному кінофестивалі в Пекіні
(щоправда, з незрозумілих причин, цю стрічку на фестивалі було позиціоновано виключно як російську).
Отже, потенціал у такому співробітництві, без сумніву, присутній. І правовласники, і митці, й продюсери, й дистриб’ютори, всі ті, хто безпосередньо
створює та реалізує сучасний кіно продукт, все це
напрочуд добре розуміють. Яким же чином перетворити окремі прецеденти на тривалий партнерський поступ, вигідний обом сторонам? І, кінець-кінцем, – навіщо?

БОКС-ОФІС (термін, що використовується в кінопрокаті й означає виручку від продажу квитків) Китаю в 2017 році склав $ 8,6 млрд – це більше
за 20% касових зборів по всьому світові. Причому
в топ-10 найуспішніших фільмів Китаю – лише
три голлівудських картини; решта – стрічки
місцевого виробника:
3 місце: «Ніколи не здавайся» – $333,9 МЛН
2 місце: «The Fate of the Furious» (в нашому прокаті «Форсаж 8») – $392,8 МЛН
1 місце: «Війна вовків 2» – $854,2 МЛН
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Для порівняння – касові зборів трьох найуспішніших вітчизняних стрічок 2017 року:
3 місце: «Кіборги» – $560,71 ТИС (ще в прокаті)
2 місце: «Сторожова застава» – $701,98 ТИС
1 місце: «DZIDZIO Контрабас» – $822,88 ТИС
Звісно, скажете ви: майже 1. 394 мільярди мешканців,
потенційних глядачів, – от і результат карколомного
обсягу валових зборів та майже 50 тисяч кінотеатрів
у країні. До речі, в Україні, як було заявлено на відкритті «Літнього кіноринку 2017», кількість кінозалів
(точніше, екранів) нарешті досягла 500 (кінотеатрів
при цьому 162). Як бачимо, різниця з кількістю кінозалів в Китаї є величезною.
Саме тому й дивує:

чому на тих тисячах
китайських екранів НІКОЛИ
(за окремими винятками,
про що йшлося вище)
не демонструють сучасних
українських фільмів?
Адже офіційні підстави для цього начебто є. Нагадаємо, що Меморандум про взаєморозуміння щодо
кіноспівробітництва між нашими країнами було
парафовано (тобто, підписано) в Пекіні тодішніми
головою Держкіно, пані Є. Копиловою, та головою
Головного управління у справах друку, телебачення,
радіо і кіно (далі SAPPRFT) паном Чжан Хунфеном
аж далекого … 2013 року, під час офіційного візиту
української делегації до Китайської Народної Республіки. Що ж змінилося за минулі 5 років, як власне,
і на двадцять шостому році взаємовизнання наших
країн одна одною?
Зрозуміло, вийти на китайський кіноринок непросто. Тим, хто бажає завоювати наймасовішу аудиторію світу, треба пролізти у вушко голки – потрапити до щорічної квоти на іноземну кінопродукцію,
а це всього 34 фільми. От де підтримка національного виробника! Й пройти через фільтр Головного
управління у справах друку, телебачення, радіо і
кіно. Й це ще не все!
Іноземець, що зважився вийти на китайський кінопростір, має розуміти, що не зможе працювати у Китаї автономно. Існує безліч обмежень, що стосуються створення іноземцями власних компаній у Китаї,
а також спільних підприємств з китайським партнерами. Крім того, весь контент підлягає затвердженню і має пройти цензуру.
Дистрибуція (засіб маркетингу у кіноіндустрії, результатом якого є масовий показ фільмів у мережі
кінотеатрів та їх розповсюдження іншими засобами)
у КНР також суворо регульована. Всі іноземні фільми мають отримати схвалення від SAPPRFT. Іноземні
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студії можуть здійснювати дистрибуцію своїх картин
лише через китайську компанію. Кількість великих
релізів, за які правовласники можуть отримувати
відсоток від бокс-офісу (а не фіксовану ставку), обмежена; творці картин отримують не 50% з китайського прокату, як це прийнято в світі, а лише 25%.
Один зі способів для іноземної компанії розширити
свій вплив на китайському ринку – це працювати
разом з якоюсь китайської студією.
А інший спосіб – фестивальний рух. Це найкоротший шлях до серця і гаманця китайського глядача.
Саме в таких рамках сьогодні українські кінематографісти мають можливість показати своє кіно,
а китайська публіка – його побачити. До того ж
фестивалі –це практичний крок до спільного виробництва. Й вже за рік-два з'являтимуться перші
результати спільних зусиль. Хіба з-посеред низки
українських стрічок нема гідних для широкої некомерційної фестивальної презентації серед глядачів Піднебесної?
Замислившись над цими питаннями, автор, член
провідної та найчисельнішої організації професіоналів кіноіндустрії – Національної спілки кінематографістів України (НСКУ), за підтримки тодішнього
Голови Спілки, режисера Тараса Ткаченка, й виступив ініціатором проведення Першого Фестивалю
українського кіно в Китаї під назвою《爱上乌克兰》
(«Закохатися в Україну»).
Відомо, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття
учасниками багатьох міжнародних кінофестивалів стають українські роботи, де вони здобувають визнання й престижні перемоги. А у вересні
2016 р., рамках під час Першого культурного ЕКСПО
у КНР Шовкового шляху, Міністр культури України пан Є. Нищук відвідав Китай, де мав офіційну
зустріч з колегою, Міністром культури КНР, паном
Ло Шуґаном. Саме тоді було вчергове накреслено
подальші шляхи поглиблення співробітництва між
нашими країнами у галузі мистецтва, в тому числі,
кінематографа.
Після нашого тривалого листування з низкою урядових інституцій України, в тому числі – з обома
віце-прем’єр-міністрами, із головою Міжурядової
комісії «Україна-Китай» та з Міністерством культури, розпочалася практична реалізація проекту
Фестивалю «Закохатися в Україну». Проект посів
гармонійне місце у розвитку стратегічної ініціативи
"Один пояс, один шлях" у Китаї та отримав дієву підтримку з боку Посольства України в Пекіні.
Головне управління з питань преси, друку, радіомовлення, кіно та телебачення КНР призначило
організацію, що проводитиме Фестиваль у Китаї
– це China Film Promotion International, куди, за узгодженням з правовласниками, було надіслано 10
фільмів, шість з яких було затверджено для покаО. Спаринський

зу, а саме: «Закохатися в Україну» (режисер Чжен
Ган (郑刚, КНР); «Іван Сила» (режисер В. Андрієнко),
«Гніздо Горлиці» (режисер Т. Ткаченко), «Припутні»
(режисер А. Непиталюк), «Давай, танцюй» (режисер
О. Березань) та анімаційна стрічка «Бабай» (продюсер Е. Ахрамович).
Автор цих рядків, член Української кіноакадемії,
другий рік поспіль переглядає строкату палітру
національного кіно майже за усіма жанровими
підрозділами – від анімації до документального,
короткометражного й ігрового. Результатом тих переглядів став добір згаданих фільмів для участі у
першому фестивалі українського кіно в Китаї.
Чого лише 10 стрічок? Адже останніми роками в
Україні створено сотні фільмів?

Зізнаюся: мені було незручно подавати до Китаю цифри касових зборів українських стрічок.
Тим не менше – подав! Бо, як згадував вище, у
цивілізованому кінопросторі існує єдине мірило
комерційної спроможності: той самий бокс-офіс.
Якщо глядач проголосував своїм гаманцем за ту
чи іншу картину – хай так і буде. У цьому разі художня цінність картини не завжди є визначальною. Отже, нехай потенційний прокатник, який
організовує фестиваль, на місці вирішує, яку з
стрічок запрошувати до участі й згідно яких
цензурних критеріїв її оцінювати. Я ж особисто
у жодному разі не брав на себе функції художньої
ради. А от цензурні обмеження в КНР, справді,
доволі жорсткі. Зупинимося на деяких з них.
Незважаючи на значний прогрес китайського кінопрокату, уряд КНР не має наміру послаблювати ідеологічну складову. З березня 2017 року в Китаї силу
набув чинності новий Закон про кіно, згідно якого
було заборонено знімати стрічки, зміст яких буде
визнано згубним для «величі, слави і інтересів»
країни. Також закон заохочує просування соціалістичних цінностей разом із необхідністю збагачувати
духовне та культурне життя глядача.
Отже, китайську кіноіндустрію влаштовано так, що
влада у ній належить не глядачам, а групі цензорів,
чия робота – вирішувати, що робити з іноземними
фільмами: дозволяти або забороняти їхній вихід
на китайський ринок. Щоб працювати із цією системою, необхідно знати хоча б ключові правила
гри. Хоча деякі джерела впевнено складають списки конкретних критеріїв, слід розуміти, що жодного
закону, що чітко описує стандарти, не існує. Тому
лише дотримання базових принципів дозволить
заощадити час.
Таким чином, визначальний принцип – співпраця з
цензорами, з SAPPRFT. І вже ця організація буде раКУЛЬТУРА

дити інші інстанції в залежно від тематики фільмів.
Повернемося до нашого Фестивалю.
Варто підкреслити, що весь необхідний перелік
завдань щодо його проведення у Китаї взяла на
себе китайська сторона, а саме: переклад дібраних фільмів китайською мовою, забезпечення візиту української делегації, її перебування в КНР,
зали для кінопоказів, рекламу Фестивалю, медійну підтримку тощо.
Водночас, китайська сторона наголосила на тому,
що бажаною є організація зустрічного Фестивалю
китайського кіно в Україні на аналогічних умовах,
що потребувало відповідних коштів з українського
боку. Зрозуміло, що у Спілки кінематографістів –
структури некомерційної – коштів немає. До того ж,
SAPPRFT повідомило про бажане співробітництво зі
спорідненою структурою, тобто з Держкіно. Мовляв,
субординація: дотримання встановлених правил
стосунків між різними ієрархічними щаблями суспільства. Тобто від України потрібне підтвердження
проекту від спорідненої державної інституції.
Цікаво, що українські урядовці середньої ланки,
безпосередні виконавці, ті, хто мають дієво втілювати згадувані на початку статті тези Президента
та Прем’єр-міністра, зреагували на ініціативу виключно позитивно: всі вони – «за». Досвід автора
проекту, чиє листування з проводу Фестивалю триває нині вже рік поспіль, свідчення цьому.
А Китайсько-український центр обміну культури та
мистецтва в Шанхаї, очолюваний китайським режисером та художником Чжен Ганом, чия стрічка
«Закохатися в Україну» дала назву проектові, згодився виступити співреалізатором зустрічного фестивального заходу в Україні. Принаймні як перекладач китайських стрічок українською мовою.
Отже, – отримавши низку позитивних відповідей:
листів від віце-прем’єр-міністра, Міністерства
культури, Міністерства закордонних справ, Держкіно тощо, разом із Китайсько-українським центром
обміну культури та мистецтва було підготовлено
й подано детальний проект проведення Першого
фестивалю українського кіно в Китаї. Включаючи – ніби «на блюдечку з блакитною стрічкою» –
вже затверджений китайською стороною перелік
добраних фільмів та пропозицію Голові Держкіно, пану П. Іллєнку, очолити цей захід. Відбулося
подання документів наприкінці грудня минулого
року. Чекатимемо на результат!
Тим часом спробуємо проаналізувати, наскільки вигідно й як саме відбувається співпраця з Китаєм в
кіногалузі у провідного кіно-гравця світу, у кінематографічній спільноті Сполучених Штатів Америки.
Адже співробітництво Китаю і Голлівуду міцніє. Студії борються за право потрапити до пулу з 34 іно-
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земних фільмів, які можна показувати впродовж
року в Піднебесній, відкривають свої представництва і працюють разом з китайцями…

За обсягами бокс-офісу лідерство в світі має ринок США із населенням у 325 млн осіб і касовими
зборами (2017 рік) $ 9,7 млрд, йому дихає у спину і
наступає на п'яти ринок Китаю.
Найоплачуваніший режисер світу Стівен Спілберг
і найбагатша людина Китаю Джек Ма на прес-конференції у Пекіні оголосили про угоду: власник
інтернет-гіганту Alibaba, Taobao та Alipay (аналог
американської PayPal) купує частку у кіностудії
Amblin Pаrtners (колишня Dreamworks).
За півроку до угоди панів Ма та Спілберга китайська
компанія Dalian Wanda Group придбала контрольний пакет акцій кіностудії Legendary. Влітку 2016
Dalian Wanda вела переговори про покупку 49% акцій Paramount Pictures, а у вересні уклала альянс із
Sony Pictures Entertainment.
А чи існують певні правила, рекомендації, рецепти
щодо успішної інтеграції до китайського кінопростору? Аби фільм отримав статус ко-продукції з Китаєм, щонайменше, має виконуватися таке:

◊ як мінімум одна сцена має бути знятою в Китаї;
◊ серед акторського складу має бути як мінімум
один китайський артист;
◊ вкладення китайської компанії мають скласти
мінімум третину бюджету;
◊ на екрані Китай має виглядати позитивно.
Тож результатом такого обхідного маневру – ніби
панацеєю від жорсткої квоти й суворої китайської
цензури – стає спільне виробництво стрічок, що
виходять на ринок в статусі національних, тобто в
обхід усіх перешкод. Цим маневром скористалися,
приміром, творці очікуваної картини «Вій-2. Таємниця печатки дракона», де, разом з російськими акторами, гратимуть Джекі Чан, Рутгер Хауер та Арнольд
Шварценегер.
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А зі стрічки «Скайфол» вирізали сцену, де Бонд
вбиває китайського охоронця, бо цензори не змирилися з ідеєю вбивства китайського громадянина
іноземцем.
Також голлівудські творці запрошують на зйомки
знаменитих китайських акторів і навіть допускають внесення змін до сценаріїв. Адже механізми,
що забезпечують касовий успіх, давно перевірені і
налагоджені – сперечатися з цим складно. Проект,
який апелює відразу до китайського й міжнародного ринків, змушений спиратися на зірок, відомих і
тут, і там.
Вдале співробітництво в цьому вимірі дає й неочікувані плоди: «Велика стіна» (2017, у головній ролі
Мет Деймон) – багатьом відомий приклад вдалої
американо-китайської ко-продукції. Тепер багатьом
китайцям подобається розглядати стрічку режисера Чжана Імоу саме як китайську – і в цьому сенсі
присутність у кадрі великої голлівудської зірки їм
дуже лестить. Ті ж, хто вважає фільм голлівудським,
все одно хвалять режисера за «привнесення китайських елементів до західного фільму».

Розквіт китайської кіноіндустрії
досяг того рівня, коли з цим
феноменом рахуються найбільші
кіностудії, її вивчають експерти
й аналітики, а знаменитості
кінобізнесу і зірки екрану
мріють про співпрацю
з китайськими кінокомпаніями.

Так, з фільму «Місія нездійсненна 3» було видалено сцену, де на вулицях Шанхая сушиться білизна.
Цензура визнала це ударом по престижу міста; зате
з'явилися додаткові сцени, зняті у Китаї.

Бо, врешті-решт, бентежить одне: якщо всі ми
такі розумні – чого ж ми досі такі бідні? Чого
впродовж 25 років український віз не в змозі потрапити до Китайського Шовкового Шляху?

2018

О. Спаринський

Під час зйомок телепрограми каналу «Культура» про перспективи
кіно-співробітництва з КНР. Зліва
праворуч: Чжен Ган, художник та
режисер; Тарас Ткаченко, кінорежисер; Сергій Тримбач, кінознавець, ведучий програми; Олександр Спаринський, композитор
та продюсер; Олександр Березань,
кінорежисер

Будівля SAPPRFT – Головного
управління у справах друку,
телебачення, радіо і кіно КНР

От би, нарешті, й нам хоча б прочинити українському виробникові двері до простору безмежних можливостей на найдинамічнішому кіноринку планети!
Перший Фестиваль сучасного українського кіно в
Китаї спроможний стати таким початком.
Лишилося поінформувати про це наше суспільство:
весь загал пересічних громадян, тих, хто платить
податки, хто наймає згадуваних держслужбовців
для виконання ними своїх обов’язків; тих, для кого
митці знімають кіно, пишуть музику, сценарії тощо.
Саме їм адресовано цю статтю.
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Згадайте: коли в фільмі «Марсіанин» китайці допомагали рятувати з лап голодної смерті того ж самого
Деймона, який застряг на Марсі, ніхто не протестував: ну як же, жителі Піднебесної врятували самого
«агента Джейсона Борна»!

Часто-густо голлівудським студіям доводиться миритися з китайською цензурою. Буває, американські
кінокомпанії роблять для Китаю спеціальні версії
фільмів, вирізаючи неприйнятні фрагменти або,
навпаки, вставляючи потрібні.

