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Голова КНР Сі Цзіньпін
про «відкритість КИТАЮ»
40

За
років здійснення Політики реформ і відкритості Китай безперервно розширює свою відкритість зовнішньому світові. Після 18-го з’їзду
Комуністичної партії Китаю ЦК КПК на чолі з головою КНР Сі Цзіньпіном
продовжує дотримуватися основного курсу відкритості зовнішньому світові, безперервно вдосконалює теорію відкритості та практичної інноваційності. У цій сфері країна домоглася помітних успіхів. Виступи Голови
КНР Сі Цзіньпіна про відкритість Китаю до зовнішнього світу показують
перспективи подальшого розвитку країни у нову епоху відкритості.
ДОТРИМУВАТИСЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДКРИТОСТІ ЗОВНІШНЬОМУ СВІТОВІ

«Відкритість зовнішньому світові є основою державної політики Китаю. Політика Китаю щодо
залучення іноземних капіталів залишається незмінною, захист законних прав та інтересів підприємств з іноземними інвестиціями залишається незмінним, надання якісніших послуг підприємствам з інших країн для відкри тя бізнесу в Китаї також залишається незмінним»
(з промови Сі Цзіньпіна у штаті Вашингтон на прийомі, влаштованому спільно місцевою
адміністрацією і дружніми організаціями США, 22 вересня 2015 року).

«Китай повинен завжди прагнути до нових знань. Незалежно від того, яким є рівень розвитку країни, Китай буде старанно вчитися у людей з різних країн світу, більш відкрито та інклюзивно
зміцнювати взаємну терпимість з іншими країнами світу, а також взаєморозуміння і взаємний
обмін, щоб підняти відкритість зовнішньому світові на новий рівень»

«Ми повинні перетворити “Один пояс, один шлях” на дорогу до відкритості. Відкритість веде до
прогресу, а ізоляція – до відсталості. Відкритість для країни можна порівняти з лялечкою, яка намагається вирватися зі свого кокона і перетворитися на метелика. Так, в найближчій перспективі
буде важко і болісно, але нове життя народжується в муках. Ініціатива “Один пояс, один шлях” повинна бути відкритою і доступною, і лише в цьому разі будуть можливими економічне зростання
та збалансований розвиток»
(з промови Сі Цзіньпіна 14 травня 2017 року на церемонії відкриття Форуму
міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях»).

«Після висунення Китаєм ініціативи “Один пояс, один шлях” дуже багато країн високо оцінили цю
ініціативу та з ентузіазмом на неї відгукнулися. Ініціатива “Один пояс, один шлях” стає планом
Китаю для участі в глобальній відкритій співпраці, для поліпшення глобальної системи управління економікою, для сприяння спільному розвиткові, процвітанню всього світу і побудови спільноти
єдиної долі»

(з промови Сі Цзіньпіна на симпозіумі на честь 5-ліття ініціативи
«Один пояс, один шлях» 27 серпня 2018 року).

ДОСЯГНЕННЯ ВАГОМІШОЇ ВЗАЄМНОЇ ВИГОДИ

«Перебуваючи на новій відправній точці, ми будемо неухильно розширювати відкритість зовнішньому світові і домагатися вагомішої взаємної вигоди. Проводити відкриту стратегію взаємної
вигоди і спільного виграшу, постійно створювати всеосяжнішу і глибшу структуру відкритості,
це стратегічний вибір Китаю. Процес відкритості Китаю зовнішньому світові не припиниться і,
звичайно, не буде звернений назад»
(з промови Сі Цзіньпіна 3 вересня 2016 року на церемонії відкриття Ділового саміту G20).

«Ми будемо неухильно проводити відкриту стратегію взаємної вигоди і спільного виграшу, продовжимо запозичувати досвід інших країн і надамо можливість Китаю краще розвиватися та
бути корисним усьому світові»

(з виступу Сі Цзіньпіна на симпозіумі китайських
і американських підприємців в Сіетлі 23 вересня 2015 року).

Джерело: Міжнародне радіо Китаю – http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20181009/193285.html

(з промови Сі Цзіньпіна на симпозіумі іноземних експертів 22 травня 2014 року в Шанхаї).
БУДУВАТИ ВІДКРИТУ СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

«У сучасних реаліях Китай неухильно дотримується відкритості зовнішньому світові. Перед невизначеністю і нестабільністю зростання світової економіки Китай дотримується шляху відкритості, співпраці та взаємної вигоди. Китай наполегливо захищає світову економіку відкритого
типу і багатосторонню торговельну систему, виступає проти однобічності та протекціонізму»
(з виступу Сі Цзіньпіна 3 вересня 2018 року на церемонії відкриття Пекінського саміту
Форуму китайсько-африканського співробітництва).

«Ми повинні дотримуватися концепції відкритості, узгодженості, взаємної вигоди і взаємовигідного співробітництва, відкидати вузьку політику егоїзму і короткозорості, захищати правила
Світової організації торгівлі, підтримувати багатосторонню торговельну систему і будувати
відкриту світову економіку»
(з виступу Сі Цзіньпіна на 18-му засіданні Ради глав держав-членів
Шанхайської організації співпраці 10 червня 2018 року).

ШЛЯХ ВІДКРИТОСТІ – «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

«В процесі відкритості зовнішньому світові Китай продемонстрував свою роль великої держави –
починаючи із залучення в країну інвестицій до виходу за кордон, від вступу до Світової організації
торгівлі до висунення ініціативи “Один пояс, один шлях”, – Китай зробив великий внесок у подолання фінансової кризи в Азії та світової фінансової кризи. Впродовж багатьох років внесок Китаю
в зростання глобальної економіки перевищував 30% на рік. Китай став основним стабілізатором
і джерелом рушійної сили світового економічного зростання, сприяв великій справі – збереження
миру та розвитку людства»
(з виступу Сі Цзіньпіна 10 квітня 2018 року на церемонії відкриття Боаоського азіатського форуму).
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Голова КНР Сі Цзіньпін
запропонував заходи щодо
подальшого розширення
зовнішньої відкритості КИТАЮ
5 листопада 2018 року Голова КНР Сі Цзінь-

пін виступив з програмною промовою на церемонії відкриття Першого китайського міжнародного імпортного ЕКСПО. У своїй промові Сі
Цзіньпін запропонував заходи щодо подальшого
розширення зовнішньої відкритості Китаю

1. ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДУ НАСЕЛЕННЯ, ЗБІЛЬШЕН- 7.
НЯ СПОЖИВАННЯ

Для відповідності тенденції збільшення внутрішнього споживання Китай проводить активніші та
ефективніші політичні заходи, стимулює збільшення доходу жителів країни, зміцнює можливості споживання, культивує на високому рівні нові точки
зростання споживання.

2. ЗНИЖЕННЯ МИТ

Китай продовжить знижувати мита, полегшувати
процес митного оформлення, зменшувати інституційну вартість імпортної ланки, прискорювати розвиток нових моделей і операцій торгівлі, включаючи розвиток транскордонної електронної комерції.

проводити не лише щороку, а й з кожним роком робити його краще і ефективніше.

4. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИХОДУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕС-

Китай стійко розширює відкритість фінансової індустрії, продовжує просувати процес відкритості в
індустрії послуг, сільському господарстві, видобувній промисловості, виробництві, телекомунікаціях,
освіті, медицині та культурі. Іноземні інвестори особливо стежать за послабленням обмежень на частку іноземного капіталу в освіті і медицині в Китаї.
Очікується, що обсяг імпорту Китаєм товарів і послуг впродовж наступних 15 років перевищить відповідно 30 трлн. і 10 трлн. дол. США.

5. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЗАХИСТ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Китай прискорить випуск постанов щодо іноземних
інвестицій, вдосконалюватиме відкриту і прозору
правову систему, пов’язану із зарубіжними країнами, а також всебічно поглиблюватиме і втілюватиме систему управління, яка поєднує національний
режим на передінвестиційній стадії з негативним
списком.

6.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,
ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ ШТРАФНИХ ЗБИТКІВ
Китай захищатиме законні права та інтереси підприємств на іноземному капіталі, каратиме відповідно до закону за дії, що порушують права і інтереси зарубіжних підприємців, особливо за ті, які
стосуються прав інтелектуальної власності. Китай
має намір підвищувати якість та ефективність перевірки прав інтелектуальної власності, запровадить
систему штрафних збитків, значно збільшить вартість порушення законів.
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ВИСТУП ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА

Китай розробить поетапні політичні заходи і систему будівництва порту вільної торгівлі в провінції
Хайнань, прискорить процес створення порту вільної торгівлі з китайською специфікою.

8. ПРОСУВАННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З БАГАТОСТОРОННІХ УГОД ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

Китай має намір просувати раніше укладені регіональні угоди про відносини всебічного економічного партнерства, прискорювати просування переговорів з інвестиційної угоди між Китаєм і Європою,
просувати процес переговорів зі створення вільної
зони торгівлі між КНР, Японією та Республікою Корея.