Україна-Китай

Китайська делегація під час
візиту до Держкіно торік. На
фото зліва праворуч: композитор та продюсер Олександр
Спаринський, художник та режисер Чжен Ган, Голова Держкіно Пилип Іллєнко, Хе Мьо,
співзасновник Китайсько-українського центру обміну культури
та мистецтва, Чу Юхуа, радник
Центру обміну культури та мистецтва в Шанхаї, Тарас Ткаченко,
кінорежисер

Це не витвори виставкового мистецтва, а звичайнісінькі кіноконцертні зали Китаю
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Україна-Китай

№12

2018

91

“Центр культури
та мистецтв
КИТАЮ”
– нова
громадська
організація
УКРАЇНИ
Культурні зв’язки, освітні обміни, створення платформ для науково-технічного співробітництва сприяють співпраці народів України та Китаю.
Громадська організація «Центр культури та мистецтв Китаю» створена
насамперед для налагодження та розвитку співробітництва у сфері культури та освіти між Україною та Китаєм в умовах новітньої інтеграції.
За підтримки громадської організації «Центр
культури та мистецтв Китаю» в лютому 2018
року на всеукраїнському рівні відбулося танцювальне шоу «Китайський новий рік». Ця подія стала можливою завдяки директору з китайського боку «Центру культури і мистецтв
Китаю», заслуженому артисту естрадного
мистецтва України Пен Лю та директору з
українського боку «Центру культури і мистецтв
Китаю», заслуженому діячу мистецтв України,
керівнику творчих майстерень, члену Правління Асоціації діячів естрадного мистецтва України, регіональному представнику Європейської
концертно-фестивальної Ліги в Україні Марку
Орловському. Вони вдихнули китайський дух у
неймовірну хореографічну постановку.
Цікаво, що під час шоу колектив дитячої танцювальної студії «Хорошки» в стилізованому китайському
одязі виконав наймасовіший традиційний китайський поклон, який став рекордом України та увійшов до Національного реєстру рекордів України.
Завдяки «Центру культури та мистецтв Китаю» діти
шкільного віку та студенти з Китаю, які зараз живуть
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та навчаються в Україні, беруть участь у міжнародних творчих фестивалях, важливих національних
заходах в Україні.
Важливо зазначити, що у планах «Центру культури
та мистецтв Китаю» організація та проведення навчальних курсів з китайської мови для тих, хто цікавиться та прагне вивчати культуру, історію і традиції
Китаю, а також запрошення китайських творчих колективів на гастролі до України. Зокрема, у травні
цього року в Києві, в Національному цирку України,
відбудеться міжнародний фестиваль циркових артистів, серед яких будуть також китайські артисти,
а одним із членів журі фестивалю буде саме представник Китаю.

У квітні 2018 року Громадська організація
“Центр культури та мистецтв Китаю” стала колективним членом Української асоціації
китаєзнавців, співпраця з якою спрямована на
підвищення знань молоді України та Китаю
щодо історії, цінностей та державних досягнень у різних сферах життя в обох країнах.
М. Орловський
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Невже все настільки змінилося?! Якщо так, то
яким чином і чому? Розплутати клубок подібностей і розбіжностей – складна, але цікава справа.
Насамперед, слід пам’ятати, що китайський пейзаж – у тому числі й архітектурний – рідко є фотографією реальності. Найчастіше – це ідеальна картина світу. В ній мусять бути узгоджені між собою
стихії, природні елементи й люди разом зі своїми
творіннями. На такий підхід до творчості вплинули
філософські вчення та смаки імператорських родин. Живопис зароджувався як високе придворне
мистецтво.
Художник XVIII ст. – XIX ст.
у манері Лі Сисюнь (651–716)
Нефритові тераси весняним ранком
Шовк, туш, водорозчинні фарби
Інв. № 408 ЖВ

ПАЛАЦ У ГОРАХ:

китайський архітектурний
пейзаж XVIII –
початку XX століть

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

З 30 березня до 13 травня цього року в Національному Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків у Києві проходила виставка з фондів
музею «Палац у горах. Китайський архітектурний пейзаж XVIII – початку XX століть». На шовкових і паперових сувоях, на творах з нефриту,
лаку, слонової кістки зображено альтанки, пагоди, мости, палаци та хатинки. Споруди виринають з-поміж лісів, гірських вершин і величезних
кам’яних брил. Вони обернені одна до одної під
різними кутами.
Кожна людина, яка побувала в сучасному Китаї, зауважить, що
пам’ятки архітектури, бачені під час подорожі, відрізняються
від старовинних споруд на картині.
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Серед зображень палаців на нашій виставці були
копії, зроблені в XVIII – XIX столітті з дуже давніх
творів, що датуються VII – VIII століттям нашої ери.
На той час Піднебесною правила династія Тан: до
імперії приєднували нові землі, бурхливо розвивалася торгівля, тривав культурний обмін з сусідніми
країнами. Задоволені своїми численними здобутками імператори відчували себе достойними спадкоємцями попередніх епох і особливо підносили велич династії Хань (206 р. до н.е. – 220 р. н.е.). Палаци
доби Хань вражали своїм величезним масштабом і
дивовижними речами у складних багатих інтер’єрах.
І хоча жоден із палаців тієї епохи не зберігся навіть
до часів Тан (зазвичай при зміні династій палаци
руйнували), перекази про колишню велич справляли глибоке враження на придворних художників,
що жили на майже 500 років пізніше. Їхня фантазія
прирівнювала земні палаци до небесних, де мешкають божества. На картині видно парадну браму
палацу, через яку ми ніби потрапляємо на імператорське подвір’я, гуляємо між залами і альтанками,
виходимо на берег штучного озера. Але задньої
брами, дальніх меж палацу ми не бачимо – вони
ніби ховаються серед гір, їх майже не існує. Імператорові не варто й замислюватися про них, адже
його влада і володіння – безмежні. Величезні брили
ажурного каміння, які ми бачимо на картинах, у реальності мусили бути співмірними людським тілам
і висоті будівель. Проте на картині їхній гіпертрофований розмір є доцільним, щоб врівноважити
елементи композиції, гармонійно поєднати протилежності: порівняймо сірі ажурні валуни з рівними
білими мармуровими терасами нижче. Гори й камені є зручними лаштунками та ще й чудовою метафорою, щоб показати величезний масштаб. Насправді
ж палаци споруджували на рівнині чи незначних
підвищеннях рельєфу.
На зміну Тан прийшла династія Сун (X – XIII ст.) – зі
своїми демократичними перетвореннями, увагою
до національної культури, прагненням нести письменність та знайомство з класикою простим людям.
Це також час вчених-універсалів, які однаково добре володіли різними науками і творчими техніками: зналися на інженерній справі, тому могли, до
прикладу, вдосконалити іригаційні споруди, розумілися на політиці, мали літературні таланти й майсКУЛЬТУРА

терно володіли прийомами каліграфії та живопису.
За доби Сун створюються архітектурні пейзажі, де
художник передає кожну деталь споруди з такою
точністю, що за картиною, як за інженерним кресленням, можна побудувати зображені на ній млин,
гуральню тощо. Проте така картина була не сухим
технічним документом: поруч із архітектурою так
само ретельно було прописано природне оточення
і людей у їхніх щоденних справах. У цю добу увагу
художників привертають і житла простих людей.
Тема грубої хатинки, віддаленого «дикого» поселення набирає нового змісту і стає популярною через
епоху, за правління династії Мін (XIV – XVII ст.). Після
короткого панування династії Юань, відомої «повторенням за класиками», виникали нові тенденції
в суспільному і художньому житті. Багато придворних і чиновників у провінції мріяли про відлюдництво, ідеалізували життя серед простих людей. Побут
найбідніших – рибалок, дроворубів, збирачів хмизу – приваблював простотою та щирістю почуттів
і стосунків. Тому на картинах тієї епохи ми бачимо
аскетичне житло, сцени дружніх зустрічей, позначені просто, без деталізації речей і персонажів. Написи поруч повідомляли багато про переживання,
рефлексії автора. Його геть не обходило ретельне копіювання природи чи архітектури. Точність
сприймалася завданням ремісників, і вони раді
були показати свою вправність на виробах з нефриту, лаку тощо.

Цікаво, що поки царедворці прагнули простоти й певного «примітивізму», відомі випадки, коли реміснича точність допомагала
людині простого походження робити карколомну кар’єру: визнаний при імператорському дворі знаменитий художник першої половини 16 ст. Цю Ін починав у провінції саме як
майстер лакових виробів. Копію з його картини «Альтанка Старого П’яниці» було представлено на виставці.
Династія Цін (XVII – початок XX століття) повернула в моду буквалізм: придворні художники детально змальовували пагоди й палаци, міські ворота і
квартали в такій послідовності, як вони відкривалися імператорам, чиновникам і військовим під час
їхніх урочистих виїздів. Зображення багатств і дивовиж Піднебесної вважалися не менш важливими
за існування їхніх прототипів. Все це прославляло
імператорський дім, було своєрідним «PR-ходом».
Тоді ж починалося знайомство китайців з тогочасною європейською культурою. Імператорські
художники запозичували в придворних радників-єзуїтів прийоми, як наносити кольорові мазки,
експериментували із поділом картини на плани.
Проте традиційно, так само, як і майже тисячу років тому, кожну будівлю малювали на полотні під
тим кутом, під яким вигідніше показати її глядачам.
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Тому святилища храмового комплексу або павільйони палацу, які в реальному житті розташовані під прямим кутом одне до одного та до
зовнішнього муру, на картині можуть виглядати подібними до стихійної забудови. Проте і глядачі, й художники чудово знали правила
планування простору для імператорської, світської та сакральної
архітектури, і не потребували зайвого тлумачення цих правил через
перспективу картини. Згадаємо також, що будь-який китайський пейзаж – це ще й уявна мандрівка. Спонтанність і ритм, заданий самими
мандрівниками, важливіші за озвучення правил, які й так всім відомі.

Художник ХХ ст.
Працював під псевдонімом
Сюй Цзян Шу Чунь
Храм та пагода у горах, 1953 р.
Папір, туш з підфарбуванням
Інвентарний №5 ЖВ

Модель пагоди
XIX ст.
слонова кістка;
різьблення
Інв. №665 ДВ
Художник XIX ст.
у манері Хуан Дін (1660 – 1730)
Палац серед снігових гір
Шовк, туш, водорозчинні фарби
332 ЖВ

Художник XIX ст.
Палац безсмертних
Шовк, туш, водорозчинні фарби
71 ЖВ

Художник XIX ст.
Відвідування
Папір, туш
297 ЖВ
Художник XVIII – XIX ст.
у манері Лі Сисюнь (651 – 716) і Чжао Боцзюй (1120 – 1182)
Палац
Шовк, туш, водорозчинні фарби
284 ЖВ
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Художник XIX ст.
у манері Цю Ін (16 ст.)
Альтанка «Старого П’яниці»
Шовк, туш з підфарбуванням
102 ЖВ
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СТИСЛА БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА: Лю Цзюйде, нар. 1946 року, колишній проректор Академії мистецтв університету Цінхуа, голова академічного комітету. Наразі є професором
факультету живопису Академії мистецтв університету Цінхуа. Науковий керівник докторантів, директор мистецького дослідного центру «У Гуань Чжун». Член правління
Китайської асоціації художників та Пекінської асоціації художників.
РОЗГЛЯНЕМО КОНЦЕПЦІЇ ВІДОМОГО МИТЦЯ ДЕТАЛЬНІШЕ.

«Ло
тос
»х
уд
Лю ожни
Цзю ка
йде

Філософія
КРАСИ

зв’язок у китайському із міфічною
мистецтва живописі: істотою

Свою лекцію він розпочав із відомої китайської легенди з даоського трактату «Чжуань-цзи» (III століття до
н.е.) про Хуньдунь – «хаос». За однією з версій, Хуньдунь – це владика в Центрі світу, який не мав ані статі, ані отворів для органів відчуттів (очей, вух, ніздрів,
рота), але панував посеред світу. По обидва боки від
нього, по краях світу, простягалися володіння володарів морів – Південного моря Шу (Швидкого) і Північного моря Ху (Раптового). Володарі морів часто відвідували Хуньдуня, і той завжди ласкаво зустрічав їх. Одного
разу Шу і Ху вирішили віддячити йому за його доброту.
Вони вирішили, що Хуньдунь, як всі люди, має бачити,
чути, нюхати і так далі. Тому, прийшовши до нього наступного разу, вони принесли із собою знаряддя, подібні
до наших сокири та свердла. Щодень вони свердлили
по отвору, і після появи сьомого Хуньдун помер. «Яка
мораль?», – запитав Лю Цзюйде у студентів.

Міфічна істота Хуньдунь

У відповідь тиша, всі завмерли в роздумах.
Лю Цюйде продовжив: «Хуньдунь – цілісне, єдине, не визначає меж, не поділяє на частини, не розрізняє
добро і зло, красиве і потворне, не змінює суті буття інших».

Чи Шаотін
художник, каліграф, викладач
образотворчого мистецтва,
член Громадського клубу
культури Китаю (м. Вейфан)
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В жовтні минулого року до
України приїздив відомий
китайський художник Лю
Цзюйде, який у серії лекцій розповів про філософію
краси та естетики в сучасному та традиційному
мистецтві. Приїзд до України митця такого рівня засвідчує увагу китайського
мистецького середовища до
розвитку живопису в Україні
та прагнення до подальшого
Художник Лю Цзюйде
зміцнення зв’язків між Академіями мистецтв України та Китаю. На думку Лю
Цзюйде, його концепції мають дати молодим митцям поштовх до реалізації творчого потенціалу та
до сприйняття філософії та живопису як єдиного
цілого, а не як окремих напрямів чи наук.
ЧИ ШАОТІН

Він продовжив, що в глибині душі Хуньдунь усі рівні, і воно не поділяє людей на керівників і підлеглих,
бідних і багатіїв. Під впливом соціуму людей стали класифікувати та поділяти залежно від їх соціального статусу, релігії, національності тощо. Але для художників немає різниці, зображати суху травинку
чи розкішний палац. Від цього картина художника не стане дорожчою. Немає різниці між звичайною
картоплею і ексклюзивним людським портретом.
На думку художника, якість картини не залежить від того, чи її сюжет великий чи мізерний. Адже
можна зобразити одну жваву креветку і стати справжнім творцем, наприклад, як великий Ці Байши.
Зрозуміло, сюжет має значення, але він не поділяється на великий або маленький і він не визначає
рівень майстерності художника. Головне – любов і душа митця.

Професор Лю подарував студентам-художникам цінний урок – закликав їх не змінювати своєї внутрішньої природи, не змінювати сутності інших людей. «Краса Хуньдуня полягає в його особливому внутрішньому світі», – зробив висновок він.
ЗВ’ЯЗОК ХУНЬДУНЬ ІЗ МИСТЕЦТВОМ
Аналізуючи лекцію та творчість митця, слід зробити
висновок, що мистецтво має бути як Хуньдунь – безперервне і в єдності з природою. Справжня краса
безпосередньо залежить від щирості та доброти. У
мистецтві малювання художники приділяють багато
часу дослідженню інновацій, вивченню форм та стилів. Можливо, це може бути марною тратою сил, адже
стиль є відображенням митця, це життя, яке поступово
КУЛЬТУРА

вдосконалюється. Розвиток не можна помітити самостійно, проте його помічають інші. Ваше тіло і зовнішній вигляд, хода, поза, навіть один рух буде передавати вас усього. Вам не потрібно думати про те, ким ви
є. Тому багато хто шукає техніку, винаходять, придумують трюки, застосовують прийоми, планують занадто
багато раціональних речей – як комп’ютерний робот,
запрограмований для чогось спеціального.
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Це вбиває душу, як вбивство Хуньдунь. Що ще
гірше – схоже, ми тепер самі вбиваємо себе.
Тому Хуньдунь вчить нас бути спокійними, тихими, розвиватися, не руйнуючи. Не слід шукати різниці, адже візуально все невиразно –
одне і те ж, немає меж у часі і просторі, немає
меж у культурі, немає меж і в мистецтві. Мистецтво – це найбільше творіння в духовному світі людства. Тому ми не можемо зводити паркани між китайськими і західними цінностями.

Один маленький будинок – це ціле місто. Якщо будете дивитися очима, а не серцем, то обов’язково
втратите образ, не відчуєте краси. “五色令人目盲”.
В основі китайського живопису лежить порожнеча (простір), простота і тиша. Згідно з китайською
філософією, тиша – основний інстинкт життя. Тиша
породжує життя. Західні науковці також погоджуються із цим. Так, вчені зі Стенфордського університету з'ясували, що людський мозок найкраще працює саме в повній тиші і коли люди заспокоюються,
підсвідомий рівень свідомості протікає в їх мозку.

ЕСТЕТИКА В КИТАЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ

ТВОРЧІСТЬ ЛЮ ЦЗЮЙДЕ
Під враженням лекції та виставки «Дорога додому», яку провів Лю Цзюйде, можна сказати – він
великий творець, добрий, чистий, великодушний,
немов вода. «上善若水». Найвища чеснота подібна
воді – вона не сперечається ні з ким, вона м'яка,
вбирає бруд і сама очищається, не робить різниці.
Виставка «Дорогою додому» (回乡的路上—刘巨德艺
术作品展) – це набір робіт, які були намальовані в
різні періоди життя митця: від дитинства донині.
Це довгий шлях повернення додому. Скромні теми,
які зачіпають людей за живе. Здається, це ж та картопля, та риба, ті фрукти, що я їм вдома, ті дерева,
квіти – вони здаються такими знайомими, привіт-

ними, ніби побували у тебе вдома. Кожна картина
– це історія. Мене дуже вразила картина «Риба»
– це життя «Інь Ян». Глибока філософська робота, в такій маленькій роботі стільки життя. Ми не
знаємо, ця риба жива чи мертва, приготована, лежить на тарілці або на тлі Інь Ян. Реалістичні риби
у поєднанні з абстрактним сірим фоном створюють
протиріччя між простором, часом і життям, що дає
глядачам хорошу нагоду для роздумів.
刘巨德 清华大学美术学院博士生导师， 清华大学吴冠
中艺术研究中心主任， 曾任清华大学美术学院副院长、
艺术委员会主席

Картина «Риба» художника Лю Цзюйде

ЕСТЕТИКА (чуттєве сприйняття) – це суб’єктивне поняття, яке відбивається у перевагах людини. Красу в китайському живописі (го хуа) спочатку закладено в любові до природи. Якби не було навколо нас нерукотворної
краси природи, хіба знали б ми, що таке досконалість?
Коли на серці каменем лежить образа або біль, брехня або
зрада – лише щось справді чудове і захоплюючо-красиве
може повернути рівновагу розуму і спокій душі.
Естетика в Го Хуа формувалася з філософських поглядів Дао, в основі яких покладено природу.
Китайський живопис – це відображення людського життя, він звертає увагу на особливе сприйняття: захоплення природою, її красою і роботою майстра. За тисячоліття китайський живопис
сформував свою лаконічну естетичну художню мову. Наприклад, рослини можуть символічно зображувати чотири пори року, а місяць або свічка – глибоку ніч. Намалювавши сливу мейхуа, художник поряд пише пензлем віршований рядок «Легкий аромат розпливається в блідому місячному
сяйві». Ці рядки підсилюють асоціацію, приносять особливий естетичний смак глядачам.

Адже для китайського мистецтва характерне прагнення відобразити неявний предмет, незаповнену порожнечу. Живопис потрібно споглядати не
очима, а відчувати його серцем. Спочатку творець,
використовуючи очі, працює над реалістичною передачею предмета, а далі, з досвідом, залишається
тільки образ предмета. Наприклад, під час малювання гір можна подивитися зсередини, і гори будуть не горами, а можливо, це образ дерева, неба,
птаха, що завгодно. У картині з’являється щось подібне до гір і присутній дух автора. Це цінність китайського живопису. Багато хто не може цього зрозуміти – вчиш довго, а результат не очевидний, при
копіюванні не отримуєш задоволення, що призводить до відчуття незадоволення. Тому багато хто не
готовий вивчати цей принцип.

100

Україна-Китай

№12

2018

Це ціла філософія. Як це розуміти? Лише коли
поринете цілком у серце китайського мистецтва.
Тоді відчуєте особисто, зрозумієте на власному
досвіді. Живопис – це прекрасне, а в кожному
митцеві живе поклик краси. Краса неосяжна, як
сонячне світло. Деякі великі новатори китайського живопису в похилому віці казали: «Я наблизився до краси лише на півкроку, це вже велике
звершення (досягнення)». Варто творити, слухаючи свій внутрішній поклик, а що і як малюють
інші, нехай вас не хвилює. І не змінюйте інших.
Найбільша доброта – це подарувати людині свободу, не нав’язуючи власного досвіду. Нехай у
кожної людини внутрішній вогник засвітиться
великим полум’ям.

ЧИ ШАОТІН

Виставка художника Лю Цзюйде «Дорогою додому»
КУЛЬТУРА
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Після Другої опіумної війни (1856 – 1860) почався
процес посилення зв’язків Дайцінської імперії (大
清國)3 з країнами Заходу, що зокрема проявилося у
прийнятті дипломатичної практики західного зразка
– створенні міністерства закордонних справ (Ямень з
управління справами країн, 總理各國事務衙門, Zǒnglǐ
gèguó shìwù yámén)4 (рис. 1), а також у залученні на
службу значної кількості іноземців. 7 лютого 1882
року указом імператора Гуансюя (光緒) (рис. 2) було
засновано вищу урядову нагороду європейського
типу – імператорський «Орден Подвійного дракона» (雙龍寶星, Shuānglóng Bǎoxīng) або буквально
«Дорогоцінна зірка Подвійного дракона», яким нагороджувалися за видатні заслуги перед престолом
та цінською державою. Спочатку планувалося нагороджувати цим орденом лише іноземних підданих,

Василь Громашевський –
кавалер китайського
імператорського

«Ордена
Подвійного
дракона»

В. О. Кіктенко
доктор філософських наук,
завідувач відділу
Далекого Сходу
Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН
України, президент Української
асоціації китаєзнавців
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У фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського є понад 560 000
одиниць зберігання, до яких, окрім бібліотечно-рукописних колекцій, включено документи окремих осіб і
архівні матеріали особистих архівів. Серед цих матеріалів є й китайські джерела, які на сьогодні найменш оброблені. Під час опису цієї частини колекції
був виявлений цікавий не описаний раніше документ1 – Свідоцтво про нагородження імператорським «Орденом Подвійного дракона»2. Цей орден є
своєрідним символом епохи, коли Китай почав відкриватися світові і став поступово запозичувати
досвід Заходу, що, зокрема, торкнулося і системи
нагород. До останньої чверті XIX століття за військові подвиги та за інші заслуги офіцерів або цивільних сановників зазвичай нагороджували пір’їнами павича на шапку, які відрізнялися «за ступенем»,
і нефритовим держаком для них, сріблом, тканинами, шкурками соболя, гаманцями, ножами та іншим.
Вищою винагородою було дарування імператором
жовтих предметів начиння і одягу – наприклад, жовтої куртки для верхової їзди (黃馬褂, huáng mǎguà),
бо жовтий колір вважався імператорським, і речі чистого, насиченого жовтого кольору не можна було
використовувати під страхом смертної кари без дозволу імператора в кожному конкретному випадку.
В. О. КІКТЕНКО

проте указом 1908 року ним стали нагороджувати і
підданих Цінської імперії. Також з часом були засновані три ступені, з яких вищий, перший ступінь мав
три класи і призначався для вручення переважно
першим особам іноземних держав і представникам
маньчжурського правлячого дому. Другий ступінь
також мав три класи, а нижчий – третій – мав п’ять
класів. Нагородні документи друкували на жовтому
папері китайською та французькою мовами, з додаванням червоної імператорської печатки в центрі аркуша. На зворотному боці розташовувалося
зображення двох драконів та ієрогліфічний напис.
Саме з таким документом ми маємо справу5 (рис. 3),
проте він втратив свій початковий вигляд й тому для
кращого уявлення поруч наводимо аналогічний у
гарному стані (рис. 4).

Рис. 3. Свідоцтво про нагородження імператорським
«Орденом Подвійного дракона» (1898 рік)
Рис. 1. Ямень з управління справами країн
Рис. 2. Імператор Гуансюй
Рис. 4. Свідоцтво про нагородження імператорським
«Орденом Подвійного дракона» (1896 рік)6

1 Щиро дякую доктору філологічних наук, провідному науковому співробітнику і завідувачу відділу Близького та Середнього Сходу Інституту
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України О. О. Хамраю за те, що він
звернув увагу автора на цей недосліджений документ.
2 Імператорський «Орден Подвійного дракона» третього ступеня другого

класу (порядковий номер 970), присвоєний 13 квітня 1898 року, вручений
14 червня 1898 року кап ітану другого рангу Російського Доброфлоту
В. Л. Громашевському, ф. 74, оп. 61.
3 Офіційна назва Китаю до 1912 р.
4 Ямень з управління справами країн проіснував з 1861 до 1901 року.
Управлявся кабінетом з п’яти членів, головним із яких був великий князь

Історико-культурні зв’язки

Гун Айсіньгьоро Ісинь. У підпорядкуванні у них було 24 секретарі, серед
яких 8 належали до «Відомства військових таємниць» – верховного органу цінського уряду, а решта набиралися з різних міністерств Пекіна.
5 Детально про імператорський «Орден Подвійного дракона» див.: Goh G.

Order of the Double Dragon: Imperial China’s Highest Western Style Honour
1882-1912. – Brookvale, 2012.
6 Krupp Director Carl Menshausen – an award document for the Imperial
Chinese Order of the Double Dragon 1896 // Hermann historica. –
https://www.hermann-historica.de/en/l/146403/krupp_director_carl_
menshausen_-_an_award_document_for_the_imperial_chinese_orde?aid=14
8&Lstatus=0&ord=result_d&currentpos=42
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В результаті проведеного аналізу7 вдалося встановити, що імператорський «Орден Подвійного
дракона» третього ступеня другого класу8 (порядковий номер 970) було присвоєно 13 квітня 1898, а
14 червня 1898 року вручено капітану другого рангу
Російського Добровільного флоту В. Л. Громашевському (格羅瑪捨費斯齊, Géluómǎshěfèisīqí). Також
у документі зазначено, що прохання до імператора про нагородження було подане великим князем
Гуном, главою Яменя з управління справами країн
Дайцінської імперії (рис. 5). Зазначено, що офіцер
В. Л. Громашевський нагороджується за надану допомогу, проте, на жаль, більш докладної інформації немає. Скоріш за все, В. Л. Громашевський був
одним із перших підданих Російської імперії, нагороджених «Орденом Подвійного дракона», біль-

шість із яких отримали цю нагороду 1902 року за
внесок у відновлення спокою в Маньчжурії після
розгрому Боксерського повстання 1898 – 1901 років. Місцезнаходження самої нагороди на сьогодні
встановити не вдалося, але як вона виглядає, відомо. «Орден Подвійного дракона» є химерним симбіозом двох культур: поверх восьмикінечної зірки
європейського типу розміщений диск із двома драконами, які борються за палаючу перлину, а в центрі – коштовний камінь і полум’я, що символізують
імператорську владу в Китаї. Орден третього класу
другого рангу зразка 1896 – 1911 років був шириною
80 мм і вагою 131 г, виготовлений у сріблястому кольорі з сріблясто-позолоченим центром, срібними
драконами, інкрустований двома каміннями – в
центрі синій кабошон (сапфір) і корал вище (рис. 6).

Зберіглося небагато відомостей про Василя Львовича Громашевського, який належить до українського
козацького роду. Найдавнішим представником Громашевських є козак Клим, який пішов на службу в
Переяславський полк 1729 року і дослужився до сотенного отамана (1759 рік). Його син Григорій також
був козаком, але на службі не перебував. Син Григорія Іван розпочав службу 1764 року, дослужився до
сотенного отамана і в 1784 році Іван Громашевський
за допомогою друзів став російським дворянином, а
1787 року, за клопотанням графа П. О. Румянцева, отримав чин корнета. Брат Івана, Максим, в 1787 році
також був зарахований до дворянства Київського на-

місництва. Син Івана Громашевскаго, Василь, 1793
року народження за протекцією віце-адмірала
М. Л. Язикова 1810 року вступив на службу до миколаївської поліції писарем, а в 1811 році перейшов на
військову службу, на якій він домігся великих успіхів, отримавши в 1836 році звання підполковника і
кавалера. Син Василя Громашевського, Лев, служив у
Чорноморському флоті і займав важливу посаду (точніших відомостей немає) (рис. 7). І ось уже у родині
Льва Васильовича та Надії Іванівни Громашевських
(рис. 8) 7* липня 18569 року народився герой нашої
розповіді – Василь Львович Громашевський, який так
само, як його батько, обрав службу на флоті10.

Рис. 5. Великий князь
Гун Айсіньгьоро Ісінь

Рис. 6. «Орден Подвійного дракона» третього
ступеня другого класу

Рис. 7. Лев Васильович Громашевський11

7 Щиро дякую за проведені текстологічні консультації Ши Яцзюню, доктору політичних наук, доценту Інституту європейських мов і культур Тяньцзінського університету іноземних мов, директору Інституту Конфуція
Київського національного лінгвістичного університету
8 Ним нагороджували заступників консулів і офіцерів третього рівня.
9 Тут і далі зірочкою позначено дати за старим стилем.

10 Родословная книга дворян Киевской губернии за 1885-1894 гг. часть 2.

1885-1894 гг. 284 л.: Государственный архив Киевской области, фонд 782,
опись 2, дело 436; Слабченко М. К истории малорусских дворянских родов
// Василенко В. И. (ред.), Труды Полтавской ученой архивной комиссии.
Вып. 14. – Полтава, 1916. – С. 232-234.
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11 Громашевские: Надежда Ивановна и Лев /…/ – родные Громашевского
Василия Львовича: Інститут рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 299.
12 Громашевские: Надежда Ивановна и Лев /…/ – родные Громашевского
Василия Львовича: Інститут рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 299.
13 Капустин Д. Вахтенный журнал парохода «Петербург». Документ биографии // Нева. – 2010. – №11. – С. 212-259.

В. О. КІКТЕНКО

10* вересня 1877 він розпочав службу на флоті гардемарином, взявши участь у Російсько-турецькій
війні (1877 – 1878). 30* липня 1878 року став мічманом, 1* січня 1883 року – лейтенантом, 27* березня
1895 року – капітаном другого рангу. 1889 року лейтенант В. Л. Громашевський перейшов на службу
до Добровільного флоту і спочатку «ходив» на
пароплаві «Петербург» (рис. 9, 10), вахтовий журнал якого за жовтень-грудень 1890 року зберігається у Російському державному історичному архіві в
Санкт-Петербурзі. Цей документ є важливим джерелом для біографів А. П. Чехова, який на цьому судні
Історико-культурні зв’язки

Рис. 8. Надія Іванівна Громашевська12

повернувся до Одеси зі своєї знаменитої поїздки
на Сахалін і провів 52 дні у захоплюючій подорожі
навколо Азії. На борту пароплава А. П. Чехов познайомився із командним складом екіпажу, серед якого був і лейтенант Громашевський13. Саме на рейсах
Добровільного флоту В. Л. Громашевській відвідував і Китай – це, наприклад, рейс Одеса-Ханькоу. Під
час російсько-японської війни В. Л. Громашевський
служив на кораблі «Володимир», який входив до
складу 2-ї Тихоокеанської ескадри. 1906 року після двадцяти років служби у Добровільному флоті
В. Л. Громашевський вийшов у відставку.
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1889 року В. Л. Громашевський зі своєю родиною переселився з Миколаєва до Одеси, де його дружина
Ганна Олександрівна (прибл. 1861 – 4*/17.06.1917, Одеса), випускниця знаменитого Смольного інституту, викладала у гімназії, заснованій А. І. Малиновською. У великій родині Громашевських було п’ятеро дітей
– сини Борис (1884 – 1910), Лев (1887 – 1980, Київ)14 і Олександр (нар. 1889) та дочки Лідія (нар. 1891) і Віра
(нар. 1894) (рис. 11). В Одесі Громашевські мешкали у будинку №5 по вулиці Чорноморський. Після виходу
у відставку В. Л. Громашевський працював представником Одеської контори Північного пароплавного
товариства15, у справах якої він часто відвідував Крим16, та був членом Одеського відділення Російського географічного товариства17. В. Л. Громашевський жертвував гроші і книги на розвиток Одеського кадетського корпусу18. Власний багаторічний досвід морський офіцер застосував для розробки пропозицій
щодо можливості розвитку вантажних і пасажирських перевезень Північним пароплавним товариством19
(зокрема й на Чорному і Азовському морях)20 та задля читання лекцій про значення мореплавства21.

Рис. 9. Пароплав «Петербург»

Рис. 10. На борту пароплава «Петербург»

Рис. 11. В. Л. Громашевський (на задньому плані у формі морського офіцера) серед своєї родини. Одеса. 1899 – 1900 рр.22

14 Громашевський Лев Васильович (1887 – 1980) — видатний український
радянський епідеміолог, розробник вчення про механізми передачі інфекції, оригінальної класифікації інфекційних хвороб, організатор системи санітарно-епідеміологічних станцій в СРСР. Академік АМН СРСР, Заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці. З 1983 року київський
Інститут епідеміології, мікробіології та паразитології носить його ім’я. Цікаво, що на початку своєї лікарської діяльності Л. В. Громашевський брав
участь у боротьбі з епідеміями чуми в Маньчжурії. Слід зазначити, що Лев
Васильович не поділяв християнської віри та українських просвітницьких прагнень свого батька, бо ще за студентських часів приєднався до
більшовиків. Батько, в свою чергу, вважав цей вибір сина помилкою, з
чим погоджувалася його донька Віра [Кускова Вера Васильевна – дочь – /
Громашевскому Василию Львовичу] Письма: 28 июня – 20 августа 1928 г.
из Ленинграда в /с. Березовку, Полтавской губ./: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 222-223].
15 Північне пароплавне товариство було відкрите 15 жовтня 1900 року з метою
встановлення пасажирських та вантажних перевезень. Було одним з найбільших пароплавних товариств на Балтиці в дореволюційній Росії. Засновниками
Північного пароплавного товариства виступили таємний радник В. М. Рейтц,
датський королівський генеральний консул П. П. Берг, спадковий почесний
громадянин Р. І. Паллізен і санкт-петербурзький 1-ї гільдії купець П. Г. Мерк. Пароплави товариства здійснювали регулярні рейси між портами Чорного моря
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та Далеким Сходом, а також на Чорноморсько-Балтійських і Балтійсько-Чорноморсько-Азовський лініях. Товариство брало активну участь у перевезенні
емігрантів з Росії до Південної Америки, Англії, Канади тощо.
16 Командировочное удостоверение, выданное Громашевскому В. Л. Северным пароходным обществом /Одесская контора/ для поездки в Крым
по делам общества. 4 октября 1906 г. Одесса. Машинопись: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 5.
17 Одесское отделение Русского географического общества – Громашевскому В/асилию/ Л/ьвовичу/ приглашение принять участие в заседании общества. Открытка. Машинопись. – Одесса, /26.XII.1913: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 97.
18 Одесский кадетский корпус. Директор. – Громашевскому В/асилию/
Львовичу. Благодарственное письмо за внимание и заботливость к кадетам корпуса. 7 июля 1904 г. Одесса. Машинопись: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 69.
19 /Громашевский Василий Львович/. /О возможностях развития грузовых и пассажирских перевозок Северным пароходным обществом/. /
Записка/. Черновик: Інститут рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 10.