3. ІМПОРТНЕ ЕКСПО БУДЕ ЛИШЕ ПОЛІПШУВАТИСЯ 9. ЗДІЙСНЕННЯ «ВОСЬМИ ДІЙ» ПЕКІНСЬКОГО САКитайське міжнародне імпортне ЕКСПО необхідно
ТИЦІЙ В КИТАЙ ПРОДОВЖУЮТЬ СЛАБШАТИ

4

ПРОСУВАННЯ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА ПОРТУ
ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В ПРОВІНЦІЇ ХАЙНАНЬ

ВИСТУП ГОЛОВИ КНР СІ ЦЗІНЬПІНА

МІТУ ФОРУМУ КИТАЙСЬКО-АФРИКАНСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Китай буде ретельно втілювати в життя «вісім дій»,
які були висунуті на Саміті Форуму з китайсько-африканського співробітництва в Пекіні в 2018 році.
«Вісім дій» включають стимулювання виробництва,
з’єднання інфраструктури, сприяння розвиткові
торгівлі, зелений розвиток, створення потенціалу,
розвиток охорони здоров’я, підтримання гуманітарних контактів, збереження миру і стабільності.

10. ТРИ ЗАХОДИ З ВИЯВЛЕННЯ ВАЖЛИВОЇ РОЛІ
ШАНХАЮ У ЗОВНІШНІЙ ВІДКРИТОСТІ

Шанхайську пілотну зону вільної торгівлі буде розширено за рахунок нової ділянки, буде заохочуватися і підтримуватиметься сміливий пошук нових
рішень з боку Шанхая для просування лібералізації
та спрощення процедур у сфері інвестицій та торгівлі з тим, щоб Шанхай зміг накопичити досвід,
який може бути розтиражований і поширений на
інші частини Китаю.
У Китаї вирішено запустити на Шанхайській фондовій біржі секцію науково-технологічних інновацій
та експеримент із системою реєстрації лістингових
компаній. Шанхаю надаватимуть підтримку в перетворенні на міжнародний фінансовий центр і науково-інноваційний хаб, у постійному вдосконаленні
фундаментальних інститутів ринку капіталу.
Підтримка також надаватиметься інтегрованому
розвиткові регіону дельти Янцзи з підвищенням
його до рівня національної стратегії.

Джерело: «Женьмінь жибао» онлайн – http://russian.
people.com.cn/n3/2018/1106/c31521-9515541.html
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ПОЛІТИКА РЕФОРМ
та відкритості в КИТАЇ:
погляд з КИЄВА

Відкритість Китаю – це приклад для вивчення, для запровадження його методів. Це не «безвіз» при втраті трудового потенціалу, не реформа освіти
за деградації населення, не знищення медицини задля суперприбутків зарубіжної фармації та виробників обладнання…
Відкритість по-китайськи – це використання здобутків цивілізації на користь народу і держави, поєднуючи освіту, науку, економіку і культуру. Це
безумовне служіння влади своєму народові.

В нашому інформаційному просторі досі майже не звучала тема 40-річчя відкритості Китаю. В тому проявилася інерція сформованого ще за радянських часів
зверхнього, іронічного ставлення до певних ініціатив,
заяв, кампаній, які народжувалися у Пекіні. Таке ставлення поширювалося до побутового рівня, коли вирази
«600-те китайське попередження», «культурна революція» нібито не супроводжували ефективні чи позитивні
дії, вони ставали штампами негативу. Вплинуло, очевидно, й те, що у попередні десятиліття ми були заклопотані внутрішніми перетурбаціями, злодійською
приватизацією, «багатовекторністю», орієнтаціями чи
то на Схід, чи то на Захід, а точніше – тупцюванням на
місці, що в суспільному розвитку означає деградацію і
відставання. Тому новації з Китаю ми сприймали хіба
що очима: з українських речових ринків.

Китай рухається
потужно
і прискорено,
як могутній
локомотив.
Від нас залежить,
чи зуміємо ми,
чи ні, стати
партнером
у цьому поступі,
не перетворитися
на відходи
цивілізаційного
процесу.

А Китай серйозно і планомірно (!) змінювався, визначаючи собі перспективу не на рік-два
(як ми, наприклад, зі своїми бюджетами), а на десятиліття, незважаючи на зовнішні впливи
та оцінки, на закиди з приводу керівної ролі Компартії Китаю, стану демократії, прав людини тощо. Керівництво КНР виходило з об’єктивної потреби – велика країна зобов’язана вести
сильну внутрішню і зовнішню політику, спираючись найперше на власні сили, використовуючи
всі можливі фактори, характерні для нинішнього етапу розвитку цивілізації. Щодо цього фактор відкритості відіграє провідну роль. Це відкритість по-китайськи, яка дозволяє випускати
аналоги «Мерседесів» чи інших моделей з китайськими логотипами, створювати технопарки в
Мінську та в інших точках землі, відкривати ОКБ з електроніки, де на понад 30 тис. працюючих
більшість – молоді люди (бачив те в Шанхаї), садити у крісло телеведучого робота з штучним
інтелектом… Це та відкритість, котра дозволяє китайцям вести бізнес за межами своєї країни,
почуваючись при тому кожному – невідривною часткою 1,5 мільярдів співвітчизників. Відкритість, яка дозволяє відхилити сумнівні пропозиції різних інституцій світового рівня, зокрема
утверджувати вагу юаня власним реальним виробництвом та послугами.
ОЛЕКСАНДР МОРОЗ, Голова Верховної Ради України II, V скликань,
спеціально для журналу «Україна – Китай»
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40 років
Політики РЕФОРМ
та відкритості КИТАЮ
40

А. З. Гончарук
старший науковий
співробітник
Національного інституту
стратегічних
досліджень України,
радник Правління Української
асоціації китаєзнавців

Виповнюється
років практичної реалізації Політики реформ та відкритості Китаю. Після 19-го Всекитайського з’їзду компартії Китаю, ЦК КПК під керівництвом Сі Цзіньпіна продовжує основний курс
реформ і відкритості, безперервно вдосконалює теорію відкритості та практичних інновацій. А філософи, історики, політологи, економісти, соціологи та
синологи багатьох країн уважно вивчають цей унікальний історично значущий досвід Піднебесної.

Такого не вдалося зробити навіть «азіатським тиграм», країнам Південно-Східної Азії, які свого часу здивували міжнародну спільноту високими темпами
зростання. Динамічний розвиток КНР відбувається на очах у цілого світу. Китай блискуче скористався дорогоцінною можливістю, яка складалася з багатьох
невипадкових факторів. За визнанням фахівців, це один з найбільш вражаючих
прикладів економічного зростання кінця XX і початку XXI століть.
Щорічне 10-відсоткове економічне зростання впродовж трьох десятиліть – явище справді унікальне. Лише за три десятиліття п'ята частина людства перейшла від відсталості
до сучасного ладу життя. За 40 років трансформації, реформ і модернізації країна не
лише вийшла на друге місце у світі за обсягом ВВП, а й досягла якісного прогресу в усіх
напрямках розвитку держави та суспільства. Експертна спільнота визнає, що це явище
заслуговує на уважний аналіз, тим більше – з огляду на масштаби країни, її економічний
потенціал і кількість населення та місце на політичній арені.

Піднебесна змінюється щоденно.
Сьогодні Китай є другим за величиною економічним суб'єктом світу,
потужною промислово-торговельною державою, країною з найбільшим золотовалютним резервом.

ЧОМУ ПІДНЕБЕСНІЙ ВДАЛОСЯ

Це питання вивчають чимало дослідників китайського феномену. Щоб реформи увінчав успіх, потрібен був збіг в одному історичному моменті низки
чинників, а саме: вигідного географічного розташування стосовно до світових ринків, дешевої робочої
сили, колосального внутрішнього ринку. Одним з
важливих чинників була (і залишається) китайська
діаспора. Китайці за кордоном залишаються китайцями не за паспортом, а у душі. Вони мають великі фінансові ресурси, і ці ресурси у необхідний історичний проміжок часу були спрямовані до Китаю.
До важливих факторів дослідники відносять те, що у КНР збереглися міцна державна влада та ефективне управління, яке допомогло становленню потужної відкритої економіки. У історично поворотний
період китайці не послабили дисципліни управління. За часів реформ у Китаї ідеологію було підпорядковано цілям економічного розвитку.
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Ідеологія не перетворилася на набір догм, правильність яких ніхто і ніколи не повинен піддавати сумніву, а стала інструментом для управлінської моделі.
До зовнішньополітичних факторів сприяння політиці реформ і відкритості аналітики відносять те, ще
з 1973 р. Китай почав більше враховувати зовнішній фактор, спираючись, в тому числі, на доброзичливе ставлення до себе Заходу в період запеклого
протиборства СРСР і США. США надали Китаю певні
можливості щодо технологічних ресурсів і торгових
перспектив. Пекін зумів «на марші» скористатися
протистоянням СРСР і США та зацікавленням Заходу
в Китаї. Європа також допомогла Китаю інтегруватися у світову економіку.
На симпозіумі іноземних експертів у Шанхаї 22
травня 2014 р. Голова КНР Сі Цзіньпін зазначив:

«Китай повинен завжди прагнути до нового знання. Незалежно від того, який рівень

розвитку країни, Китай буде старанно
вчитися у людей з різних країн світу, більш
відкрито та інклюзивно посилювати взаємну терпимість з іншими країнами світу, а
також взаєморозуміння та взаємний обмін,
щоб підняти відкритість зовнішнього світу
на новий рівень».
Наприкінці 1970-х рр. у Китаї уважно вивчали різні
моделі економічного зростання, економічні теорії,
приклади успішної індустріалізації й модернізації.
Серед найважливіших чинників успіху експерти
називають саме цей: китайці адаптували світовий
досвід до власних реалій. Можна стверджувати, що
успіх китайським реформ забезпечило поєднання
передової світової практики з національною китайською специфікою, тобто з урахуванням стану і конкретних умов Піднебесної. Безперечно, корисні висновки з китайського досвіду слід зробити і Україні.