В. О. КІКТЕНКО

В. Л. Громашевський був помітним учасником українського національно-культурницького руху в Одесі
на початку XX ст., що першим дослідив Олександр
Музичко23. В. Л. Громашевський збирав українські
прислів’я24, ноти українських пісень25, матеріали
про діяльність українських літераторів26 і вчених,
зоологічний та ботанічний матеріал, розмірковував про стан української драматургії27. На початку XX століття В. Л. Громашевський зіграв важливу
роль у розбудові всіх українських товариств Одеси
(«Просвіта»28, «Український клуб», Музично-драматична спілка «Українська хата»29), керівником яких
він і був. За особливі заслуги перед «Просвітою», як
людину, що пожертвувала велику суму грошей на
її розвиток, В. Л. Громашевського обрали довічним
членом цього товариства, як і його сина Бориса.
Разом із однодумцями В. Л. Громашевський налагодив поширення в Одесі провідних українських журналів «Киевская старина»30 та «Літературно-науковий вісник»31, газет «Громадська Думка» і «Рада»,
та книжок 32. Серед тих, хто звертався за допомогою
у видавничій справі, була й О. Косач (Пчілка), мати
Лесі Українки33. За сприяння В. Л. Громашевського в
Одесі було засноване «Благодійне товариство видання та поширення релігійно-моральних та просвітницьких книг українською мовою», яке мало
прийти на допомогу духовному розвитку українського народу.34
Після розпаду Російської імперії й з початком Української революції в 1917 році В. Л. Громашевський
поклав багато зусиль задля українського національ-

ного відродження: він був губерніальним комісаром
освіти Херсону у 1918 році, членом Управи Одеської
міської Ради в 1919 році35, відстоював у 1919 – 1920
роках права українців Одеси на власну церкву. Крім
того, у 1920-х роках В. Л. Громашевський працював
у музеї природознавства в колишньому Воронцовському палаці36, викладав українську мову в сільськогосподарському технікумі37, читав лекції в сільських клубах38, був членом Союзу працівників землі і
лісу39. 1928 року він передав у дар Музею Українських
діячів науки і мистецтва при Всеукраїнській Академії
наук свою колекцію40. Власних дітей В. Л. Громашевський виховував в українському дусі, що, насамперед,
стосувалося вивчення української мови та літератури. Збереглися його листи до дітей, які він завжди
писав українською мовою41. В 1920-ті роки В. Л. Громашевський потрапив у скрутне становище і, як він
сам пише, «… що було таке, без чого можна обійтися
– спродав, і перебуваю в стані, можна сказати трагічнім»42. Скоріш за все, він був вимушений продати
й «Орден Подвійного дракона». В ці ж роки В. Л. Громашевський переїхав до села Березівка Полтавської
губернії (рис. 12, 13), ближче до землі своїх предків.
Тут він купив хату та, можливо, отримав ділянку землі для садовини й розведення шовківництва43.
У житті В. Л. Громашевського були й цікаві морські
подорожі, й виховання дітей, і участь у розбудові
українського національного руху, й захист православної віри, й важкі випробування в часи революції та громадянської війни. Відомостей про те, як завершилося життя В. Л. Громашевського, на сьогодні

20 /Громашевский Василий Львович/. /О возможностях развития грузовых и пассажирских перевозок Северным пароходным обществом на
Черном и Азовском морях/. /Записка/. Машинопись: Інститут рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 11.

25 Список пьес и нот, пожертвованных В. Л. Громашевским музыкаль-

21 /Громашевский Василий Львович/. /О значении мореплавания/. /Лекция/. Машинопись: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 12.

26 Збірка віршів укр. письменників: Куліша, Я. Щоголєва, С. Руданського, О. Афанасьєва, В. Мови, В. Александрова, І. Манжури, О. Пчілки,
О. Федьковича, В. Самійленко, М. Старицького, Б. Грінченко, Л. Глібова,
І. Франка, Лесі Українки та ін.: Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 270.

22 /Громашевський Василь Львович серед своєї родини. Одеса. 1899 – 1900
рр./: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 298..
23 Музичко О. Одеські українські націєтворці «другого плану» кінця XIX
– початку XX століть: Василь Громашевський, Василь Чудновцев та Антін
Крижанівський // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі
вищих навчальних закладів: [зб. наук. ст.] / В. М. Бурдуланюк [та ін.]; відп.
ред.: Є. Н. Приступа; Львівський держ. ун-т фіз. культури, Каф. гуманітарних
дисциплін. – Львів: Сорока П.Б., 2016. – Вип. 5. – 2016 . – С. 119-136.
24 /Українські прислів’я/ Зібрав Громашевський Василь Львович: Інститут ру-

но-драматическому кружку «Українська хата». Рукопис, Одесса, /1912
– 1913 гг./: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 90.

27 Йдеться про записку відомому київському літературознавцеві В. Науменку: Громашевський Василь Львович – [Науменку] Володимиру Павловичу. Лист про стан української драматургії і засобах створювання
заохочувальних премій. Рукопис. З Одеси до Києва: Інститут рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 129.
28 /Протокол засідання правління товариства «Просвіта» та інші замітки/ /1909 р./ /Одеса/. Чернетки: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 71.

копису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 21.
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немає. Остання звістка – це отриманий ним лист від
дочки Віри 20 серпня 1928 року44. На той час Василю
Львовичу Громашевському було 72 роки. Завершити ж розповідь хотілося б словами голови ради хору

с. Березівки, які якнайкраще зображають особистість
видатного українця, кавалера китайського ордену:
«Любий наш Дідусь! Твоя постать і Слово Правди пробудили нас любити Христа і його святий Заповіт…»45.

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ

Голова Ради /хору/ с. Березівки – /Громашевському Василю Львовичу/. Лист, 31.XII.1925 р. з
с. Березівки до /…/: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 104.
Громашевские: Надежда Ивановна и Лев /…/
– родные Громашевского Василия Львовича:
Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 299.
Громашевский Василий Львович. Личные документы: паспорт, книжка члена союза работников земли и леса и пенсионная. 1906 – 1917
г.: Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 1-3.
Громашевський Василь Львович – [Науменку]
Володимиру Павловичу. Лист про стан української драматургії і засоби створювання заохочувальних премій. Рукопис. З Одеси до Києва:
Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 129.
/Громашевский Василий Львович/. /О возможностях развития грузовых и пассажирских перевозок Северным пароходным
обществом/. /Записка/. Черновик: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 10.

Рис. 12. Село Березівка на сучасній карті України

/Громашевский Василий Львович/. /О возможностях развития грузовых и пассажирских перевозок Северным пароходным обществом на Черном и Азовском морях/. /
Записка/. Машинопись: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 11.

Рис. 13. Село Березівка (сучасне фото)46

29 Музично-драматична спілка «Українська хата» – Громашевському
В/асилю Львовичу/. Запрошення на відкриття «Української хати» та інші
музичні вечори. /1913 – 1915 рр./ /Одеса/: Інститут рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 92-94.
30 Громашевський В/асиль/ Л/ьвович/ – До книгарні /журналу «Киевская
старина»/ Листи з проханням прийняти передплату на журнал та книжки. 14
лютого – / / 1904 р. з Севастополя до /Києва/: Інститут рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 23-24.

34 Устав благотворительного Общества издания и распространения религиозно-нравственных и просветительных книг на украинском языке
/Начало ХХ века/, /Одесса/, Машинопись с правкой: Інститут рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 272.

вісника». Лист. /1902 – 1903 рр./ Чернетка. З / / до Львова: Інститут рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 25.

35 Посвідчення, видане Управою Одеської Міської Української Ради Громашевському В. Л. та іншим про уповноваження їх прохати допомоги
одеському громадянству. З квітня 1919 р. Оригінал. Одеса: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 6.

32 Громашевський В/асиль /Львович/ – /Книгарні «Наукового товариства

36 Удостоверение, выданное Громашевскому Василию Львовичу профко-

31 Громашевський Василь /Львович/ – До редакції «Літературно-наукового

ім. Шевченка»/. Листи: 17/30/ вересня 1903–/1904–5 рр. / з / / до /Львова/: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 26-27.
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33 Косач Ольга /Пчілка/ – Громашевському Василю Львовичу/ Лист /…/ з
Києва до /Одеси/: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 220.
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мом общества «Югоклимат» о проживании его при музее природоведения /бывшем Воронцовском дворце/. 20 января 1924 г.: Інститут рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 8.

В. О. КІКТЕНКО

Громашевський В/асиль/ Л/ьвович/ – До книгарні /журналу «Киевская старина»/ Листи з
проханням прийняти передплату на журнал та
книжки. 14 лютого – / / 1904 р. з Севастополя
до /Києва/: Інститут рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.
182, оп. 23-24.
Громашевський Василь Львович. – Березівській сільраді. Заява з проханням виділити
йому ділянку землі для садовини й розведення шовківництва. /20-ті рр. ХХ ст./ с. Березівка: Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 34.
Громашевський Василь /Львович/ – До редакції «Літературно-наукового вісника». Лист.
/1902 – 1903 рр./ Чернетка. З / / до Львова: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 25.
Громашевський В/асиль /Львович/ – /Книгарні «Наукового товариства ім. Шевченка»/.
Листи: 17/30/ вересня 1903–/1904–5 рр. / з / /
до /Львова/: Інститут рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.
182, оп. 26-27.
/Громашевський Василь Львович серед своєї
родини. Одеса. 1899 – 1900 рр./: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.
І. Вернадського, ф. 182, оп. 298.
/Громашевський Василь Львович/ – /…/ Тимофію Микитовичу. Лист /…/ Чернетка з /
Березівки/ до /Одеси/: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 131.

/Громашевский Василий Львович/. /О значении мореплавания/. /Лекция/. Машинопись:
Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 12.

Збірка віршів укр. письменників: Куліша, Я.
Щоголєва, С. Руданського, О. Афанасьєва, В.
Мови, В. Александрова, І. Манжури, О. Пчілки,
О. Федьковича, В. Самійленко, М. Старицького,

37 Удостоверение, выданное Одесским губкомом профобразования
Громашевскому В. Л. в том, что он состоит в должности преподавателя
украинского языка в с/х техникуме. 17 августа 1921 г. Одесса: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 7.

42 /Громашевський Василь Львович/ – /…/ Тимофію Микитовичу. Лист
/…/ Чернетка з /Березівки/ до /Одеси/: Інститут рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 131.

38 Посвідчення, видане Громашевському В. Л. Циглерівською сільрадою.
3 вересня 1925 р.: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 9.
39 Громашевский Василий Львович. Личные документы: паспорт, книжка
члена Союза работников земли и леса и пенсионная. 1906 – 1917 г.: Інститут
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182,
оп. 1-3.
40 Музей Українських діячів науки і мистецтва Українськ. акад. наук – /Грома-

шевському/ Василю Львовичу. Лист з повідомленням про прибуття його власної колекції до музею і висловлюванням подяки за цей дар. Машинопис. Київ,
16.VII.1928 р.: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 105.
41 Див. фонд 182 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського.
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43 Громашевський Василь Львович. – Березівській сільраді. Заява з проханням виділити йому ділянку землі для садовини й розведення шовківництва.
/20-ті рр. ХХ ст./ с. Березівка: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 34.
44 Кускова Вера Васильевна – дочь – /Громашевскому Василию Львовичу] Письма: 28 июня – 20 августа 1928 г. из Ленинграда в /с. Березовку,
Полтавской губ./: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 222-223.

45 Голова Ради /хору/ с. Березівки – /Громашевському Василю Львовичу/. Лист, 31.XII.1925 р. з с. Березівки до /…/: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 104.
46 Село Березівка Гребінківського району. –http://www.grebenka.com/
index/berezivka_berezovka_berezivska_silska_rada_grebinkivskij_rajon_
poltavska_oblast/0-40
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Б. Грінченко, Л. Глібова, І. Франка, Лесі Українки та ін.: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182,
оп. 270.
Імператорський «Орден Подвійного дракона»
третього ступеня другого класу (порядковий
номер 970), присвоєний 13 квітня 1898 року,
вручений 14 червня 1898 року капітану другого рангу Російського Добровільного флоту В.
Л. Громашевському: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 74, оп. 61.
Командировочное удостоверение, выданное
Громашевскому В. Л. Северным пароходным
обществом /Одесская контора/ для поездки
в Крым по делам общества. 4 октября 1906 г.
Одесса. Машинопись: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 5.
Косач Ольга /Пчілка/ – Громашевському Василю Львовичу/ Лист /…/ з Києва до /Одеси/:
Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 220.
Кускова Вера Васильевна – дочь – /Громашевскому Василию Львовичу] Письма: 28
июня – 20 августа 1928 г. из Ленинграда в /с.
Березовку, Полтавской губ./: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського, ф. 182, оп. 222-223.
Музей Українських діячів науки і мистецтва
Українськ. акад. наук – /Громашевському/
Василю Львовичу. Лист з повідомленням про
прибуття його власної колекції до музею і висловлюванням подяки за цей дар. Машинопис.
Київ, 16.VII.1928 р.: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
ф. 182, оп. 105.
Музично-драматична спілка «Українська хата»
– Громашевському В/асилю Львовичу/. Запрошення на відкриття «Української хати» та інші
музичні вечори. /1913 – 1915 рр./ /Одеса/: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 92-94.
Одесский кадетский корпус. Директор. – Громашевскому В/асилию/ Львовичу. Благодарственное письмо за внимание и заботливость
к кадетам корпуса. 7 июля 1904 г. Одесса. Машинопись: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.
182, оп. 69.
Одесское отделение Русского географического общества – Громашевскому В/асилию/
110
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Л/ьвовичу/ приглашение принять участие в
заседании общества. Открытка. Машинопись.
– Одесса, /26.XII.1913: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 97.
Посвідчення, видане Громашевському В. Л.
Циглерівською сільрадою. 3 вересня 1925 р.:
Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 9.
Посвідчення, видане Управою Одеської Міської Української Ради Громашевському В. Л. та
іншим про уповноваження їх прохати допомоги одеському громадянству. З квітня 1919 р.
Оригінал. Одеса: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
ф. 182, оп. 6.
/Протокол засідання правління товариства
«Просвіта» та інші замітки/ /1909 р./ /Одеса/.
Чернетки: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.
182, оп. 71.
Родословная книга дворян Киевской губернии за 1885 – 1894 гг. часть 2. 1885-1894 гг. 284
л.: Державний архів Київської області, ф. 782,
оп. 2, дело 436.
Список пьес и нот, пожертвованных В. Л. Громашевским музыкально-драматическому кружку «Українська хата». Рукопис, Одесса, /1912
– 1913 гг./: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.
182, оп. 90.
Удостоверение,
выданное
Громашевскому Василию Львовичу профкомом общества
«Югоклимат» о проживании его при музее
природоведения /бывшем Воронцовском
дворце/. 20 января 1924 г.: Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 8.
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Удостоверение, выданное Одесским губкомом
профобразования Громашевскому В. Л. в том,
что он состоит в должности преподавателя
украинского языка в с/х техникуме. 17 августа
1921 г. Одесса: Інститут рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.
182, оп. 7.
Устав благотворительного Общества издания
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ф. 182, оп. 272.
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СОКОЛИ

в небі КИТАЮ
МУЗЕЙ В УХАНІ

Олена Шевченко
к. філол. н., другий секретар
Посольства України в КНР

Напередодні Дня Перемоги в Антияпонській війні,
який святкують у Китаї 3 вересня, в місті Ухань провінції Хубей заплановане відкриття незвичайного
музею. Він присвячений подвигу радянських льотчиків-добровольців, які брали участь у запеклих повітряних боях, що у 1938 році отримали назву «Битва над Уханєм», 80-та річниця якої відзначається
цього року. Основу постійної експозиції становить
меморіал у парку «Визволення», де поховано 29
льотчиків, імена половини з яких стали відомими
лише у 2015 році. Серед них – три вихідці з України:
Любар Яків Лаврентійович (Дніпропетровська область), Шуман Андрій Маркіянович (Чернігівська
область), Шустер Лев Захарович (Дніпропетровськ).

Чотирнадцятьом радянським льотчикам, які захищали небо Китаю, присвоєно звання
Героя Радянського Союзу. За даними видання «Книга пам’яті. Важкими дорогами тисячоліття. Воєнна допомога Китаю» (1923-1941.1946-1950)», як мінімум шестеро – Губенко,
Кравченко, Супрун, Марченков, Ніколаєнко, Гайдаченко – народилися в Україні. Крім
того, уродженець Катеринославської губернії (нині Дніпропетровська область) Г.П. Кравченко у серпні 1939 року став першим в історії двічі Героєм Радянського Союзу; згодом
двічі Героєм став і уродженець Сумщини С.П.Супрун.
Українців, які воювали у небі Китаю, було набагато більше. З установлених 214 імен радянських льотчиків-добровольців, похованих у китайській землі, тридцять – практично
кожен сьомий – народилися в Україні.
Усього в антияпонській війні китайського народу (1937-1941 рр.) взяли участь близько 3700 радянських добровольців. Якщо виходити з того
ж співвідношення, то не менше п'ятисот осіб з
них були вихідцями з України.
Монументи, присвячені льотчикам-українцям, місця їхніх поховань можна знайти у багатьох містах
і населених пунктах Китаю: Аньцін (Бастинчук І.С.,
Вінницька обл., Москаль С.А., Дніпропетровськ),
Хеньшань (Белицький Г.З., Павлоград), Наньчан
(Вдовиченко В.І., Житомирська обл., Йосифов О.А.,
Чернігівська обл., Магляк О.Г., Вінницька обл., Чабан П.І., Запоріжжя), Урумчі (Ворохов Д.К., Київська
обл., Зиссер Б.І., Вінницька обл., Петрович Г.А., Київ),
Лоян (Гордієнко І.Ф., Чернігівська обл.), Ланьчжоу
(Кадук О.М., Київська обл.), Нанкін (Канашко С.Т.,
Одеська обл., Попов С.Г., Київ), Ханьчжун (Касьянич Т.О., Полтавська обл., Кирнес А.З., Київська
обл.), Чаньчжоу (Кирилов М.І., Донбас), Ченду (Ковальов М.І., Київська обл.), Ваньсян (Кулішенко Г.Я.,
Черкаська, раніше Київська обл.), Уху (Кущенко І.М.,
Харьківська обл.), Сяньян (Лавренчук М.І., Житомирська обл.), Лючжоу (Розинка І.К., Чернігівська
обл.), Сіань (Чехлатий О.Н., Дніпропетровська обл.),
вищезгадане місто Ухань (Любар Яков Лаврентійович, Дніпропетровська обл., Шуман Андрій Маркіянович, Чернігівська обл., Шустер Лев Захарович,
Дніпропетровськ).
***
Про японсько-китайську війну 1937-1945 рр. і про
участь у ній радянських льотчиків-добровольців
донедавна було відомо мало. Причина – секретний
характер цієї місії під кодовою назвою «Операція Z
(Зет)», про яку не дозволялося довгий час голосно
говорити.

Меморіал із табличками 29 воїнів у м.Ухань
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Одна з причин – те, що СРСР формально не вступав
у війну з Японією, надаючи допомогу китайській
державі. У той же час, підписавши 21 серпня 1937 р.
Договір про ненапад між СРСР і Китайською Республікою, Радянський Союз взяв на себе зобов'язання не підписувати аналогічний Договір про ненапад із Японією на час війни Китайської Республіки
з Японією. Таким чином, фактично договір СРСР з
Китаєм був договором про взаємодопомогу.

Історико-культурні зв’язки

Важливо врахувати і той фактор, що Радянським Союзом допомога надавалася уряду Ґоміньдану, про
що після перемоги Мао Цзедуна і втечі Чан Кайші
на Тайвань довгий час не прийнято було згадувати.
Під час інструктажів льотчиків попереджали, що
воювати доведеться під чужими прізвищами.
Японці все ж висунули СРСР претензії: мовляв, на
якій підставі радянські громадяни беруть участь
у бойових діях без оголошення війни. У відповідь
нарком закордонних справ Литвинов заявив, що
якщо хтось і воює, то це емігранти, недобиті білогвардійці, відповідальності за яких радянський
уряд не несе. Така заява Литвинова фактично оголошувала радянських льотчиків «поза законом» і
була сприйнята дуже болісно.
Радянським льотчикам у Китаї доводилося камуфлювати свою присутність. Перевдягаючись перед
бойовим вильотом у китайську льотну форму, вони
наносили на вітчизняні бойові машини розпізнавальні знаки китайських ВПС і порядковий номер
бойової машини. Щоб уникнути непередбачених
ситуацій, кожен радянський льотчик мав при собі
документ (у вигляді шовкової стрічки), в якому китайською мовою зазначалося: «Пред’явник цього
іноземець прибув у Китай допомагати нам у збройній боротьбі. Військові і цивільні особи мають надавати йому необхідну допомогу та сприяння». Багатьом льотчикам «талісман» – так називали цей
документ радянські аси – врятував життя у разі
вимушеної посадки або у разі приземлення на парашуті після повітряного бою, або коли на них нападали місцеві селяни, сплутавши з японцями.
Слід визнати, що у самому Китаї завжди берегли
пам’ять про героїзм радянських льотчиків, піклувалися про їхні могили незалежно від політичних
та ідеологічних розбіжностей з СРСР, внутрішніх
потрясінь, на кшталт великого стрибка або культурної революції.
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***
«ОПЕРАЦІЯ Z (ЗЕТ)»
1937 року військова ситуація на Далекому Сході загострилася у зв'язку з мілітаристськими планами Японії. Використовуючи раніше захоплену територію
Маньчжурії і райони Внутрішньої Монголії як плацдарм, японські війська у червні 1937 р. вторглися у
внутрішні райони Центрального Китаю. За короткий
період було захоплено низку великих китайських
міст (у т. ч. Пекін, Тяньцзінь, Калган та ін). Літаковий парк Китаю (ВПС Ґоміньдану) налічував близько
600 бойових літаків, з них 305 винищувачів, решта
– легкі бомбардувальники і розвідники, з яких лише
50% були боєздатними. Загальна чисельність японської військової авіації, задіяної в японсько-китайську війну, становила близько 700 літаків. Впродовж
майже двох місяців боїв ВПС Китаю втратили понад
половину своїх бойових літаків. Станом на 22 жовтня з 305 боєздатних літаків у льотному стані залишилася лише 81 машина.
Згідно із планом секретної «Операції Z» передбачалося залучити до бойових дій радянських льотчиків-добровольців. За рішенням військово-політичного керівництва СРСР для розв’язання цього
завдання було сформовано ескадрилью винищувачів І-16 (31 літак, 101 особа) та ескадрилью бомбардувальників СБ (31 літак, 153 особи).
У жовтні 1937 р. у льотній бригаді Академії ім. Жуковського були зібрані добровольці з усіх військових
округів для відправки до Китаю (447 осіб льотно-технічного складу). Серйозним недоліком була відсутність у всіх льотчиків бойового досвіду.
Авіаційну техніку було цілком перекинуто на китайський бік повітряним шляхом. Окрім участі у бойових діях, радянські фахівці взяли активну участь у
підготовці льотного складу ВПС Ґоміньдану. У містах
Ченду, Суйнін, Ляншань, Лаохекоу та ін. були відкриті
літні та авіаційно-технічні школи. Лише у школі
м. Ланьчжоу за період з грудня 1937 р. по березень
1938 р. вдалося підготувати 73 китайських льотчики.
Частину льотного складу ВПС Китаю було надіслано на навчання до Радянського Союзу. В цілому до
весни 1938 р. у радянських авіашколах підготували
близько 200 льотчиків.

Пізніше їм на допомогу прибули льотчики, які мали
бойовий досвід, набутий в Іспанії.
За зізнанням японської сторони, до кінця 1937 р.
радянським льотчикам-винищувачам в районі
Нанкіна і Наньчана вдалося досягти локальної переваги у повітрі.
Під час японсько-китайської війни (1937-1945 рр.)
сторони періодично вдавалися до повітряних таранів літаків супротивника. Офіційно був визнаний
таран старшого лейтенанта А. О. Губенка (народився у селі Чичеріне Волноваського району Донецької
області України), який 31 травня 1938 р. на І-16 збив
японський винищувач «А5М2». За час участі у бойових діях радянський льотчик-ас мав 7 повітряних
перемог. У лютому 1939 р. А. О. Губенку було вручено
Золоту зірку Героя Радянського Союзу.

На думку китайських істориків, повітряним
тараном можна вважати і дії старшого лейтенанта Я.З. Шустера (народився у місті Дніпропетровськ, нині Дніпро, Україна), який у повітряному бою 29 квітня 1938 р. над Ханькоу
при лобовій атаці зіткнувся з ворожим літаком.
Обидва льотчики загинули.
Бойові втрати і велика зношеність авіаційної техніки вкрай обмежували діяльність радянсько-китайської бомбардувальної авіації. До весни 1939 р.
з Іркутська вдалося перекинути близько 60 літаків
CБ. Усього до вересня того ж року до Китаю прибуло
292 СБ. Поступово наших льотчиків замінювали китайські екіпажі, а вільний льотний склад використовували як інструкторів для підготовки нових кадрів
ВПС Ґоміндану. Роком раніше цю заміну було розпочато у винищувальної авіації. Більшість китайських
пілотів освоїла І-15 і І-16 і вони були здатні самостійно діяти проти повітряних японських «самураїв».
Китайський плакат
«Допомога Радянського Союзу Китаю»
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14 жовтня повітряний наліт на Ханькоу повторився.
У ньому брали участь 12 ДБ-3 групи Кулішенка. Втрати противника становили 36 літаків (японська сторона визнала значно більше: близько 40 морських
і 20 армійських машин). Під час бою з японськими
винищувачами були пошкоджені 3 ДБ-3 (командир
групи капітан Г.Я. Кулішенко від поранення згодом
помер). Наступний (третій) наліт збільшив (за радянськими даними) загальні втрати японської сторони до 136 літаків.
Одночасно розпочалося освоєння китайською стороною радянських дальніх бомбардувальників.
Впродовж осені 1939 р. – весни 1940 р. було підготовлено 45 китайських пілотів. Радянські льотчики
продовжували брати участь у бойових діях до початку 1940 року. 10 січня винищувальна авіагрупа
під командуванням К.К. Коккінакі атакувала японські бомбардувальники (54 машини), що йшли під
сильним прикриттям винищувачів. Незважаючи на
велику чисельну перевагу, радянські льотчики були
у цьому бою переможцями.
Через погіршення політичних стосунків із урядом
Чан Кайши на початку 1940 р. помітно скоротилися військові поставки з СРСР до Китаю. Останні
швидкісні бомбардувальники СБ були доставлені
на китайську територію у червні 1941 року. Наших
льотчиків було відкликано з фронту роком раніше,
залишалися лише військові радники.
В цілому за роки японсько-китайської війни ВВС
Ґоміньдану отримали від Радянського Союзу 322
бомбардувальника (292 СБ, 24 ДБ-3, 6 ТБ-3), 575 винищувачів із запасними авіамоторами, обладнанням,
запчастинами і навіть авіабомбами. 2640 осіб льотно-технічного складу ВПС взяли участь у бойових
діях на боці китайської армії.

Чисельна перевага японської авіації (на 1 радянський літак припадало 5-7 машин противника) змушувала наших льотчиків здійснювати по 5-6 бойових вильотів на день. Переважно діяли групами по
5-6 літаків проти 50 бомбардувальників і 20-30 винищувачів супротивника. Такий стан китайської авіації
на той час рятували лише особиста мужність і винахідливість радянських пілотів у повітряних боях.
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Першою пробою дальніх бомбардувальників
став тиловий японський аеродром морської
авіації («база W») в Ханькоу, де зібралася нова
авіаційна техніка. 3 жовтня 1939 р. 9 ДБ-3 у режимі радіомовчання підійшли до обраної мети
на висоті 8700 метрів і обрушили на ворожий
аеродром смертоносний вантаж. Результатом бомбардування: 64 літаки знищено або
пошкоджено (50 – за японськими даними), 130
осіб вбито і 300 поранено (серед загиблих
контр-адмірал Цукахара, командувач японської авіаційної флотилії).

КУЛІШЕНКО
У Китаї немає дорослого, який б не знав прізвища
Ку Лішен. Так – дещо на китайський манер – звати
знаменитого льотчика Григорія Кулішенка у Піднебесній, уродженця с. Черепин Корсунського району
Черкаської (раніше Київська) області.
В одному зі своїх виступів голова КНР Сі Цзіньпін,
згадуючи про антияпонську війну китайського народу, згадав про подвиг радянського льотчика,
українця Г. Кулішенка: «Він героїчно загинув на китайській землі. Китайський народ не забув цього героя, прості китайці, мати і син, вже понад півстоліття доглядають за могилою». Просту китайську жінку
звуть Тан(ь) Чжунхуей, а її сина – Вей Їнся; вони
почали доглядати за могилою українського льотчика ще 1958 року, після перепоховання його праху у
парку Сішань міста Ваньчжоу.
Народився Григорій Кулішенко в селянській родині
у 1908 році в селі Черепин. Григорій завжди мріяв
бути льотчиком. Трудову діяльність розпочав робітником на цукровому заводі в місті Яготин. У 1934 році
закінчив льотне училище. Ті часи були особливими
– «чкаловські»: про подвиги у небі мріяли всі. Через
декілька років Чкалов здійснив свої знамениті перельоти з Москви на Далекий Схід і з Москви до Ванкувера. А Кулішенко майже у ті ж роки стає льотним
інструктором, асом за штурвалом «Дашки» – далекого бомбардувальника, літака ДБ.
У 1938 році, за рік після початку японської агресії
у Китаї, Кулішенко у складі зведеної групи льотчиків-добровольців прибув до Китаю для допомоги
китайському народу в боротьбі з японськими мілітаристами. Г. Кулішенко командував групою радянських льотчиків, яких китайці за мужність називали
«повітряними драконами». «Я сприймаю страждання китайського народу як страждання своєї батьківщини, щоразу, коли я бачу будівлі, зруйновані японськими бомбами і натовпи біженців, мені стає тяжко
на душі. Ми повинні змусити ворога заплатити за це
подвійну ціну», – так висловив він свої почуття у той
бурхливий час.
ДБ-3А зі складу ескадрильї радянських
добровольців капітана
Г.Я. Кулішенка, осінь 1939 г.

Багато хто з них був удостоєний високих урядових
нагород СРСР і Китайської Республіки. 14 радянським льотчикам було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Пізніше три «китайці» Кравченко,
Супрун і Хрюкін (двоє з них – вихідці з України) отримали таке високе звання двічі. На бойовому рахунку
кожного з шести радянських льотчиків було від 5 і
більше літаків супротивника.
О. ШЕВЧЕНКО
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Аеродром «Тайпінсі» у місті Ченду був місцем, де базувалася льотна група, очолювана Кулішенком. Після
приїзду до Китаю він і його бойові товариші вели тут
підготовку китайських льотчиків. Вони детально розповідали їм про можливості далекого бомбардувальника, про особливості та методи керування бойовою
машиною. Щоб виправити окремі помилки і недоліки новачків-курсантів, Г.Кулішенко багато разів повторював у повітрі потрібні елементи. Всією душею
він любив свою справу і був дуже наполегливим, як
багато українців. Іноді, щоб усунути неточності при
заході на посадку, він по три-чотири рази виконував
політ з курсантами, доти, доки ті твердо не засвоювали необхідних навичок.
Саме Г.Кулішенко керував знаменитим нальотом на
аеропорт Ханькоу 3 жовтня 1939 року, коли японці
втратили 64 літаки, 130 військових загинули (включаючи 7 вищих офіцерів) і 300 було поранено, у тому
числі тяжке поранення отримав генерал-майор, командувач місцевим японським гарнізоном. Добірні
японські ескадрильї «Повітряні самураї» та «Чотири
козирі в повітрі» були повністю знищені. Тоді японські ВПС зазнали найбільших втрат від початку війни.
14 жовтня 1939 року очолювана Кулішенком бомбардувальна ескадра завдала потужного удару по
аеродрому в окупованому Ухані (провінція Хубей). У
результаті бомбардування було знищено і поранено
понад 300 японських солдатів і офіцерів. Коли ж радянські бомбардувальники пішли на зворотній курс,
їх несподівано атакували понад 20 японських винищувачів. Кулішенко холоднокровно віддав наказ своїй ескадрильї атакувати ворога. У цьому повітряному

бою було збито 6 літаків супротивника, але через
те, що літак Кулішенка також був розпізнаний ворогом як командирський, на нього накинулися одразу
три японські винищувачі. Бойову машину Кулішенка
було пошкоджено, а сам він отримав тяжкі поранення. Лівий двигун був повністю розбитий, і фактично
на одному двигуні, стікаючи кров'ю, керуючи літаком
ціною неймовірних зусиль, Григорій летів уздовж
річки Янцзи, намагаючись дотягнути до базового аеродрому. У районі Ваньчжоу, поблизу Чунціна літак,
втративши рівновагу, став некерованим. Рятуючи
екіпаж і бойову машину, Григорій Якимович здійснив
неймовірну для того часу річ – зміг посадити бомбардувальник на воду: він прибрав шасі, і машина сіла
на живіт, після чого командир випустив шасі, і літак
сів у мілину. Такий маневр був на той час рідкісним
у льотній практиці (до речі, згодом бойову машину
вдалося підняти, відремонтувати і ввести у дію).
Штурман і стрілець-радист, що знаходилися в літаку,
зістрибнули в річку і попливли до берега. Через поранення та перевтому, пов’язану з високими навантаженнями і тривалим польотом, у самого Кулішенка
вистачило сил лише вибратися на крило. Так і лежав
на ньому командир, стікаючи кров’ю і дивлячись, як
на березі китайські селяни намагаються відправити за ним джонку. О 2:00 пополудні вода поглинула
бойову машину. Так загинув український льотчик-герой, якому було всього 36 років. Пізніше місцеві жителі забрали тіло безстрашного командира, щоб із
почестями поховати на березі річки Янцзи.

У 1958 році влада Ваньчжоу його останки перепоховала в парку «Сішань». Вклонитися йому незабаром
приїхали вдова і дочка героїчно загиблого у китайському небі українського льотчика. У 2004 році його
могилу включили до переліку головних міських меморіалів. Подвиг видатного українця в боях за визволення Китаю став легендою, а сам він – народним
героєм, якого китайці називають «Кулі-шен». Про
нього складені пісні, в одній з яких йдеться: «У важкий час, коли на Китай напали японські загарбники, великий Радянський брат прислав на допомогу
своїх соколів. І в нашому небі, борючись за нашу
свободу, загинув їхній командир... Син СРСР – наш
народний герой».

Експозиція в музеї Г. Кулішенка
на батьківщині льотчика
у м. Корсунь-Шевченківському, Україна

БИТВА НАД УХАНЄМ

Серед радянських льотчиків, які воювали в
Китаї у 1938 році, своєю бойовою активністю
виділялися Губенко, Кравченко, Супрун – усі
вихідці з України. Їхні імена були надзвичайно
популярними серед радянських добровольців, а
їхній льотний «почерк» став взірцем для багатьох. Це були, безумовно, талановиті повітряні аси, які поєднували виняткову сміливість з
бойовою майстерністю.