ЯК КИТАЙ ЦЕ ЗРОБИВ
Китайські реформатори поставили мету собі на
меті створити додаткову вартість, достатню для
фінансування модернізації китайської економіки,
яка на той час перебувала на межі катастрофи. 8
грудня 1978 р. відкрився Третій пленум ЦК КПК 11-го
скликання, під час якого з ініціативи крила прагматиків у Комуністичній партії Китаю, яке очолив
Ден Сяопін, було проголошено «Політику реформ
та відкритості».
Реформатори не хотіли і не могли допустити повернення до старого. Водночас їм вистачило політичної мудрості, щоб усвідомити, наскільки важлива стабільність. Основні політичні постулати були
не інтелектуальними гаслами, а формулами, які
ближче до здорового глузду, ніж до політики. Навесні 1979 р. після двадцятирічної перерви в КНР
почали публікувати статистичні дані щодо китайської економіки. Ден Сяопін оголосив принцип
«чотирьох модернізацій» основою всіх реформ. За
цим принципом, економіку було поділено на чотири сектори: оборонну промисловість, сільське
господарство, науку і промислове виробництво. Як
пріоритет було обрано стратегію побудови «соціалістичної ринкової економіки».
Первинним завданням реформ були розв’язання
проблеми мотивації робітників і селян, ліквідація
економічних диспропорцій, характерних для директивної економіки. В грудні 1978 р. розпочалася модернізація сільського господарства. Завдяки їй вдалося зняти проблему тотального голоду,
розкрити продуктивний потенціал працівників,
розкріпачити сили, пригноблені в ході трагічної
«культурної революції».
Згодом розпочалася модернізація промисловості.
Китайська економіка з середини 1980-х рр. почала
демонструвати стабільну і часом навіть реактивну
динаміку, що забезпечувало річний приріст ВВП у
40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ

11,7% (1978), 15,2% (1884) і 13,5% (1985). І лише після
цього розпочалася модернізація сучасного сектору
економіки з великим науково-технічним потенціалом. Що стосується модернізації оборонної галузі в
широкому сенсі – за це китайці взялися не так давно,
але вже увійшли до провідних космічних держав.
Керівники країни обрали для китайської реформації шлях еволюції, згідно з яким зміни втілювалися
в життя поступово. Зміни також виявлялися поступово, але дуже конкретно: люди почали по-іншому
одягатися, по-іншому себе поводити, стали видавати книги, з'явилися черги у книжкових магазинах.
Далі все пішло по висхідній.
Принциповим було й те, що Китай не брав кредитів (і досі не бере). У КНР не було тоді і зараз немає кредитної державної заборгованості. Сьогодні
це є великою перевагою Китаю. Стосовно зовнішніх
інвестицій, китайці завжди орієнтувалися на ті, які
вкладають безпосередньо у виробництво. «Технології в обмін на ринок», – саме цим принципом керувався китайський уряд на початку 90-х, коли запрошував до Китаю іноземних виробників.
Пропозиція була привабливою для всіх: для Китаю це був шанс вийти на новий рівень і скинути з
себе ярлик виробника дешевого ширвжитку і контрафакту в той час, як світові компанії отримували
можливість відкрити своє виробництво безпосередньо всередині величезного ринку збуту. Керівництво Китаю підтримувало таку політику не лише
на словах, а й дієво. Наприклад, для того, щоб задовольнити багатомільйонний попит на автомобілі,
що виник в країні наприкінці 1990-х років, китайці
пішли від зворотного, встановивши майже 100%
мито на імпортні авто. Світовим лідерам авторинку
не лишалося нічого іншого, як відкривати в Китаї
власні заводи, проте і тут на них чекало обмеження – іноземці могли створювати лише спільні підУКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

9

приємства, що передбачало випуск машин не тільки під світовими, а й під внутрішніми китайськими
брендами. Саме так Китай отримав можливість стати
не лише збирачем, а й виробником автомобілів, за
лічені роки створивши потужні машинобудівні корпорації, такі як BYD, Gelly, GWM і Chery.

раз лише в континентальній частині Китаю Foxconn
має близько 800 тис. працівниців.

Частково інша ситуація спостерігалася під час створення у Піднебесній потужної бази для виробництва електроніки. Однією з перших компаній, яка
відкрила таке виробництво в Китаї ще в 1988 р, став
найбільший виробник електроніки у світі – Foxconn
з Тайваню. Компанія виробляє комплектуючі та готові вироби таких відомих марок як Apple, Canon,
Sony, Nokia і багатьох інших глобальних брендів. За-

«За допомогою політики відкритості та
реформ Ден Сяопін відкрив для Китаю новий шлях, який приніс надзвичайне економічне зростання, покращив життя і підвищив освітній рівень китайського народу,
глибше зв'язав Китай із зовнішнім світом,
поліпшив відносини Піднебесної з основними світовими державами».

Професор Гарвардського університету, авторка
книг «Ден Сяопін» та «Трансформація Китаю» Езра
Фогель зауважила:

КИТАЙ УСПІШНО ЗМІНЮЄТЬСЯ
40 років Політики реформ та відкритості Китаю переконливо свідчать, що цей шлях дозволив країні
використати власні переваги і передовий міжнародний досвід на користь розвиткові економіки
країни і добробуту китайського суспільства. Зараз
Китай лідирує в світі з видобутку вугілля, залізних, марганцевих, свинцево-цинкових, сурм'яних і
вольфрамових руд, а також деревини. З розвитком
сучасних мобільних технологій і радіоелектроніки
в десятки разів виріс глобальний попит на рідкоземельні метали, абсолютним лідером з видобутку
яких є саме Китай (97% світового ринку). Наявність
такої стратегічно важливої ресурсної бази є надзвичайно сильною перевагою на світовому ринку.

За 43 години китайські робітники змінили балки на
мосту Саньюань у Пекіні. За 60 днів КНР встановила
подвійний світовий рекорд за тривалістю і обсягом
розробки газогідратів у провінції Хайнань. Китайський середній клас продовжує зростати, зараз він
налічує понад 300 млн. осіб і являє собою перспективний ринок для постачальників витратних товарів та послуг з цілого світу.

КНР є найбільшим у світі виробником коксу, чавуну, сталі та сталевих труб, алюмінію, цинку, олова,
нікелю, телевізорів, радіоприймачів і мобільних телефонів, пральних і швейних машин, велосипедів
і мотоциклів, годинників та фотоапаратів, добрив,
бавовняних і шовкових тканин, цементу, взуття, м'яса, пшениці, рису, сорго, картоплі, бавовни, яблук,
тютюну, овочів і шовковичних коконів. Китай має
найбільші в світі поголів'я птиці, свиней, овець, кіз,
коней та яків, а також лідирує за виловом риби. КНР
є найбільшим світовим автовиробником, тримає
перше місце за продажем автомобілів і за обсягами
експорту в цілому. Державний сектор у промисловості складає приблизно 30% ВВП.

Сума прямих іноземних інвестицій, накопичена у
проміжку між 1979 і 2017 рр., наближається до $1,90
трлн., і є найбільшою серед країн, що розвиваються.
На кінець 2017 р. Китай мав найбільший у світі золотовалютний резерв у розмірі $3,143 трлн. порівняно
з лише $167 млн. у 1978 р.

Сучасний Китай може похвалитися 25 тис. км високошвидкісної залізниці. За одну хвилину будують
596 м автодоріг. У 99% селищ і 98% сіл прокладені
асфальтовані або цементовані дороги. Коефіцієнт
прохідності пасажирських автобусів у селищах і селах сягає 99% і 96,5% відповідно. Рівень інтеграції
міських і сільських районів наближається до 80%, а
в селах ефективно розв’язано проблему зі сполученням. Водночас рівень надання транспортної допомоги бідним районам постійно збільшується, логістичну мережа в сільській місцевості продовжуть
невпинно вдосконалювати.
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За даними Міжнародного валютного фонду, у 2010
р. Китай обігнав Японію як другу за розміром економіку в світі, а у 2017 р. економіка Китаю була вже
у 2,5 рази більшою, ніж у Японії. За останні 40 років
економіка Китаю зростала щорічно в середньому на
9,5% з урахуванням інфляції, а зовнішня торгівля
Китаю щорічно збільшується на 14,5%.