13 березня 1938 року Губенко був направлений до
Китаю, де служив у складі Наньчанської винищувальної групи під керівництвом підполковника
Благовіщенського, білоруса, майбутнього Героя Радянського Союзу. Здоровань, з приємним, серйозним обличчям, спокійний, розсудливий, із швидкою
реакцією, здатний моментально оцінити повітряну
ситуацію і ухвалити потрібне рішення, віртуоз повітряного пілотажу — таким він запам’ятався бойовим
товаришам.

Так, Губенко Антон Олексійович народився 1908
року в сім’ї селянина в селі Чичеріне, Волноваського району Донецької області України. Служив на
Далекому Сході, потім у підмосковній авіабригаді.
Освоїв 12 типів літаків, за що був нагороджений
орденом Леніна. Одного разу Губенко став свідком
аварії: під час проведення польотів молодий льотчик при зльоті не помітив літака попереду і пошкодив його хвіст гвинтом. При цьому літак винуватця
залишився цілий. Цей випадок навів Губенка на
думку застосувати це у разі необхідності в бою.

Своє бойове хрещення Губенко отримав при відбиванні нальотів на Ханькоу японської бомбардувальної авіації, особливо відзначився у боях 29 квітня
та 31 травня 1938 року. 29 квітня японці, задумавши
зробити подарунок своєму імператору в день його
народження, вирішили завдати масованого бомбового удару по уханьському авіавузлу, де зосереджувалися радянські бомбардувальники СБ, які
прибували з Радянського Союзу. На перехоплення
японців було кинуто винищувальну групу Благовіщенського – всього понад 60 винищувачів І-15 і І-16.

Щороку могилу українського воїна відвідують понад
50 тисяч жителів міста. Під час свят біля бронзової
фігури льотчика-героя за традицією проводять урочисті лінійки місцеві школярі. У ці дні біля монумента
Кулішенка особливо багато живих квітів. Вони – як
символ того, що в Китаї завжди пам'ятатимуть про
подвиги іноземних добровольців, які наближали перемогу китайського народу над окупантами.
10 вересня 2009 року на одному із заходів, організованому китайським урядом, льотчика Григорія Кулішенка назвали «одним з 100 зразкових
героїв, які внесли неоціненний вклад у створення Нового Китаю».

Портрет Г.Кулішенка
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О. ШЕВЧЕНКО

Винищувач І-16 тип 5 – учасник повітряних боїв у небі Китаю. 1938 рік.
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У бою під Ханькоу 29 квітня 1938 року здійснив героїчний подвиг радянський льотчик, уродженець українського міста Дніпропетровськ
Л.З. Шустер, який пожертвував власним життям, здійснивши таран японського літака. Витративши свій боєзапас, радянський льотчик
кинув свій літак в лобову атаку на японський
винищувач. При лобовому зіткненні обидва
льотчики, і українець, і японець, загинули. Дочка і онука Л.З.Шустера зберігають його окремі особисті речі (шолом і планшет), його лист
дружині: «…Прошу тебе більше звертати уваги
на себе і доньку, а про мене не турбуйся. Миночко, надішли мені фото донечки. Це зробити вже
й не так складно, … щойно від мене отримаєш
листа, напиши мамі. Вітання твоїм рідним… ».
Наступного дня усі газети Ханькоу докладно описували безприкладний подвиг китайської авіації.
Звісно, не було названо жодного прізвища радянських льотчиків-добровольців, хоча бій вели
переважно вони: Губенко (Україна), Кравченко
(Україна), Шустер (Україна), Благовіщенський
(Білорусь), Грицевець (Білорусь), Душин (Росія),
Беспалов (Росія)...

Фрагмент картини китайського художника
Чень Чжихана «Повітряний бій на Уханєм»

Поразка у повітряному бою 29 квітня 1938 року, та ще
й у день народження японського імператора, розбурхала японське командування. Японці вирішили
взяти реванш, і 31 травня 1938 року японська авіація
здійснила повторний наліт на Ухань, в якому брало
участь 18 японських бомбардувальників і 36 винищувачів. Запеклий повітряний бій закінчився для японців так само жалюгідно.
У цьому бою радянський ас, українець Антон Губенко, витративши свій боєкомплект, повторив подвиг
свого бойового товариша – теж вихідця з України
льотчика Л.З.Шустера, здійснивши таран японського
винищувача і збивши японського самурая.
Незабаром після повернення Губенка на батьківщину, у лютому 1939 р., до Наньчан прибув номер газети «Червона зірка» з портретом льотчика-українця і
підписом «Герой Радянського Союзу полковник авіа118
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його у повітрі доти, доки той не приземлився недалеко від аеродрому. Так врятували один одного українські повітряні соколи.

Фото Л. Шустера з дружиною
(фото з особистого архіву онуки Л.З. Шустера)

ції А. Губенко». Він увійшов до числа перших, після
челюскінців, Героїв Радянського Союзу. Цей подвиг
радянського льотчика був відзначений китайським
керівництвом – українського аса було нагороджено
Золотим Орденом Китайської Республіки.
Бойовим побратимом А.О. Губенка був іще один видатний радянський ас – українець Григорій Пантелійович Кравченко. Він народився 1912 року у селі Голубівка Новомосковського повіту Катеринославської
губернії. Після закінчення землевпорядного технікуму за путівкою комсомолу був направлений у Качинську військову школу пілотів, став льотчиком-інструктором. З 13 березня по 24 серпня 1938 року Кравченко
воював у Китаї проти японських мілітаристів, у складі Наньчанської винищувальної групи брав участь у
захисті ханькоуського вузла від нальотів японської
авіації.
Під час повітряного бою 29 квітня 1938 Р. Кравченко
збив два японських бомбардувальники. Коли він, відірвавшись від основної групи радянських винищувачів, добивав другий бомбовоз, то раптово почув,
як по його літаку ведуть вогонь. Зробивши крутий
розворот і вийшовши з-під прицілу японця, він озирнувся назад і побачив японський винищувач, що
його переслідував. Кравченко сам перейшов у лобову атаку, але японець вивернувся і пішов на великій
швидкості – він побачив, що на допомогу радянському льотчику поспішав інший літак. Це був українець
Антон Губенко. До цього часу мотор на літаку Кравченка, зробивши кілька перебоїв, захрипів і замовк.
Літак почав різко втрачати висоту. Увесь час аж до
вимушеної посадки літак Кравченка супроводжував і
прикривав від атак самураїв Антон Губенко.
В іншому бою, відбиваючи напад японських бомбардувальників, Кравченко помітив, що на ланку Губенка напали японські винищувачі, а самого командира
атакували чотири самураї. Поспішивши на допомогу,
Кравченко в лобовій атаці одразу збив один ворожий літак, але інші три підпалили «ластівку» Губенка. Той викинувся з парашутом, але японці переслідували його і били по ньому з кулеметів. Кравченко
прицільними чергами не давав ворогам можливості
наблизитися до парашуту Губенка, супроводжуючи
О. ШЕВЧЕНКО

Радянський радник Ритов згодом згадував, як китайці висловлювали своє захоплення подвигами видатного радянського аса, українця Губенка. Вітром його
парашут віднесло на озеро. Відстібнувши лямки, в
льотному обмундируванні він плюхнувся в каламутну
воду. Зрозумівши, що це – радянський льотчик, місцеві рибалки у човні відвезли його на берег, нагодували, а коли одяг висох, посадили українського пілота
в паланкін і понесли у своє село. Ритов писав у спогадах: «Я розшукав Григорія в рибальській хатині. Він
сидів на циновці і, сьорбаючи з маленької посудини
підігріту китайську горілку, щось пояснював жестами
людям, які зібралися навколо нього. Кремезний, широкоплечий, з могутньою шиєю і густим каштановим
волоссям, він виглядав богатирем серед китайців,
хоча на зріст був невисокий. Коли ми зібралися йти,
проводжати Григорія вийшли всі жителі селища. Китайці ставилися до нас як до побратимів. Вони розуміли, що наша допомога – безкорислива. Коли хтось
із радянських льотчиків гинув, вони не знаходили
собі місця, всіляко намагалися висловити свою глибоку печаль і щире співчуття нам».
Наприкінці серпня 1938 Р. Кравченко був відкликаний
на батьківщину. Разом з ним поїхав і Антон Губенко.
Служити і воювати разом друзям-українцям більше
не довелося. У лютому 1939 року обидва отримали
зірки Героя Радянського Союзу. Григорій Кравченко
ще воював з японцями в 1939 році на річці Халхін-Гол.
За мужність і героїзм, проявлені в боях, 29 серпня 1939
року майору Кравченку присвоєнє звання двічі Героя
Радянського Союзу. Бронзовий бюст Кравченку встановлений в українському селі Голубівка, його ім'ям
названо місцеву школу.

Видатним радянським асом, які захищали небо Китаю
в ті роки, був Степан Павлович Супрун. Він народився
на Сумщині в 1907 році в сім'ї селянина. Закінчивши
авіашколу, почав працювати льотчиком-випробувальником. У 1939-1940 рр. воював в Китаї, командував бойовими групами винищувальної авіації, що
захищали підступи до тимчасової столиці Китайської
Республіки – Чунціна від нальотів японських бомбардувальників. Відрізнявся хоробрістю в бою, часто
брав участь у нічних повітряних сутичках, під час яких
намагався не виявляти себе, стріляючи трасуючими
кулями, а наближатися впритул до літака противника.
20 травня 1940 р. С.П. Супруну було присвоєно звання
Героя Радянського Союзу. Пізніше він воював проти
фашистських загарбників і загинув у повітряному
бою 4 липня 1941 року. С.П. Супрун посмертно нагороджений другою Золотою Зіркою Героя Радянського
Союзу.
Про декого з похованих в Ухані українців відомо набагато менше. Не всі вони загинули в повітряних
боях, дехто став жертвою авіакатастроф та інших трагічних випадків.
Нещодавно, в результаті пошуків, вдалося з’ясувати
деякі подробиці біографії Шумана Андрія Маркіяновича. Він народився у 1907 р., на хуторі Павло-Іванівський Городнянського району Чернігівської області.
Андрій був найстаршим братом, але йому самому не
вдалося створити сім'ю, і 1929 року він пішов добровольцем в армію. Родичам навіть не було відомо, де
воював А.М. Шуман, і, за спогадами внучатого племінника Анатолія, довгі роки вся сім'я була упевнена,
що Андрій Маркіянович воював і загинув в Іспанії.
Насправді ж він воював і загинув в авіакатастрофі у
небі Уханя 15.01.1938 р. Нагороджений Орденом Червоної Зірки. Зараз односельчани, які знали Шумана,
пишуть про нього спогади.

Любар Яків Лаврентійович,
лейтенант, народився у 1912
р. у с Поливанівка, Магдалинівського району, Катеринославської губернії, нині
Дніпропетровська область
України. Призваний у 1936 р.,
загинув 15.01.1938 р. в авіакатастрофі.
Похований в Наньчані. Нагороджений орденом Червоної
Зірки.

Спогади односельчанки

Портрет А.Шумана

***
У повітряних боях над Китаєм були представники багатьох національностей. Довгий час їх усіх називали «радянськими орлами». Сьогодні, коли раніше засекречені сторінки історії стають набувають розголосу, відновлення
історичної правди про героїв-українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність китайського народу, стає
нашим спільним завданням. Пам'ятати про «українських соколів» маємо насамперед ми, українці. Але сподіваємося, що й у місті Ухань, і багатьох інших місцях, де поховані вихідці з України, теж будуть пам'ятати про наших героїв.
Історико-культурні зв’язки
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中国上空的乌克兰雄鹰

决定，成立了І -16型战斗机大队（31架飞机，101人）和SB
型轰炸机大队（31架飞机，153人）来完成这一任务。

列娜·舍甫琴柯
副博士
乌克兰驻华大使馆二等秘书

武汉博物馆
在今年9月3日中国抗日战争胜利纪念日前不久，一座
不寻常的博物馆将在湖北省武汉市开放。这座博物馆是为
了纪念苏联空军志愿队，颂扬他们在1938年“武汉会战”
中奋勇抗击敌人的英勇事迹而建的。今年在中国将纪念武
汉会战80周年，武汉解放公园内有一座纪念墓，墓碑上刻
着29个在武汉牺牲的苏联空军志愿队队员的名字，其中一
半名字直到2015年才公诸于世。其中有3位飞行队员来自
乌克兰，他们是：卢巴·雅科夫·拉夫列吉耶维奇、舒曼·安
德鲁·马克伊诺维奇、和舒斯特尔·列夫·扎哈罗维奇。
有十四名保卫中国领空的苏联飞行员被授予“苏联
英雄”的称号。
《回忆之书——千年的重要道路——对中
国的军事援助（1923年至1941年，1946年至1950年）》的
作者认为，在这十四人中至少有六位出生于乌克兰，他们
是A·古边科、Г·克拉夫琴科、С·苏普伦、М·马尔琴科
夫、М·尼古拉延科、高达琴科。而出生在叶卡捷琳诺斯拉
夫省的Г·克拉夫琴科于1939年8月成为历史上第一个两
次荣获“苏联英雄”称号的人。不久之后，苏梅人С·苏普
伦也两次荣获“苏联英雄”的称号。
还有许许多多的乌克兰人在中国的天空中作战。目前
已知有214名苏联空军志愿队队员牺牲在中国，其中有30
名是乌克兰人，也就是说，几乎每七名飞行员中就有一名
是乌克兰人。
1937年至1941年，共有3665名苏联志愿军参加了中
国人民的抗日战争。如果我们按照同样的比例计算，那么
至少有五百名志愿军来自乌克兰。
乌克兰飞行员的纪念墓和纪念碑遍布中国的许多城
镇，例如：安庆（来自文尼察州的І·С·别利茨基和来自第
聂伯罗彼得罗夫斯克市的С·А·莫斯卡里）、衡山（来自
巴甫洛格勒市的Г·З·巴斯蒂丘克）、南昌（来自日托米尔
州的В·І·弗多维琴科，来自切尔尼戈夫州的А·А·约瑟
夫，来自文尼察州的А·Г·马格拉克和来自扎波罗热州的
П·І·恰班）、乌鲁木齐（来自基辅州的Д·К·沃罗霍夫，
来自文尼察州的Б·І·扎西尔，来自基辅市的Г·А·彼得
罗维奇）、洛阳（来自切尔尼戈夫州的I·F·戈登恩科夫）
、兰州（来自基辅州的О·М·卡杜克和来自辛菲罗波尔市
的Н·Є·丘利诺夫）、南京（来自敖德萨州的С·Т·卡纳什
科和来自基辅市的С·Г·波波夫）、汉中（来自波尔塔瓦州
的Т·О·卡斯雅尼奇和来自基辅州的А·З·金恩斯）、常
州（来自顿巴斯的Н·І·基里洛夫）、成都（来自基辅州的
Н·І·卡瓦廖夫）、万县（来自切尔卡瑟州的Г·Я·库里申
科）、芜湖（来自哈尔科夫州的I·N·库什克）、咸阳（来自
日托米尔州的А·Н·拉夫连丘克）、柳州（来自切尔尼戈夫
州的І·К·罗金卡）、西安（来自第聂伯罗彼得罗夫斯克州
的А·Н·切赫拉特），以及上文提到过的武汉（来自第聂
伯罗彼得罗夫斯克州的卢巴·雅科夫·拉夫列吉耶维奇、来
自切尔尼戈夫州舒曼·安德鲁·马克伊诺维奇和来着第聂
伯罗彼得罗夫斯克市的舒斯特尔·列夫·扎哈罗维奇）。
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1937年10月，来自苏联全国各地的志愿者被召集到
茹科夫斯基空军学院（位于莫斯科市），并被派往中国（共
447名飞行员和技术人员）。最大的问题是所有飞行员都缺
乏战斗经验。
***

关于苏联空军志愿队参与1937年至1941年中日战争的
事迹直到目前还鲜为人知。原因在于，这个代号为“Z计划”
的任务的秘密性，这项任务长期以来都不允许公诸于众。
这项任务不能公开的原因之一是苏联没有正式对日本
宣战，只是向中国政府提供援助。苏联政府和中国国民党
政府于1937年8月21日签署了互不侵犯条约，苏联承诺在中
日战争期间不得与日本签订类似的条约。因此，中苏条约
其实是一项互助条约。
在以毛泽东领导的中国共产党取得胜利后，蒋介石逃
到了台湾，苏联政府对国民党政府提供的援助在很长一段
时间内都被人们遗忘了。
所有飞行员都提前收到指令，必须使用假名参与战
斗......但日本人仍然向苏联提出质问，那就是在没有宣战
的情况下，苏联公民代表谁参与战斗？对此，外交人民委员
利特维诺夫说，如果有人参战，那么这些人要么是侨民，要
么是白卫军分子的余孽，苏联政府不对这些人的行为承担
责任。利特维诺夫的这一声明实际上把苏联飞行员置于法
律保护之外，他们感到非常痛苦。
（摘自歼击机驾驶员安德
烈·罗夫宁的回忆录）。
在中国战斗的苏联飞行员不得不掩饰他们在中国的存
在。他们在战斗前换上中国飞行员的制服，其使用的国产
战斗机在涂装上均使用了中国空军的标志和徽号。为了避
免不可预见的情况出现，每一位苏联飞行员都有一个证明
（外形像丝带一样），上面用中文写到：
“洋人来华助战，
军民一体保护。”这份证明被苏联歼击机飞行员称为“护身
符”。当他们在空中战斗结束后被迫着陆或用降落伞降落
时，还会遭到地面火力的射击。为了避免中国农民把他们当
作日本人误伤，挂上这份证明就可以分清敌我，挽救他们
的性命。
我们必须承认，中国一直怀念着苏联飞行员们的英勇
精神，不管中国与苏联的政治和意识形态有何分歧，不论
中国发生了怎样的内部剧变，例如大跃进或文化大革命，他
们的坟墓都得以妥善保存。
“Z计划”
1937年，日本军国主义计划使远东地区的军事形势恶
化。1937年6月，日军以先前夺取的满洲地区和内蒙古地区
为战略基地，侵入中国内地。在短时间内，中国的一些大城
市（包括北京、天津、张家口等）相继沦陷。中国空军编队
（国民党空军）约有600架飞机，其中305架为歼击机，其
余的为轻型轰炸机和侦察机，只有50％的飞机拥有作战能
力。参与中日战争的日本军用飞机总数达700架。在两个月
的战斗中，中国空军损失了一半以上的战斗机。截至10月
22日，305架歼击机中只剩81架飞机还具有飞行能力。
根据秘密行动“Z计划”，苏联志愿飞行员（以西班牙
内战为例）被委派参与作战行动。根据苏联军政领导人的
О. ШЕВЧЕНКО