Очікується, що у поточному році Китай стане найбільшим в світі роздрібним ринком. Прогнози склали $5,8 трильйонів, повідомляє японський банк
Mizuho. Китайська економіка рухається вгору у світовому ланцюжку постачань. Останнім часом робота
щодо переходу від моделі, стимульованої експортом
та інвестиціями, до моделі, спрямованої на споживання та інновації, дає відчутні плоди. Якщо у 2020 р.
хоча б у кожного третього китайця доходи будуть не
нижчими, ніж у середньостатистичного жителя США,
це й означатиме формування в Піднебесній споживчого ринку, аналогічного американському.
Багато китайських компаній є новаторськими першопрохідцями у секторі послуг. Вони не лише задовольняють споживчі потреби сьогодні, а й прокладають шлях у майбутнє. Baidu, Alibaba, Tencent
та JD, відомі за загальним скороченням як BATJ,
використовують новітні фінансові технології для
надання зручніших фінансових послуг приватним
особам та корпораціям.
А. З. ГОНЧАРУК

Інновації у банківській галузі змінюють фінансовий
ландшафт Піднебесної. Банківська діяльність у майбутньому полягатиме у більшій зручності для клієнтів. Вже невдовзі цифрові засоби взаємодії банків
та клієнтів у КНР домінуватимуть. Приклади з банківського сектору: на кінець 2017 р. іноземні банки
мали понад 1000 відділень в країні. Тим часом китайські банки розширювали свою діяльність за кордоном і на кінець 2016 р. мали понад 1300 відділень
у 63 країнах.
Загальний обсяг первинних розміщень акцій (IPO)
китайських компаній за кордоном з початку поточного року склав близько $36 млрд., що у понад три
рази перевищує показник за той же період минулого року. На частку китайських компаній припало
більше 20% світового ринку розміщень акцій і пов'язаних з ними інструментів. У 2017 р. цей показник
становив 17%, а п'ять років тому – лише 5%.
В Піднебесній завжди серйозно ставилися до освіти і розвитку науки. Політика реформ та відкритості
приділяє багато уваги цій сфері. Перші тисячі китайських студентів поїхали за кордон ще наприкін-

ці 1970-х рр. Якщо люди залишалися за кордоном,
китайське керівництво не засмучувалося, адже так
чи інакше ці люди зберігали зв'язок з батьківщиною і рано чи пізно поверталися додому. Сьогодні в
КНР існує і утворюється безліч різних програм щодо
навчання китайців за кордоном.
Наразі Китай реалізовує і другу частину плану: висококваліфікованим науковцям і фахівцям, винахідникам і талановитій молоді з різних куточків
світу тут надають відповідні можливості щодо соціального статусу, рівня життя, стандартів споживання. Нещодавно за результатами щорічного опитування Expat Explorer у рейтингу найвищих зарплат
для експатів експерти слідом за Швейцарією, США,
Гонконгом вказали Китай.
Китайці продовжують відкривати світ і мандрують.
27 серпня ц. р. Світова туристична організація ООН
повідомила, що в 2017 р. китайські туристи витратили на міжнародний туризм $258 млрд., що складає
майже п'яту частину загальних туристичних витрат
у світі, а в першому півріччі ц. р. китайці здійснили
71 млн. подорожей за кордон.

«В сучасних реаліях Китай неухильно дотримується відкритості зовнішньому
світові. Попри невизначеність і нестабільність зростання світової економіки,
Китай дотримується шляхів відкритості, співпраці та взаємної вигоди. Китай
наполягає на захисті світової економіки відкритого типу та на багатосторонній торговій системі, виступає проти однобічності і протекціонізму», – зазначив
Голова КНР Сі Цзіньпін у вересні ц. р. на церемонії відкриття Пекінського Форуму
китайсько-африканського співробітництва.
КИТАЙСЬКА ВІДКРИТІСТЬ І ЗОВНІШНІЙ СВІТ
Впродовж останніх сорока років Китай прагнув до
відкритості, розглядаючи її як основу національної політики та перетворивши її на взаємовигідну стратегію співпраці з іншими країнами. У Піднебесній переконані, що відкритий Китай здатен
поділитися плодами своєї реформи та розвитку з
іншими країнами та народами, з тим, щоб усі країни світу могли працювати разом для досягнення
загального розвитку.
Після запровадження Політики реформ та відкритості Китай відкрив ринок іноземних інвестицій на
суму понад $1,7 трлн. та інвестував понад $1,2 трлн.
за кордон. В останнє десятиліття, завдяки потужній
економіці, величезному ринку, технологіям та робочій силі, Китай в середньому забезпечував 30%
світового економічного зростання щорічно.
На кінець 2017 р. Китай забезпечував 15% світового ВВП і сприяв понад третині світового зростання.
Країна продовжує залишатися одним з головних
рушіїв глобального розвитку економіки. Індекс
зовнішньої торгівлі Китаю в 2017 р. зріс на 14,2%
порівняно з попереднім роком – до $4,34 трлн. і, за
прогнозами, далі зростатиме.
40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ

За звітом щодо світових інвестицій, опублікованим минулого року Конференцією ООН з торгівлі
та розвитку, Китай став першою країною у списку
держав, що інвестують. Китайські компанії все частіше «йдуть глобально», інвестуючи у країни Азії,
Африки, Америки та Європи. Ініціатива «Один пояс,
один шлях» спрямована на побудову економічних
зв'язків у цілому світі. Китай має великий потенціал,
стверджує Джозеф Тен, головний економіст з країн
Азії інвестиційного банку Credit Suisse. Не менш важливим є бачення китайського керівництва, яке каже
послідовно та зрозуміло, що Китай прагне до справедливого, всеосяжного та інноваційного розвитку.
Керівництво підкреслило важливість адаптації до
економічної глобалізації та надання її переваг усім.
З урахуванням усіх цих чинників аналітики переконані, що роль Китаю як стабілізатора глобального
економічного зростання лише зміцнюватиметься.
Дослідники «китайського дива» наводять приклад
взаємин між Китаєм та Великою Британією. Понад
40 років тому двостороння торгівля між Китаєм і
Сполученим Королівством складала $300 млн., лише
200 китайців на рік відвідали Великобританію і там
навчалися лише 100 китайських студентів. У 2017 р.
двостороння торгівля становила близько $80 млрд.,
УКРАЇНА-КИТАЙ
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візити у обидва напрямки сягли 4 тис. на день, а
кількість китайських студентів у Великобританії
зросла до 170 тис.
Міжнародні експерти віддають належне успіхам
Піднебесної і прогнозують дальше зростання значущості країни у глобальному світі. Колишній директор Індійського інституту з вивчення Китаю
Маноранжан Моханті зазначає, що політика реформ і відкритості Китаю зробила значний внесок
у зростання глобальної торгівлі, а інвестиції Китаю
створили більше робочих місць і можливостей для
розвитку у країнах, в які було вкладено кошти.
Пітер Боттейлер, екс-керівник представництва Світового банку в Пекіні, вважає, що міжнародний вплив
китайських реформ та відкритості став «все глобальнішим і дуже позитивним». «Новий Китай став важливим джерелом сприяння розвиткові та комерційним інвестиціям у цілому світі», – запевняє він.
Директор Дослідницького центру Китаю в Нігерії
Чарлес Онунаіджу зазначає, що Політика реформ та
відкритості КНР увійшла до нового періоду, китайська економіка успішно здійснила трансформацію і
модернізацію, вона увійшла у нові реалії, посівши
важливе місце у глобальній системі цінностей.

Директор сінгапурського Дослідного інституту
«Longus» Кох Чин Ї вважає, що успіх Політики реформ та відкритості засвідчив, що чим сильнішою
є зовнішня відкритість, тим успішнішим є співробітництво і взаємний виграш. Економічні вигоди, які
несе з собою Політика реформ та відкритості, сприятливі не лише для китайського народу, а й позитивно впливають на світову економіку.

Китай – найстарший за віком цивілізаційний ланцюжок людства. Китайська цивілізація, принаймні письмові
її джерела, налічує п'ять тисячоліть. Беззаперечно, це відбилося у менталітеті китайців з їх здатністю
мислити тривалими історичними категоріями і не гнатися за миттєвими цілями. Менталітет китайців
передбачає послідовність і системність у діях, відсутність поспіху і метушні у здійсненні перетворень.

Щоб описати зміни Китаю за останні 40 років трьома поняттями, виконавчий директор Standard
Chartered China Джеррі Чжан сказав: «відкритість»,
«процвітання» і «не заспокоєння тим, що досягли».

ПОЛІТИЧНА ВІДКРИТІСТЬ

Провідний західний знавець китайської економіки Ніколас Ларді, старший науковий співробітник
Інституту міжнародних досліджень Петерсона, вважає, що ключем до зоряного зростання Китаю за
останні 40 років стало розширення ролі ринку у
розподілі ресурсів та зростання приватного бізнесу, особливо у сфері виробництва.
Відкритість стала ключем до економічного зростання, але якісний розвиток економіки Китаю в майбутньому може бути досягнутий тільки завдяки ще
більшій відкритості, наголошує Ларді. Здається, Піднебесна і сама це добре знає.

Вони розуміють, що модернізація закритого суспільства у відкрите відбувається не раптом і не відразу.
Відкритість, як і реформи, має певні етапи і стадії. Це тривалий, суперечливий процес, який прискорює
або гальмує ціла низка внутрішніх і зовнішніх факторів. Особливу роль у становленні відкритості суспільства і держави відіграє політична влада.

Політичне керівництво Піднебесної дивиться на
сучасний світ і на своє місце в ньому з точки зору
здорового глузду. Воно ясно усвідомлює, що поряд з
незаперечними успіхами і досягненнями Китай має
слабкі місця. Модель китайського розвитку, за всіх її
переваг, все ж – модель наздоганяючого розвитку.
Саме тому китайська відкритість ще досі – на стадії,
коли Китай відкриває світ для себе. Але якщо вважати, що суспільні зміни повинні бути планомірними і що не можна впроваджувати певні новації,

доки вони історично не дозріли, тоді Китай все робить абсолютно вірно.
Сама ідея відкритості політичної влади є абстрактною
моделлю, ідеалом, якого прагне будь-яка демократична влада. Тому за ступенем наближення до цього ідеалу будь-якої конкретної влади, слід судити про ступінь її відкритості. Рух до відкритої політичної влади є
шляхом перетворення її з інституту, який підпорядковує і контролює суспільство, на інститут, що виражає і
акумулює інтереси цього суспільства.

ЯК РОЗУМІТИ ПОЛІТИКУ ВІДКРИТОСТІ КИТАЮ

Відкритість – один із напрямів подолання відчуження влади від суспільства. Влада
КНР від початку політики відкритості, на відміну від багатьох усталених демократій, істотно розширила канали взаємодії держави та її громадян, підвищила якість
цієї взаємодії і цим сприяла зміцненню громадянського суспільства, побудованого на
взаєморозумінні, на врахуванні інтересів кожного і на прагненні до загальних творчих
завдань. Концепція «великої родини» сприяє згуртуванню всього китайського народу.

Китай не вперше, а сьогодні і доволі часто, чує від західних політиків і економістів заклики до більшої і
справжньої відкритості. Але чи всі насправді розуміють те, що особливо підкреслює Китай?

НОВА ВІДКРИТІСТЬ І ЛІДЕРСТВО

Йдеться про китайську специфіку, де у іноземних радників, вочевидь, і виникають різночитання та поспішні очікування. Втім, Китай не розраховує лише на розуміння і охоче пояснює нюанси китайської політики
відкритості. «Відкритість зовнішньому світові є основною державною політикою Китаю. Політика Китаю
щодо залучення іноземних капіталів залишається незмінною, захист прав та інтересів підприємств з іноземними інвестиціями залишається незмінним, надання якісніших послуг підприємствам з інших країн для відкриття бізнесу в
Китаї також залишається незмінним», – пояснював Голова КНР
Сі Цзіньпін на прийомі в США у вересні 2015 р.

Сучасний китайський лідер Сі Цзіньпін діє за доби,
коли, за визначенням політолога Семюеля Хантінгтона, «модернізація відділяється від вестернізації».
Сьогодні для того, щоб бути сучасним, зовсім не по-

трібно ставати західним. Це означає, що суперсучасні технології та передові соціальні програми можуть
досить успішно розвиватися не обов’язково на основі західних культурно-цивілізаційних ідей.

Впродовж 40 років Піднебесна демонструє світу дивовижну
готовність і здатність держави до змін і трансформацій. Дивовижну, якщо пригадати, що у стародавньому Китаї імператора
вважали сином Неба, імператорський двір був центром всесвіту. У XIX-ХХ ст. Китай заплатив за відкритість і довіру втратою
політичної самостійності у торгівлі та зовнішніх відносинах.
Якщо намагатися зрозуміти специфіку китайської відкритості,
слід мати на увазі, що вчення Конфуція унікально вплинуло на
китайську націю. Конфуціанство – це не просто релігія, а ще й
відповідна регламентація різних сфер життя китайського суспільства. Все це вплинуло на розвиток китайської цивілізації і
на збереження консервативних традицій впродовж тисячоліть.
Згідно з конфуціанськими уявленнями про суспільне життя, китайську державу розглядають як велику родину, на чолі якої –
правитель-батько: він бере на себе відповідальність за турботу
про власних підданих, які, в свою чергу, ставляться до нього з
відповідною повагою. У сучасному Китаї держава захищає своїх
громадян і допомагає їм у разі хвороби, інвалідності, безробіття.
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А в політичній системі, побудованій на засадах національної культури і духовності, може бути набагато
більше гуманізму і людяності, ніж у байдужих механізмах формальної демократії.
Багато фахівців відзначають, що в сучасній політичній риториці Китаю немає догматичних закликів
до перемоги «світового комунізму», як, втім, немає
і визнання ліберально-демократичної догматики
«єдино вірним вченням ХХI століття». Китайці лише
констатують, що світ вступає до смуги таких випробувань, подолати які можна, лише відкинувши старі
звички і стереотипи. Причому розуміння того, що
світ змінюється серйозно і незворотньо, є не лише
на Сході, а й на Заході.
У китайській концепції «соціалізму з китайською
специфікою в нову епоху» багато політологів вба-

чають новий метод, який має не тільки значні внутрішньополітичні, а й міжнародні наслідки. Поступова поетапна і якісна соціалізація життя є цілком
можливою «дорожньою картою» руху в майбутнє.
І Китай ініціює цей рух, починаючи, насамперед,
із самого себе. Можна виокремити чотири головні
принципи, дотримуючись яких, китайське суспільство прагне до досягнення внутрішньої впорядкованості: єдності в різноманітті; збалансованого
розвитку; відкритості і справедливості.
Такі ж підходи цілком можна застосувати для переформатування нинішньої моделі глобалізації. Дотримуючись мирного шляху розвитку і продовжуючи
просувати стратегію відкритості та взаємної вигоди,
є можливість поступово прийти до іншого типу глобалізації: до людської спільноти «єдиної долі», про
яку неодноразово згадує китайський лідер.

ЕКОНОМІЧНА ВІДКРИТІСТЬ

Китай демонструє всі ознаки відкритості національної економіки: економічну систему, орієнтовану на максимальну участь у світогосподарських зв'язках і в міжнародному
поділі праці. Країна вільно експортує свої товари і послуги до інших країн і поступово
відкриває свої кордони для проникнення товарів і капіталів з них.
За безпосередньої участї КНР на світовому ринку
відбувається поглиблення міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва, раціонально розподіляються ресурси, поширюється світовий досвід,
зростає конкуренція між національними виробниками і стимулюється міжнародна конкуренція.
Політика відкритості зовнішньому світові не лише
сприяла розвитку приватного бізнесу в Піднебесній, а й ввела поняття «національного режиму», що
дає іноземним компаніям національний статус. Незалежно від того, з вітчизняним капіталом підпри-

ємство або з іноземним, умови мають бути однаковими. Відкритість також стимулювала проведення
реформи трьох найважливіших курсів політики:
лібералізації і спрощення торгівлі та інвестування, комерціалізації валютного курсу, ослаблення
валютного контролю, включаючи в тому числі зниження бар'єрів для доступу на ринок.
Сприятливий інвестиційний клімат країни стимулює
приплив капіталовкладень, технологій, інформації
в рамках, зумовлених економічною доцільністю і
міжнародною конкурентоспроможністю.

ВІДКРИТІСТЬ З МОРАЛЛЮ
Ринкова економіка в Китаї спирається на певні моральні принципи, згідно з якими збагачення має
досягатися чесною працею, а не обманом чи грабунком. Конфуцій вважав, що найвищою метою
управління є інтереси народу.
У відповідності до конфуціанської концепції, реформування держави неможливе без виховання

людини, люди мають бути гуманними у ставленні
іншого один до одного, жити за принципами взаємодопомоги і співробітництва. Китаєць відчуває
себе частиною китайського світу, таким є його менталітет. Китай робить ставку на колективні зусилля.
Недарма модернізацію визначають як колективну
національну ідею, а стратегія китайського успіху має
колективний характер.

На підставі нових вимог економічного і соціального розвитку Китаю на новому етапі і нових тенденцій у китайському суспільному житті, суспільство має бути демократичним і правовим, рівноправним і справедливим, щирим і дружнім. Можливо, прагматичним європейцям деякі поняття здадуться наївними і застарілими, але специфіка китайської відкритості полягає саме в таких категоріях.
ШІСТЬ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ ВІДКРИТОСТІ
В сучасних умовах Піднебесна продовжує відкривати світ для себе і без поспіху, з обережністю – себе
для світу. Подальший розвиток політики відкритості
є однією з п'яти ключових концепцій, спрямованих
на розв’язання питання взаємодії внутрішніх та зовнішніх факторів загального розвитку Китаю.
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Професор Університету Париж-8 П'єр Пікар зауважив, що «Політика реформ та відкритості просувається вперед». Таке враження залишила у нього
Доповідь про роботу уряду Китаю. Для того, щоб
китайське суспільство продовжувало демонструвати життєву силу, а також для того, щоб китайські
А. З. ГОНЧАРУК

підприємства були конкурентоспроможні, уряд КНР
створює нову структуру відкритості та коригує напрямки докладання зусиль. Професор наголошує,
що в ЄС подальша відкритість Китаю стимулюватиме подальший розвиток китайсько-європейських
відносин на основі взаємної вигоди.
З метою здійснення розвитку відкритості в Китаї
заплановано вирішити шість завдань: поліпшити
стратегічне планування зовнішньої відкритості,
сформувати нову систему відкритості, просувати ініціативу «Один пояс, один шлях», поглибити

співпрацю внутрішніх районів Китаю з Сянганом,
Аоменєм і Тайванем, діяльно брати участь в управлінні глобальною економікою, активно виконувати міжнародні зобов'язання і підвищувати відповідальність.
Глибоко пов'язаний із зовнішнім світом Китай сподівається за допомогою розвитку відкритості активізувати міжнародне співробітництво в інтересах
взаємного виграшу та ефективно стимулювати
спільний розвиток Китаю та всіх країн світу.