航空技术设备完全通过空运转运到中国。除参加战斗
外，这些来自苏联的航空专家还积极对国民党空军飞行人
员进行培训，在成都、绥宁、凉山、老河口等地创办了航空
技术学校。1937年12月至1938年3月仅在兰州学校，就有
73名中国飞行员接受了培训。还有一大批中国空军学员被
送往苏联国内进行强化训练。到1938年春天，苏联航空学
校共培养了200名中国飞行员。
日本飞机在数量上占有明显优势（苏联飞行员经常
要以一敌五甚至以一敌七），迫使苏联飞行员每天要出动
五六次的作战任务。几个编队一起飞（每个编队5到6架飞
机），迎击日军的50架轰炸机和20至30架歼击机。后来，
曾参加西班牙内战、拥有作战经验的苏联飞行员抵华，带
来了极大的帮助。
连日本人也承认，到1937年底，苏联歼击机飞行员已
经在南京和南昌地区夺取了局部制空权。
在抗日战争（1937年至1945年）期间，交战双方定期
向对方军事基地发动空袭。1938年5月31日，古边科上尉（
出生在顿涅茨克州沃尔诺瓦哈区奇切尔诺镇）用І-16型
战机击落日军的“A5M2”歼击机，获得官方认可。在援华
行动期间，这位苏联王牌飞行员获得了7次空中胜利。1939
年2月，古边科被授予“苏联英雄”金星奖章。
据中国历史学家介绍，1938年4月29日，舒斯特尔上尉
（出生在第聂伯罗彼得罗夫斯克市）用空中撞击法猛攻敌
人。在汉口上空，他用飞机正面迎击敌人，与敌机相撞，两
名飞行员牺牲。
战斗损失和空军装备的高损耗极大地限制了中苏轰
炸机的战斗力。到1939年春，60架SB型飞机从伊尔库茨克
被运送到了中国，截至同年9月，共有292架SB型飞机运抵
中国。渐渐地，苏联飞行员被中国空军编队的队员取代，
而抽身出来的飞行员成为飞行教官，培训中国空军新兵。
早在一年前，歼击队的苏联飞行员就开始被替换，大多数
中国飞行员已经掌握了І-15型、І-16型战斗机的驾驶技能，
并能够独立对付日本空军“武士”。
1939年夏，苏联ДБ-3型远程轰炸机在中国的上空接
受了“战争的洗礼”。第一批的12架ДБ-3型战机由大尉库
里申科指挥，他出生在切尔卡瑟州（原基辅州）科尔苏恩斯
基区的切列平镇。
远程轰炸机的首次试飞是空袭位于汉口的日本海军
机场（军事基地“W”），日军的新型航空技术装备云集于
此。1939年10月3日，在无线电静默的模式下，9架ДБ-3型
战机来到目标地点8700米的高空，用炸弹猛烈地轰炸敌
方机场。这次轰炸击毁64架敌军飞机（据日本方面的统计
为50架），击毙130人，击伤300人（重伤日本海军少将、第
一联合航空队司令冢原）。
10月14日，中方再次空袭汉口。库里申科率领12架
ДБ-3型远程轰炸机投入战斗，击毁敌军36架飞机（日方
承认的数量更多，约有40艘海船和20辆军车）。在与日本
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歼击机飞行员的战斗中，轰炸机队3架ДБ-3型轰炸机被击
落（机队指挥官库里申科大尉因重伤牺牲）。根据苏联的
统计，在三次空袭汉口日本军事基地的战斗中，共击毁敌
机136架。
与此同时，中方开始学习操作苏联远程轰炸机。1939
年秋至1940年春，45名中国飞行员接受了训练。直到1940
年初，苏联飞行员仍然参与作战行动。1月10日，在科基纳
基的指挥下，歼击机大队巧妙地利用掩护攻击了日本轰炸
机（54架）。尽管敌军拥有数量上的优势，但苏联飞行员在
此次战斗中依旧取得了胜利。
1940年初，随着与蒋介石政府政治关系的恶化，苏联
逐渐停止了对中国的军事物资援助。1941年6月，最后一架
SB型高速轰炸机运抵中国。苏联空军志愿队已于一年前从
前线撤走，在中国只留下军事顾问。
在抗日战争时期，苏联共向国民党空军提供322架轰
炸机（SB型292架，ДБ-3型24架，ТБ-3型6架），575架
歼击机以及全套飞机备用零件和炸弹。2640名苏联红军
空军编制的飞行技术人员参加了中国军队的战斗。他们中
的许多人被授予苏联和中华民国的高级政府奖章。
14位苏联飞行员被授予“苏联英雄”称号。后来的三
名“中国人”——克拉夫琴科、苏普伦和赫留金（其中两人
为乌克兰人）两次获得这项殊荣。据统计，有6名苏联飞行
员击落了5架或5架以上的敌机。

库里申科
在中国，没有人没听过“库里申”这个名字。
“库里申”
这个听起来像中国人的名字，就是著名的苏联飞行员格里
戈里·库里申科。库里申科是乌克兰人，出生于切尔卡瑟州
（原基辅州）科尔苏恩斯基区的切列平镇。
习近平主席在一次演讲中谈到中国人民抗日战争时，
回顾了库里申科的英勇事迹：
“他英勇牺牲在中国大地上。
中国人民没有忘记这位英雄，一对普通的中国母子已为他
守陵半个多世纪。”1958年，当地人民政府在西山公园为
库里申科重新修建墓地后，一对中国母子谭忠惠和魏映
祥，一直默默守护着长眠于万州的前苏联飞行员库里申科
的墓园。
格里戈里·库里申科，1908年出生于一个普通农民家
庭。库里申科一直梦想着成为一名飞行员。起先，他在亚戈
京市的糖厂干活。1934年，他从飞行学校毕业。那是一段
几乎可以称为“契卡洛夫”的特殊时期，每个人都梦想着可
以在空中闯出一番天地。在短短几年之内，契卡洛夫就完
成了著名的飞行——从莫斯科飞往远东以及从莫斯科飞
往温哥华。而库里申科几乎在同一年成为飞行教官，成为“
达莎式”远程轰炸机的王牌飞行员。
1938年，中国抗日战争打响一年后，库里申科作为苏
联空军志愿队的一员，赴华帮助中国人民抗击日本侵略
者。库里申科率领一批苏联飞行员英勇抗战，被中国人称
之为“空中飞龙”。他在那个动荡的时代动情地说：
“我像
体验我的祖国的灾难一样，体验着中国劳动人民正在遭受
的灾难，每当我看到被日本飞机炸毁的建筑和逃难的人群
就感到难过。我们要让敌人加倍付出代价。
库里申科率领的飞行大队进驻成都太平寺机场。来到
中国后，他和他的战友担负起训练中国空军人员的任务。
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他们讲解远程轰炸机的性能、特点和操作方法。为了纠正
学员不正确的飞行动作，库里申科常在空中反复演练。就
像大多数乌克兰人一样，库里申科不屈不挠，全心全意地
对待自己热爱的事业。有时为了纠正学员降落的速度和角
度的偏差，他往往连续带飞三四次，直到学员掌握了要领
才肯罢休。
1939年10月3日，库里申科率机飞临汉口机场袭击日
军，击毁64架敌军飞机，击毙130人（包括7名高级军官），
击伤300人，重伤日本海军少将冢原二四三。日本空军精锐
部队“空中武士”和日军王牌飞行员“四大天王”被彻底摧
毁。这是日本空军开战以来遭受损失最大的一次。
1939年10月14日，库里申科率领远程轰炸机大队轰
炸被日军侵占的武汉机场。这次轰炸造成300多名日本士
兵和军官伤亡。返航时，20多架日军战斗机迎面扑来，库
里申科沉着冷静地率队与日机展开搏斗。就在那场恶战
中，苏联空军志愿队击落了日战机6架。但日军瞄准了库里
申科的领航机，集结3架飞机围攻。库里申科的飞机被击
中，他自己也受伤了。战机的左发动机被打坏，他凭着高超
的飞行技术，靠单发动机飞行，巧妙地冲出敌机重围，沿
着长江向上游驻地飞去。当飞到重庆附近的万县上空时，
机身失去平衡，
飞机失控。为了让飞机免遭破坏和顾及战
友的安全，在这紧急关头，库里申科做出了难以令人置信
的决定，把飞机迫降在长江水面：他收起起落架，用机腹
降落。这种操作在飞行实践中极为罕见的（后来这架飞机
被从水中打捞出来，修好并投入使用）。
飞机入水后，机上的领航轰炸员和通信员游到岸上脱
离了险境。而库里申科却因伤势过重，加上疲劳过度和长
时间作战，在爬出机舱后，耗尽所有的体力，无力泅渡。库
里申科流着血躺在机翼上，看着河岸的中国农民急忙派船
朝他驶来……下午2点，水吞没了战机，吞没了这位乌克兰
飞行员年轻的生命，这一年，他年仅36岁。后来，当地群众
将这位英勇的苏联指挥官安葬在长江江岸。1958年的7月
7日，当地人民政府在西山公园为库里申科重新修建墓地。
不久后，这位牺牲在中国的乌克兰飞行员的遗孀和女儿来
到墓地悼念他。2004年，库里申科烈士陵园被列入全国重
点烈士纪念建筑物保护单位。这位乌克兰人在中国抗日战
争中用生命铸就功勋的事迹成为传奇，而他本人也成为民
族英雄，被中国人称之为“库里申”。
有一首纪念库里申科的歌曲是这样唱的：
“在日本侵
略者侵犯中国的艰难时刻，伟大的苏联兄弟派来雄鹰帮助
我们，他们在空中飞翔，为我们的自由而战，他们的指挥官
献出自己的生命……这位苏联之子，是我们的民族英雄。”
每年前来祭奠这位乌克兰战士的群众达五万人次。在
节假日，当地中小学生会列队参观英雄飞行员的铜像。在
这些天里，库里申科纪念碑前放满了鲜花，这些鲜花代表
着中国人民永远铭记这位外国志愿者帮助中国人民抗击侵
略者的功勋。
20 09年9月10日，
飞行员格里戈里·库里申科被评
为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。
不久前，中国拍摄了一部关于英雄库里申科的电影，并翻
译成了乌克兰语，以便让我们的同胞也看到这部影片。
武汉
在1938年参加中国战斗的苏联飞行员中，乌克兰人古
边科、克拉夫琴科、苏普伦因出色的战斗能力而出名。他们
的名字在苏联志愿者中非常响亮，许多飞行员都试图模仿
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他们独特的飞行技巧。毫无疑问，这些天才空中王牌，将无
与伦比的勇气和战斗技巧相结合。他们的飞行技术在当时
堪为典范。
古边科·安东·奥列克谢耶维奇1908年出生在顿涅茨
克州沃尔诺瓦哈区奇切尔诺镇的一个农民家庭。青年时期
的古边科是一名机械师。1927年5月，他用一张练习本纸
写了一份申请，要求将他送到飞行学校。古边科毕业于列
宁格勒飞行学校，随后他进入卡钦斯基军事航空学校。在
完成远东地区服役任务后，古边科加入莫斯科近郊的飞行
旅。他可以驾驶12种类型的飞机，因此被授予列宁勋章。有
一次，古边科偶然目睹了一起飞行事故：飞行期间，一名年
轻飞行员在起飞时没有注意到前方飞机，用螺旋浆击中了
前方飞机的尾部，而肇事者的飞机竟然完好无损！这次的
事件让古边科产生了一个念头，在战斗的紧急关头也可以
采用类似的办法。
1938年3月13日，古边科被派往中国，加入了由白俄罗
斯人勃拉戈维申斯基中校指挥的南昌战略轰炸大队，布拉
戈维申斯基后来也获得“苏联英雄”的称号。结实健壮的
身体，帅气坚毅的脸庞，为人沉着谨慎、反应敏捷，能够
快速判断空中情况并做出正确的决定，是空中特技飞行的
好手——这些是战友对古边科的印象。
1938年4月29日和5月31日，在日本轰炸航空兵团袭
击汉口时，古边科接受了炮火的洗礼，展示出极为优秀的
作战能力。4月29日这一天是日本天皇的生日，为向天皇献
礼，日军决定对武汉空军基地发动大规模炸弹袭击，从苏
联运抵来的SB型轰炸机便云集于此。布拉戈维申斯基轰
炸大队派出60架І-15型和І-16型歼击机抛掷炸弹，拦击日
军。
在1938年4月29日的汉口之战中，苏联飞行员舒斯特
尔做出了英雄壮举。舒斯特尔出生在第聂伯罗彼得罗夫斯
克市，他这场战役中，在耗尽所有弹药储备后，以身作弹直
扑敌机。两机正面相撞，舒斯特尔与敌同归于尽。舒斯特
尔的女儿和孙女保存了他的一些私人物品（头盔和飞行图
囊），他在写给妻子的信中说道：
“……请你照顾好自己和
我们的女儿，不要担心我。亲爱的米尼奇娜，我收到了女
儿的照片。在这里收寄信件并不困难，你会收到一封我写
给妈妈的信。请带我向你的家人问好……”
翌日，汉口所有报纸都详细描述了中国航空兵史无前
例的壮烈战绩。虽然苏联空军志愿队主要领导了这次战
役，但他们的名字却不允许公然刊登在报纸上，这些名字
有：古边科（乌克兰人）、克拉夫琴科（乌克兰人）、舒斯特
尔（乌克兰人）、布拉戈维申斯基（白俄罗斯人）、格里采韦
茨（白俄罗斯人）、杜申金（俄罗斯人）、别斯帕洛夫（俄罗
斯人）……
在1938年4月29日的空战中，也就是日本天皇生日的
那天，日军的溃败惊动日本司令部。不甘失败的日军决计
报复，出动18架轰炸机和36架歼击机，于1938年5月31日
再次来袭武汉。在这场激烈的空战中，日本人输得更惨。
在这场斗争中，苏联王牌飞行员、乌克兰人古边科在
弹药用尽后，做出了同他的战友乌克兰飞行员舒斯特尔一
样的壮举，驾驶自己的飞机撞向敌机，致使日机坠落。
1939年2月，在古边科归国后不久，南昌《红星报》刊
登了一张苏联飞行员的照片，
下面写着：
“苏联英雄古边科
空军上校”。他是继契留斯金似的人物之后第一批荣获“
苏联英雄”称号的人。这位苏联王牌飞行员叶因此荣获中
О. ШЕВЧЕНКО