УКРАЇНА І КИТАЙ, ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
У майбутньому в КНР планують запровадити нові
заходи з реформування в більшій кількості напрямів і з більшою інтенсивністю. Головним завданням буде структурна реформа, що відображає китайську рішучість надавати ринкові вирішальну
роль у розподілі ресурсів.
Пріоритетними напрямами цієї реформи будуть державні підприємства, державні активи, галузі-монополісти, а також розвиток сільської місцевості, соціальне
забезпечення та збереження довкілля. Бізнес-спільнота відіграватиме важливу роль у цьому раунді реформ,
адже уряд заохочує місцеві інновації, креативні настрої та новаторські зусилля, щоб забезпечити енергійніші та сприятливіші умови для інновацій.
Водночас, Китай ще ширше прочинить власні двері
широкому світові і збільшить узгодження внутрішньої
практики з міжнародними правилами та нормами торгівлі. Доступ до ринку буде значно покращений, а у
сфері послуг, особливо у фінансовому секторі, запроваджуватиметься більша відкритість. Мета полягає в
розробці більш відкритої, інклюзивної, інституційної
системи, яка сприятиме вільному та впорядкованому
потоку економічних факторів.
Політику відкритості підкріплює і розвиває ініціатива
«Один пояс, один шлях». Ініціатива сприяє двосторонній торгівлі та взаємним інвестиціям між багатьма
країнами та націлена на побудову відкритої світової економіки. Ще одне наочне підтвердження того,
що Китай продовжує відкриватися на всіх напрямах, – це перша в історії міжнародна виставка China
International Import Expo 2018, яка з великим успіхом
відбулася в Шанхаї в листопаді 2018 р.
Китай твердо виступає за просування економічної глобалізації, захист вільної торгівлі, бере активну участь
і удосконалює глобальне управління, докладає зусиль
для будівництва глобальної економіки відкритого
типу. Разом з цим, КНР спільно з іншими країнами просуває будівництво людського співтовариства єдиної
долі. Суспільна думка сходиться на тому, що в сучасному світі зі слабким економічним відновленням всюди
існують раптові ризики. Політика реформ та відкрито-

сті КНР надає нові можливості для світового розвитку
в умовах зростання, змін і реформування.
Українські дослідники і аналітики неодноразово акцентували увагу влади на користі звернення до китайського досвіду реформування. ПО-ПЕРШЕ, Україні є що запозичити, починаючи зі здорового глузду.
Експерти кажуть, що який би аспект китайських реформ не розглядати, все одно прийдемо до того, що
головним є здоровий глузд. Це здатність об'єктивно
оцінити власні потреби, свої можливості, діяти не
поспішаючи, але послідовно. А, ухваливши рішення,
доводити його до завершення.
Україні корисно придивитися й до того, в який спосіб
Китай запозичує міжнародний досвід. Глобалізація, як
відомо, не є китайським відкриттям, але серед всіх
адептів лише Піднебесна скористалася всіма перевагами цього тренду на користь власного народу. Особливі економічні зони – винахід не китайський, але чомусь
саме в Китаї вони стали рушієм реформ. Вміння брати
лише те, що відповідає власним потребам, і не копіювати автоматично зайвого є дуже привабливим підходом.
ПО-ДРУГЕ, китайський досвід корисний, бо КНР – наш
стратегічний партнер і пов’язує з Україною чимало
перспективних для обох країн планів. Питанням співпраці України і Китаю присвячено чимало досліджень.
Сьогодні всі експерти на погоджуються з думкою, що у
економічних відносинах обох країн відкрито нову сторінку і партнерство має великій потенціал. Китай розглядає нашу державу як партнера у понад 70 проектах:
у космічній і енергетичній сферах, інфраструктурних
і логістичних проектах, оскільки Україна розташована
на шляху транзиту китайських товарів, в аграрній галузі, в межах багатьох регіональних ініціатив.
Обидві держави активно трансформуються і вивчають міжнародний досвід та регуляторні норми державно-приватного партнерства. КНР зацікавлена в
інфраструктурних проектах, які об’єднували б порти
півночі та півдня Європи. Країна вже інвестує кошти
в економіку європейських держав. Україні це цікаво насамперед тим, що частина цих проектів пов’язана з
будівництвом транзитних шляхів. І багато які з них
могли б проходити територією нашої країни.

Україна, як і Китай, приречена продовжувати реформи заради майбутнього. На цьому шляху нам дуже важливо мати досвідчених і потужних партнерів, одним з яких може і має бути Китай. На церемонії відкриття
Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» у 2017 р. китайський лідер Сі Цзіньпін зазначив: «Відкритість веде до прогресу, а ізоляція до відсталості. …В найближчому майбутньому буде важко і болісно, але нове життя народжується у муках. Ініціатива «Один пояс, один шлях» має бути відкритою
та доступною, і лише в цьому разі будуть можливими економічне зростання і збалансований розвиток».
40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ
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ІСТОРІЯ
та логіка РЕФОРМИ
політичної СИСТЕМИ
КИТАЮ за 40 років

ки реформ та відкритості у Китаї. У віснику третього
пленуму ЦК 11-го скликання зазначалося: «Впровадження чотирьох модернізацій вимагатиме вагомого підвищення продуктивних сил, що, в свою чергу,
неминуче потребуватиме всебічних змін у різних
сферах виробничих відносин і надбудови, які несумісні з розвитком продуктивних сил, зміни всіх непридатних методів управління й способів ведення
діяльності та мислення, а отже, є однією широкою
та глибокою революцією”.

1) в економіці швидкими темпами розвивати продуктивні сили суспільства, послідовно покра-

У 2018 році Політиці реформ та відкритості виФан Нін
повнюється 40 років. Вступаючи на історичний
Інститут політичних наук
рубіж нової епохи, з метою визначення напрямку
Академії суспільних наук КНР
майбутнього розвитку, ми повинні глибоко поринути в історичний процес Політики реформ та відкритості, прояснити
це крізь призму вірогідних подій світової історії в майбутньому, які торкаються загальних інтересів китайського народу та людства, усвідомити притаманну внутрішню логіку розвитку, дослідити та знайти нові історичні завдання майбутнього розвитку.

щуючи матеріальне та культурне життя народу;

2) у політиці повністю розгорнути народну демократію, забезпечуючи, щоб увесь народ

справді користувався різними ефективними формами управління державою, особливо повноваженнями управління місцевою владою низового рівня та різними справами діяльності
підприємств; користуватися всіма громадянськими правами, оздоровлюючи систему законів
революції, правильне врегульовувати внутрішні суперечності між людьми, завдавати удари
усім ворожим силам та злочинній діяльності, мобілізувати ентузіазм народних мас, зміцнювати
та розвивати політичний стан, що характеризується стабільністю, згуртованістю та динамізмом;

3) для втілення перших двох вимог, зазначених вище, організаційно необхідно виховувати,

виявляти, висувати та залучити ту молодь, яка твердо дотримується чотирьох основних принципів2, і створювати велику кількість соціально-модернізованих кадрів з професійними знаннями». Основну увагу слід приділяти насущним реформам та вдосконаленню партійного та
державного ладу, системно забезпечувати демократизацію партійного та державного політичного життя, демократизацію управління економікою, демократизацію усього суспільного
життя, прискорення успішного розвитку справи побудови модернізації. У 1980-ті роки відбулися зміни в історії Китаю, в долі китайського народу – із здійснення індустріалізації Китаю
офіційно розпочалася Політика реформ та відкритості.

Саме тому спеціальна група редакції журналу «Огляд культури» зі спеціальної теми «40 років Політиці реформ та відкритості» намагається
з цієї відправної точки викликати ще глибше обговорення серед експертів. Автори наголошують: особливість політичної реформи Політики
реформ та відкритості полягає в тому, що Китай як країна, що розвивається, вжив плідних інституційних стимулів задля сприяння індустріалізації та забезпечення відповідної зміни розвитку продуктивних сил.
Багато людей вважають, що істотне значення третього пленуму Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю¹ 11-го скликання полягає
в започаткуванні реформ економічної системи у Китаї. Проте фактично
реформи політичної та економічної систем Китаю розпочалися одночасно. Навіть у певному сенсі реформа політичної системи розпочалася до
комплексної перебудови економічної системи та створила політичні передумови для реформування економічної системи.

1978 рік:

незабаром підніметься завіса глибоких перетворень, що змінить історію Китаю. З 10
листопада по 15 грудня 1978 року в Пекіні відбулися робочі засідання ЦК КПК. Під час засідань були
проведені дискусії щодо розкріпачення мислення,
змінення акцентів у роботі та перегляд попередніх
справ для винесення справедливих вироків з тим,
щоб на третьому пленумі ЦК КПК 11-го скликання
було проведено відповідну ідеологічну та політичну
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підготовку. Ден Сяопін на церемонії закриття пленуму виступив із важливою промовою “Розкріпачувати мислення, ґрунтуючись на реалістичному підході
до дійсності, згуртувавшись воєдино, разом дивитися в майбутнє”, в якій він зазначив, що необхідно
“правильно реформувати виробничі відносини та
політичну надбудову, які несумісні зі швидким розвитком виробничих сил”. Згодом третій пленум ЦК
КПК 11-го скликання дав старт здійсненню Політи-

ФАН НІН

У серпні 1980 року Ден Сяопін на розширеному засіданні Політбюро ЦК КПК виступив із промовою
«Реформи партійно-державної системи керівництва», в якій він підбив підсумки урокам «Культурної революції», проаналізував всілякі зловживання нинішньої політичної системи та причини, що їх
породжують, визначив необхідність реформування
політичної системи. Ден Сяопін зазначив, що для
повної реалізації переваг соціалістичного ладу необхідно належним чином дотримуватися трьох вимог:

1. ХІД РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КИТАЮ
Політика реформ та відкритості триває в Китаї вже 40 років. Вона розпочала свій рух з
потрясінь “Культурної революції” та депресії в національній економіці. Це важкий шлях,
який був сповнений невизначеності та ризиків. Завдяки кропітким зусиллям китайського
народу під керівництвом КПК на чолі з Ден Сяопіном, Китай подолав труднощі та обійшов
ризики й нарешті домігся початкового успіху в індустріалізації та модернізації. Цю історію і цей процес можна назвати чудом у світовій історії. Ця історична дорога є об’єктом,
гідним довготривалої уваги та дослідження для сучасної історії та модернізації людства.
1.1. ЧОТИРИ МАСШТАБНІ РЕФОРМИ НА ПОЧАТКУ 1980-х РОКІВ
На початковому етапі Політики реформ та відкритості сильно проявлялася спадщина старої системи.
По-перше, кадрові працівники не відповідали новим умовам. По-друге, стара адміністративна система
не сприяла мобілізації активності мас, а багаторічна “масова демократія” не сприяла формуванню стабільного та згуртованого політичного середовища. Для реформування необхідно було спочатку розв’язати ці проблеми.
По-перше, скасування довічної системи зайнятості
вищих керівних кадрів. Виникла гостра потреба у
великій кількості кадрів для втілення модернізації,
а довічна система зайнятості вищої ланки керівних
кадрів не сприяла підготовці та залученню кадрів
нового покоління. Після третього пленуму ЦК КПК
11-го скликання правляча група, ядром якої був

Ден Сяопін, активно сприяла скасуванню довічної
системи кадрової зайнятості вищого керівництва,
створенню Центральної комісії радників КПК та
визначенню порядку виходу на пенсію кадрових
працівників. В той же час впроваджували “чотири
модернізацій” кадрів (переймання революційним
духом, омолодження кадрового складу, набуття

1

Далі – ЦК КПК.
Чотири основні принципи – комуністичний шлях, демократична диктатура народу, тобто диктатура пролетаріату, керівництво комуністичної
партії, марксизм-ленінізм, ідеї Мао Цзедуна (прим. перекладача).
2
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знань, спеціалізація), висували на керівні посади
всіх рангів молоді та енергійні кадри, які підтримують курс Політики реформ та відкритості, з тим, щоб
на організаційному рівні забезпечити послідовне
здійснення нової лінії КПК.
По-друге, скасування системи народних комун.
1 січня 1982 року ЦК КПК схвалив та поширив нижчим
ланкам «Протокол всенаціональної наради щодо
роботи в селах», де належним чином було підтверджено підрядну систему відповідальності3. Система
народних комун, яку практикували понад 20 років,
вже стала величезною перешкодою для сільськогосподарського виробництва та розвитку селищ у
Китаї. У квітні 1980 у селищі Сян Ян повіту Гуанхань
провінції Сичуань уперше зняли вивіску з написом
«народна комуна», щоб розподілитися на уряд волосного центру та головне управління селянства,
робітництва, торговців. У жовтні 1983 року ЦК КПК та
Держрада КНР видали «Повідомлення щодо здійснення відокремлення адміністративної влади від
управління комуною, створення місцевої волосної
влади». В селах по всій країні було відновлено волосні уряди, а саме побудову політичної влади селищ та волостей, здійснення розділення політичної
влади і комун. Скасування системи народних комун,
заміна інтеграції державної адміністрації та управління комуною розділенням політики та економіки,
забезпечили політичний шлях для структурних економічних та соціальних реформ КНР.
По-третє, децентралізація. За першу п’ятирічку
Китай перейняв досвід Радянського Союзу, встановивши високий ступінь централізації економічної та
адміністративної систем. Ця система, концентруючи
обмежені ресурси на ключовому будівництві, безумовно, відіграла свою роль, бо за короткий період
було створено порівняно повну самостійну систему
промислового виробництва та систему народного
господарства. Однак її недоліки є цілком очевидними: досить помітно виділяється недоречна мобілізація з місць, а ентузіазм, ініціативність та креативність низових ланок та робочих стримується роллю
у розподілі ресурсів та координованістю інтересів.
У грудні 1978 року, напередодні третього пленуму
ЦК КПК 11-го скликання, Ден Сяопін на робочому
засіданні центральних органів влади наголосив на
необхідності розгортання економічної демократії,
зокрема, розширення автономних прав промислових підприємств та виробничих бригад стосовно
чотирьох аспектів діяльності, а саме: мобілізації
на державному, місцевому рівнях, на рівні підпри-

ємств та на особистому рівні працівника. У своїй
промові «Реформа системи партійно-державного
керівництва» Ден Сяопін знову відзначив, що найбільшим недоліком наявної в Китаї системи є надмірна концентрація влади, і таким чином черговий
раз підкреслив проблему децентралізації.
У 1979 році ЦК КПК та Держрада КНР ухвалили
здійснення «спеціальної політики та гнучких
заходів» у зовнішньоекономічній діяльності Гуандуну та Фуцзяня. Крім того, були ухвалені рішення щодо пілотних особливих економічних
зон, розташованих у Шеньчжені, Чжухаї, Сямені
та Шаньтоу; провінції Фуцзянь та Гуандун стали
одними з перших, в яких було впроваджено відкритість зовнішньому світові.
Значення децентралізації полягає у знятті обмежень системи планової економіки щодо місцезнаходження та низових ланок, виробничих одиниць
та виробників. З одного боку, лібералізація ринку
в кінцевому підсумку вказала дорогу до здійснення
ринкової економіки; з іншого боку, послабила контроль за місцевими органами з боку центральної
влади, чим також підвищила ентузіазм органів місцевого самоврядування у зрушенні економічного
розвитку, сформувала у Політиці реформ та відкритості Китаю й розвитку економіки досить особливе та важливе явище – “міжурядову конкуренцію”,
тобто уряди усіх рівнів повсюдно стали здійснювати
стимулювання економічного розвитку на місцях, що
створило іще одне важливе джерело рушійної сили
економічного розвитку в Китаї, окрім ринкового.
По-четверте, скасування «чотирьох свобод» та
відновлення законодавства. У 1978 році на робочому засіданні ЦК КПК Ден Сяопін відзначив: «Демократія є важливою умовою для розкріпачення
мислення». Яким чином здійснювати демократію?
Він вказав: «З метою забезпечення народної демократії необхідно зміцнити законодавство. Необхідно інституціоналізувати демократію, юридично
втілити таким чином, щоб така система і закони не
змінювалися у зв’язку зі змінами в керівництві, не
змінювалися через зміну поглядів керівників. Тепер
питання в тому, що закони дуже недосконалі, багато
законів ще не розроблені. Часто риторика лідерів
стає “законом”, те, що не схвалюють лідери, вважають “порушенням закону”, якщо риторика лідера
змінилася, “закон” слідом за цим також змінюється». Таким чином Ден Сяопін визначив створення
правової системи як основну передумову та запоруку побудови демократичної політики.