华民国金质奖章。
古边科的战友——乌克兰人格里戈里·潘捷列维奇·
克拉夫琴科，同样也是一名杰出的苏联王牌飞行员。他于
1912年出生在叶卡捷琳诺斯拉夫省新莫斯科夫斯克县戈
鲁博夫卡镇。从技术学校毕业后，他被共青团推荐进入卡
钦斯基军事航空学院，成为一名飞行员教练。1938年3月
13日至8月24日，克拉夫琴科帮助中国抗击日本军国主义，
他被编入南昌歼击机大队，同中国飞行员一起抵抗日本空
军的袭击，保卫汉口基地。
在1938年4月29日的空战中，克拉夫琴科击落了两架
日本轰炸机。当从苏联主歼击机大队中脱离出来的克拉夫
琴科打下第二架敌轰炸机后，突然听到他的飞机被击中。
克拉夫琴科回头望去，看到了追上他的日本歼击机。紧急
关头，克拉夫琴科调转方向，力图摆脱后方敌机的瞄准射
击。
飞机的油箱被打穿，炽热的火油朝克拉夫琴科扑去。
爆裂的热油迸溅到乌克兰飞行员的护目镜上，灼伤了他的
脸。克拉夫琴科一把扯下溅了油的目镜，准备正面迎击敌
人，却瞧见日机偏移，从天空高速坠落。克拉夫琴科知道，
驾驶着另一架飞机的苏联战友帮助了他。这位战友就是
乌克兰人古边科。这时，克拉夫琴科飞机发动机运转不规
律，在“咳”了一声后，彻底停息了。克拉夫琴科只好迫降，
在此期间，击落日机的古边科一直陪伴在克拉夫琴科的飞
机旁，掩护他。
在另外一场反击日军轰炸机空袭的战斗中，克拉夫琴
科注意到日本战机袭击了古边科的歼击机分队，而古边科
本人正以一敌四。克拉夫琴科采取紧急救援，正面击落一
架敌机，但另外三架敌机用火力包围了古边科的战机“燕
子”。他打开降落伞，在下降过程中还不断遭到日军的火力
射击。克拉夫琴科守护着自己的朋友，用机枪瞄准敌机不
断连发子弹，迫使敌人无法靠近正在降落中的古边科。克
拉夫琴科一直陪伴着古边科，直到他在机场附近降落。这
就是乌克兰雄鹰相互搭救的故事。
后来，苏联顾问雷托夫回忆说，这位伟大的苏联王牌
飞行员、乌克兰人古边科的壮举让中国人异常欣喜。风把
降落伞吹到湖上，松开绑带，穿着飞行制服的古边科咕咚
一声掉入浑浊的水中。当地渔民意识到这是一位苏联飞行
员后，用船把他带上岸，并给他食物吃。当衣服晾干后，村
民们用轿子把乌克兰飞行员抬回了村庄。雷托夫在他的回
忆录中写道：
“我在一间渔屋里发现了格雷戈里。他坐在
草席子上面，不时地从小碗里呷一口滚热的中国白酒，用
手势向聚集在他身边人们解释着什么。古边科身形高大，
虎背熊腰，脖子粗壮，顶着一头栗色卷发。尽管他的个子
不高，但在这些中国人中，显得十分魁梧。当我们即将离开
的时候，所有村民都来为格里戈里送行。中国人把我们当
作兄弟一样对待，他们明白我们的帮助是无私的。无论哪
一位苏联飞行员遇难，他们都会坐立不安，竭尽全力向我
们表达深切的哀悼和诚挚的慰问。”
在1938年8月底，克拉夫琴科被召回祖国。古边科与
他一同离开。这对曾经一起并肩作战的乌克兰好友从此再
也没有见过面。1939年2月，这对朋友被同时授予“苏联英
雄”金星奖章。1939年，克拉夫琴科还曾在哈拉哈河与日
本人作战。1939年8月29日，克拉夫琴科少校因作战英勇、
战果辉煌，第二次被授予“苏联英雄”的称号。乌克兰人克
拉夫琴科和白俄罗斯人格里采夫一起成为最早的两次“苏
联英雄”称号获得者。1939年9月14日，苏联空军参谋长伏
罗希洛夫在莫斯科会见了这两位从哈拉哈河胜利归来的
Історико-культурні зв’язки

英雄及他们的亲属。参谋长在中央红军之家隆重宴请了他
们。当伏罗希洛夫走进宴会厅后，像慈父一般拥抱了格里
采夫和克拉夫琴科，并将让他们坐在自己的座位旁。大家
举杯庆祝哈拉哈河战役大捷，庆祝飞行员立下英勇战功。
伏罗希洛夫来到乌克兰英雄的父亲潘捷列伊·尼基托维奇
和母亲玛丽亚·米哈伊洛夫娜的桌旁，紧紧握住他们的双
手，祝贺他们的儿子两次荣获“苏联英雄”的称号......克拉
夫琴科的半身青铜像坐落于乌克兰戈卢博夫卡镇，当地的
一所中学以他的名字命名。
还有一位著名的苏联王牌飞行员，为保卫中国的天
空而战，他就是斯捷潘·帕夫洛维奇·苏普伦。苏普伦于
1907年出生于苏梅州的一个农民家庭。从航空学校毕业
后，他成为一名试飞员。1939至1940年间，苏普伦参加了
中国抗日战争，他指挥的歼击机大队保卫了中国的临时首
都重庆。他因作战英勇而闻名，经常参加夜战。在夜晚的
战斗中，他尽量隐藏自己，通过发射曳光弹追踪并靠近敌
机。他用猛烈的火力直接射击敌人，直到弹药耗尽。1940
年5月20日，苏普伦被授予“苏联英雄”的称号。1941年7月
4日，苏普伦在一次同法西斯侵略者的空战中不幸牺牲。乌
克兰人苏普伦再次被苏联政府追授予“苏联英雄”金星奖
章。
还有一部分乌克兰烈士葬于中国武汉，关于他们的事
迹，目前所知甚少。这些人并非全部在空战中牺牲，有一些
人是死于空难或其他悲剧性事件。
最近，在收集资料的过程中发现了关于乌克兰飞行员
安德鲁·马克伊诺维奇·舒曼的记录。他1907年出生于切
尔尼戈夫州格罗德纳斯基区帕夫洛-伊万诺夫村。安德烈
是哥哥，但他自己并没有成家，并于1929年自愿参军。家
人甚至不知道舒曼在哪里参战。根据他的侄孙阿纳托利回
忆，多年来，全家人都相信马克伊诺维奇在西班牙战场上
牺牲。然而事实上，他在武汉的天空战斗。1938年1月15日
牺牲。他被授予红星勋章。如今，了解舒曼的同乡，写下了
关于他的回忆录。
卢巴·雅科夫·拉夫列吉耶维奇，中尉，1912年出生
在第聂伯罗彼得罗夫斯克州马格达利诺夫斯基区波利瓦
诺夫村，于1936年应征入伍。1938年5月15日，拉夫列吉
耶维奇在飞机失事中遇难，被葬于南昌。他被授予红星勋
章。
***
许多苏联人民都曾在中国的上空作战。他们在很长一
段时间内被中国人称之为“苏联雄鹰”。原先那些处于保
密状态的历史篇章，如今已被公开。为了中国人民的自由
和独立，乌克兰英雄奉献出自己的生命，还原历史真相成
为我们共同的使命。每一个乌克兰人都必须牢记“乌克兰
雄鹰”。我们也希望，武汉等埋葬着乌克兰烈士的地区同样
也能永远缅怀我们的英雄。
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УКРАЇНА та КИТАЙ
стають іще ближчими

中国旅游考察团考察乌克兰
2018年4月2-12日，中国旅游同业考察团顺利开
启乌克兰考察之旅。此次考察由中商世界游（CBN
Travel & Mice）和世界游网（World Travel Online）组织，乌克兰历史最悠久的旅游公司——全
乌克兰旅游公司（Pan Ukraine Tour Operator）提
供全程地接服务。考察受到乌克兰主要旅游城市基
辅、利沃夫、敖德萨三地旅游局的大力支持。

У квітні 2018 року 20 провідних китайських туристичних операторів взяли участь у ФАМ-турі в Україну з метою ознайомитися з туристичними можливостями країни. Китайські фахівці
галузі побували у Києві, Одесі, Львові та Буковелі. Втілити такий масштабний проект стало
можливо завдяки спільним зусиллям ініціатора
поїздки – туристичної агенції Pan Ukraine та
співорганізаторів: авіакомпанії МАУ, Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, Департамента культури і
туризму Одеської міської ради, мерії міста Львів
та курорту Буковель. Гостинно прийняли китайських туроператорів – Fairmont Grand Hotel
Kyiv (м. Київ), RESORT & SPA HOTEL NEMO WITH
DOLPHINS (м. Одеса), готель «Джем» (м. Львів),
готель «Bukovel» (с. Поляниця), Premier Palace
Hotel (м. Київ), Парк Готель Голосієво (м. Київ).

乌克兰对中国实行落地签，这个“欧洲最大国”
的可游玩度大大超乎想象。经过近半个月的深度考
察，中国出境游业者为乌克兰首都基辅瑰丽的建筑所
吸引，并探访了拥有众多机型的航空博物馆，在射击
场持真枪射击；在历史古城利沃夫的露天民俗建筑博
物馆欣赏到约120座乌克兰民间建筑，还享受了150
年历史的加利西亚风味乌克兰餐；游览了海滨度假胜
地敖德萨，在歌剧院观看了精彩绝伦的芭蕾舞剧。
考察期间，乌克兰议会旅游和疗养业委员会主席
Romanova Anna女士，利沃夫市长安德里·萨多维
先生（Mr. Andriy Sadovy），利沃夫旅游局局长Malets Galyna女士，敖德萨市旅游、休闲和度假部门负
责人Sheka Oleksandr女士分别接见了中国考察团。
全乌克兰旅游公司创始人兼总裁、原乌克兰国家旅
游与度假署署长海伦·莎波瓦洛娃女士（Ms. Helen
Shapovalova）也亲自相迎。

Гостей з Піднебесної вразили різноманіття туристичних
атракцій України, природа та міста, а також щирий і фаховий
прийом, запропонований у кожному з відвідуваних місць. У
Львові розповідь про туристичні можливості, які місто може
запропонувати китайським туристам, вони почули безпосередньо від мера міста Андрія Садового, а перебування у Києві почалося з воркшопу у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv,
де китайські туроператори мали можливість поспілкуватися
і встановити зв’язки із українськими колегами.

此外，业者们与当地旅行社进行交流，考察各种类
别的酒店，以便制定出最适合中国游客的路线和产品。
乌克兰已经做好准备迎接一大波中国游客的造访了！

Зараз у китайських ЗМІ та соціальних мережах вже опубліковано низку статей за результатами цієї поїздки. Також великий матеріал викладено на сайті туристичної агенції Pan
Ukraine у версії китайською мовою. То ж чекаємо на туристів!

О. О. Шаповалова

乌克兰考察团成员反馈：对乌克兰有四个“没想
到”——没想到基辅的历史这么悠久，文化这么深
厚，城市这么古老，景色这么迷人，不愧为“罗斯城
市之母”；没想到敖萨德的海豚表演这么精湛、这么
震撼，人豚一体、浑然天成，我跑了将近50个国家，
看了多场这类表演，坦诚说这场是最好的；没想到射
击会纳入游览项目，客人参与热情这么高，反应这么
强烈，同时也映衬出战斗民族国家的旅游特色；没想
到这里真的是美女如云、帅哥如林，街上随手抓拍就
是一把，跟媒体报导的几乎一样。一句话，乌克兰的
国家是美丽的，乌克兰的人民是美丽的，乌克兰的天
空、大地、海洋都是美丽的！

Для довідки: у минулому
2017 р. у всьому світі мандрувало більше ніж 130
млн. туристів з Китаю,
сумарно вони витратили
на свої поїздки близько 300
млрд. доларів. Сподіваємося, що у році 2018 ця цифра
збільшиться, а частина її
дістанеться Україні. Нам
є, чим вразити гостей.

генеральний директор
туроператора Pan Ukraine
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З КИТАЙСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ПОЕЗІЇ
«关雎»（诗经）

«КАЧКИ КРЯЧАТЬ» З «КНИГИ ПІСЕНЬ»

关关雎鸠,
在河之洲。
窈窕淑女,
君子好逑。
参差荇菜,
左右流之。
窈窕淑女,
寤寐求之。
求之不得,
寤寐思服。
悠哉悠哉,
辗转反侧。
参差荇菜,
左右采之。
窈窕淑女,
琴瑟友之。
参差荇菜,
左右芼之。
窈窕淑女,
钟鼓乐之。

Чути – крячать качка з качуром,
на ріці Янцзи, там на острові.
Гарна дівчина, скромна дівчина,
покохав її благородний муж.
Рясно поросли жовті лілії,
ліворуч зірвемо і праворуч теж.
Гарна дівчина, скромна дівчина,
спав, не спав, він її бажав.
Він і мріяти про таку не міг,
і сумуючи, не стуляв очей.
Довгу-довгу ніч сон ніяк не йшов,
і крутився все з боку на бік він.
Рясно на воді – жовті лілії,
ліворуч, праворуч – зберемо їх.
Гарна дівчина, скромна дівчина,
цінь і се звучать – жити в злагоді.
Рясно на воді жовті лілії,
праворуч, ліворуч – їх нарвемо.
Гарна дівчина, скромна дівчина,
дзвін і барабан радісно звучать.

孟浩然 «春晓»
春眠不觉晓,
处处闻啼鸟。
夜来风雨声,
花落知多少？

贺知章 «回乡偶书»
少少离家老大回,
乡音无改鬓毛摧。
儿童相见不相识,
笑问客从何处来。

Мен Хаожань
«ВЕСНЯНИЙ СВІТАНОК»
Весняний сон солодкий на світанку,
та чути всюди голоси птахів.
Шуміла ніч дощем і віяла до ранку,
не знати скільки обірвала пелюстків.

Хе Чжичжан
«ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДОДОМУ»
Пішов я молодим – додому старість повертаю,
мій говір не змінивсь, хоч скроні сиві маю.
Дітей зустрів – вони мене не знають.
– Чужинцю, звідки будеш? – весело питають.

Ван Вей
«ЖИВУЧИ НА СПОЧИНКУ НА РІЧЦІ
ВАНЧУАНЬ, ПІДНОШУ СЮЦАЮ ПЕЙ ДІ»

王维 «辋川闲居
赠裴秀才迪»
«上邪» (汉乐府)
上邪 ！
我欲与君相知,
长命无绝衰。
山无陵,
江水为竭,
冬雷震震,
夏雨雪,
天地合,
乃敢与君绝！
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О НЕБЕСА!
З ХАНЬСЬКИХ ПІСЕНЬ «ЮЕФУ»
О небеса!
Я хочу, щоб навік мені ви стали
вірним нерозлучним другом.
Коли гора зрівняється з землею,
і в річці висохне вода,
грім вдарить взимку,
влітку сніг піде,
коли земля зіллється з небом,
тоді лиш ми розстанемося з вами!
В. Урусов

寒山转苍翠,
秋水日潺湲。
倚杖柴门外,
临风听暮蝉。
渡头余落日,
墟里上孤烟。
复值接与醉,
狂歌五柳前。

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Темно-зеленими стали гори холодні,
вода осіння плине, тихо плине.
З ціпком виходжу за убогий тин,
в обличчя вітер, у сутінках чую цикад.
За переправою сідає сонце,
над селищем здіймається димок.
Цзє-юй п’яничка знов не забарився,
п'ять верб почують пісні божевільні.
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王维 «杂诗»
君自故乡来,
应知故乡事。
来日绮窗前,
寒梅著花未？

王维
«九月九日忆山东兄弟»
独在异乡为异客,
每逢佳节倍思亲。
遥知兄弟登高处,
遍插茱萸少一人。

李白 «登金陵风凰台»
风凰台上风凰游，
风去台空江自流。
吴宫花草埋幽径，
晋代衣冠成古丘。
三山半落青天外，
二水中分白鹭洲。
总为浮云能蔽日，
长安不见使人愁。

Ван Вей
З «ВІРШІВ ПРО РІЗНЕ»

李白 «菩萨蛮»

Приїхали Ви з рідного села,
і мабуть, знаєте про все, що там було.
Коли Ви їхали сюди, то під вікном
чи вже цвіла та слива зимова?

Ван Вей
«У ДЕВ’ЯТИЙ ДЕНЬ ДЕВ’ЯТОГО МІСЯЦЯ ЗГАДУЮ
ПРО БРАТІВ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ НА СХІД ВІД
ГОРИ ХУАШАНЬ»
Один на чужині, давно, а все чужий,
і згадую свій рід в осіннє свято щораз.
Я бачу, як на гору йдуть брати, та серед них
в кизилових гілках – немає одного з нас.

Лі Бо
«ПІДНЯВШИСЬ НА ТЕРАСУ ФЕНIКСІВ
У ЦЗІНЬЛІНІ»
Тераса Феніксів – гуляли там птахи казкові,
а нині тільки вітер і тече собі ріка.
Серед палаців У в квітучих травах
ховається стежина,
роди шляхетні Цзінь – то пагорби могильні.
Саньшань-гора з туману в небо виглядає,
тут острів Чаплі Білої ріку надвоє розділив.
І хмари, що пливуть, закрити можуть сонце,
Чаньань не бачу і від того сумно на душі.
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В. Урусов

Далекий ліс мов затканий туманом,
холодні гори знову серце крають.
У сутінках на вежу піднімусь,
сумні думки і там мене не залишають.
На сходах із нефриту зупиняюсь,
птахи летять до гнізд своїх.
Яка ж дорога в рідний край веде?
І павільйони на шляхах – та скільки ж їх?

Лю Цзунюань
«СНІГ НАД РІКОЮ»

柳宗元 «江雪»
千山鸟飞绝,
万径人踪灭。
孤舟蓑笠翁,
独钓寒江雪。

苏轼 «江城子»

З китайської переклав В. Урусов
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平林漠漠烟如织，
寒山一带伤心碧。
暝色入高楼，
有人楼上愁。
玉阶空伫立，
宿鸟归飞急。
何处是归程？
长亭更短亭。

Лі Бо
«МЕЛОДІЯ “ПУСАМАНЬ”»

乙卯正月二十日夜记梦。
十年生死两茫茫,
不思量,
自难忘。
千里孤坟,
无处话凄凉。
纵使相逢应不识,
尘满面,
鬓如霜。
夜来幽梦忽还乡。
小轩窗,
正梳妆。
相顾无言,
惟有泪千行,
料得年年肠断处:
明月夜,
短松冈。
ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Тисячі синіх гір, та над ними
птахи не летять,
десять тисяч шляхів вже без сліду
людського лежать.
На човні одинокий рибалка
в накидці простій застиг,
він закинув гачок,
над холодною річкою сніг.

Су Ши
МЕЛОДІЯ “ЦЗЯНЧЕНЦЗИ”
В двадцяту ніч місяця чжен року їмао
записав сон
Десять років живу, а тебе вже нема,
і незліченні думи мої,
і не можу забути ніяк.
Від могили за тисячі лі,
не знайти для печалі слова.
Не пізнаєш мене, як зустрінеш колись,
пилом вкрите обличчя,
скроні наче в снігу.
Ніч прийшла, сниться сон – знову
в рідних місцях.
Під маленьким вікном,
ти така ж, як була.
Стоїмо ми без слів,
тільки сльози проклали стежки від очей.
Рік у рік серце крає картина одна:
ясна місячна ніч,
невеличка сосна на горбі.
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