Широке висловлювання думок, повний виклад поглядів, широка пропаганда, широка дискусія, відомі як «чотири свободи», виникли у 1957 році. Цю анти-праву кампанію Мао Цзедун
постійно розглядав як важливу форму розвитку соціалістичної демократії та неодноразово застосовував в політичних рухах, а під час «Культурної революції» вона отримала
крайній прояв. У Конституції 1975 року вперше у формі основного закону держава визнала
«чотири свободи», а Конституція 1978 року успадкувала це. З початком Політики реформ
3
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та відкритості в Китаї при здійсненні демократичної політики почали переосмислювати
“Культурну революцію” та виправляти її помилки. Однією з серйозних помилок було визнано зруйнування правової системи. Ден Сяопін зазначив: «Під час “Культурної революції”,
здійснюючи “демократію мас”, вважали, що підняття народних мас – це і є демократія,
й таким чином можна вирішувати питання. По суті, підняття народних мас – це громадянська війна. Ми розуміємо досвід уроків історії».
У відновленні та розвиткові правової системи Ден Сяопін вбачав новий пошук відправної точки здійснення демократичної політики. З 1980 по 1982 рік було здійснено ретельні
дослідження, широко запитуючи поради та думки і багаторазово вносячи поправки, і, як
наслідок, у 1982 році було народжено частково нову Конституцію. Ця Конституція юридично відхилила «ліву» теорію та практику «масової демократії» періоду «Культурної
революції» та створила правову основу для побудови та розвитку демократії й правової
системи нової ери Політики реформ та відкритості.
1.2. ПОШУК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕРІОД З «XII З’ЇЗДУ» ДО «XIII З’ЇЗДУ»
На XII-му з’їзді КПК Центральний Комітет КПК здійснив широке та глибоке дослідження реформування політичної системи. У жовтні 1986 року ЦК КПК створив робочу групу, члени якої розглянули розвиток, переваги та недоліки політичної системи Китаю, визначили основну суть реформ, цілі, зміст, кроки та основоположні принципи, що в результаті призвело до формування
загальних уявлень щодо реформ політичної системи.
У грудні 1987 року, на сьомому пленумі ЦК дванадцятого скликання, обговорили та узгодили основні
принципи «Загального бачення реформ політичної системи», яке в основному включало: розмежування партійних та державних функцій, партійне
будівництво (посилення ролі Політбюро, зміцнення ролі ЦК, регулярність партійних з’їздів тощо),
децентралізацію, інституційну реформу апарату
(спрощення та обмеження кадрів), реформування
кадрової системи (подальше омолодження рядів,
розподільче управління, визначення терміну перебування на посаді, реформу пенсійної системи – соціальне забезпечення), створення громадської системи консультацій та діалогу (відкритість та діалог
в обговоренні державної політики), удосконалення
демократії (основних прав громадян згідно з конституцією) тощо.
Крім того, серед чотирьох основних політичних систем у сучасному Китаї було створене самоврядування широких мас, що безпосередньо є результатом
втілення Політики реформ та відкритості. Самоврядування широких мас – це система колективного адміністрування справами городян та селян

в рамках Конституції КНР та під керівництвом КПК
та її низових парторганізацій. Організації самоврядування широких мас обирають шляхом демократичних виборів міськими та сільськими жителями, втілюють рішення, прийняті демократичним
шляхом, здійснюють демократичне керівництво,
демократичний контроль, безпосередньо пов’язаний із здійсненням політичних прав. Це відбувається через самоврядування, самоосвіту, самообслуговування, самоконтроль здійснення діяльності
(принцип «чотирьох самоврядувань»). Система самоврядування широких мас включає два основні
елементи: по-перше, організації самоврядування
сільських жителів, по-друге, самоврядні організації
міського населення. Ден Сяопін багато разів казав:
демократія – це мобілізація широких народних мас
та ентузіазм низових верств. У 1987 році, приймаючи
іноземних гостей, він зазначив: «Мобілізація ентузіазму – це є найбільшою формою демократії. Що
стосується того, як скласти закони у різних формах
демократії, то це залежить від конкретної ситуації».
«Передача повноважень широким масам та народові (в сільській місцевості – передаються селянам),
це і є найбільшим проявом демократії».

1.3. ВРЕГУЛЮВАННЯ НАПРИКІНЦІ 1980-х РОКІВ
Політика реформ та відкритості з кінця 1970-х років надзвичайно змінила політичне середовище та соціальну ідеологію Китаю, змінила політичну свідомість людей. Під час проведення Політики реформ
та відкритості також поступово сформувалася тенденція «лібералізації» суспільства. На початку 1980-х
років відбувається «культурна лихоманка», яка йшла шляхом від прийняття західної культури до переосмислення та заперечення китайської культури. Разом з тим наростають політичні рефлексії та теоретичні роздуми, які характеризуються проблемою «гуманізму та відчуження», і поступово виникають
ідеологічні розбіжності всередині КПК. В середині 1980-х років на тлі реформ у Радянському Союзі та
у країнах Східної Європи на міжнародній арені зросли зусилля противників соціалістичного ладу. Цю
ситуацію Ден Сяопін згодом назвав «міжнародним макрокліматом та внутрішнім мікрокліматом» на тлі
ідеологічної та організаційної підготовки соціального руху, який виник наприкінці 1980-х років.
40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ
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Перед обличчям цих змін провідна група КПК на чолі з Ден Сяопіном протистояла тискові і ліквідувала
«лібералів» у партії. З цього моменту постійно відбувалася корекція курсу реформ впродовж 10 років,
особливо в тому, що стосувалося реформи політичної системи.
По-перше, було необхідно сприяти зміцненню лідерства партії та здійсненню розмежування партії та уряду. Після третього пленуму ЦК КПК 11-го
скликання впровадження «розмежування партії та
уряду» стало важливим завданням реформи політичної системи. Ден Сяопін якось гостро розкритикував те, що у політичній діяльності «партійне керівництво» фактично перетворилося на «особисте
лідерство». Він якось сказав: «Під гаслом зміцнення
єдиного керівництва партії недоцільно без застосування аналізу зосереджувати усю владу цілком у
парткомі, де владу часто зосереджено в руках декількох секретарів, особливо у першого секретаря,
який все вирішує одноосібно й приймає остаточне рішення. Єдине керівництво партії часто перетворюється на особисте лідерство. У звіті XII з’їзду
КПК сказано: «Робота партії та уряду в цілому та на
підприємствах й в установах зокрема повинна бути
належним чином розподілена. Партія не є владною
організацією, яка керує народними масами, а також
не є адміністративною чи виробничою організацією. До середини 1980-х років Ден Сяопін зайняв чіткішу позицію стосовно висунутої вимоги “розмежування партії та уряду”, щоб у реформі політичної
системи цей “ключовий пункт” посів перше місце».

З виступу Ден Сяопіна:
«Звільнити розум, шукати істину на основі фактів,
об’єднатися для руху вперед».

В період з третього пленуму ЦК КПК 11-го скликання до початку 1989 року основним напрямком реформування політичної системи було розв’язання проблеми надмірної концентрації влади та здійснення розмежування партії від уряду.
В цей час були вжиті конкретні заходи, головним
чином такі: впровадження системи розділення
обов’язків головних партійних і урядових керівних
посад, місцеві секретарі парткомів усіх рівнів не
могли більше працювати за сумісництвом на посаді головного керівника органу влади; «систему
відповідальності голів адміністративної влади під
керівництвом парткомів» було змінено на «систему відповідальності керівників виконавчої влади»;
визначено основний принцип, згідно з яким «діяльність партії має здійснюватися в межах Конституції
та законів»; скорочені деякі функціональні підрозділи місцевих парткомів всіх рівнів; скасовано систему розгляду та затвердження кримінальних справ
місцевими партійними комітетами всіх рівнів, яка
існувала раніше, та було дозволено місцевим судам
та прокурорам усіх рівнів самостійно здійснювати
судову владу і прокурорський нагляд відповідно до
закону; з метою забезпечення реального впровадження системи виконавчої відповідальності були
скасовані партійні групи в органах місцевого самоврядування всіх рівнів; партійні організації та установи, якими раніше вертикально керували партійні
комітети вищого рівня та партійні організації вищих
адміністративних органів, поступово передавали
керівництву місцевим партійним комітетам і вони
підлягали територіальному управлінню.
20
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З кінця 1980-х років реформа політичної системи,
яка тривала вже майже десять років, зазнала великих змін у її основному розумінні та напрямку.
Нові зміни в основному виявилися в тому, що: на
практиці «надмірну концентрацію влади» більше не
розглядають як проблему, яку розв’язують місцеві
та низові партійні керівники, але виступають за поліпшення місцевих і низових партійних організацій
шляхом зміцнення їх саморегулювання. З публічного дискурсу практично зникло поняття «розмежування партії та уряду» і навіть поняття «відносини
партії та уряду» використовували зрідка.
Поступово виникла нова дискусія та була сформульована нова концепція «партійного керівництва».
Замість визначення керівництва місцевих і низових партійних організацій як «політичного керівництва» було запропоновано його визначення як
«політичне, ідеологічне та організаторське керівництво». У той же час відбулася відмова від розмежування партії та уряду та обмеження партії та
уряду з метою поліпшення процесу прийняття рішень та ефективності їх реалізації. Однак, замість
того застосовували «наукове та демократичне»
прийняття рішень місцевими та низовими ланками
керівних партійних установ й вдосконалення рівня
ФАН НІН

ухвалення рішень та ефективності роботи шляхом
здійснення «двох модернізацій». Нарешті, в дискурсивній системі реформування політичної системи
та політичного будівництва «розмежування партії
та уряду» 1980-х років перетворилося на політичну
lingua franca 1990-х років – на «партійно-адміністративний розподіл праці».
По-друге, удосконалення ідеології («Кампанія проти буржуазної лібералізації»). З кінця 1980-х років
політичне врегулювання також супроводжувало
очищення ідеологічної сфери. Неортодоксальні ідеології та інакомислення 1980-х років були визначені
як «буржуазна лібералізація». Ден Сяопін мав ряд
дискусій щодо «буржуазної лібералізації». Він вважав, що суть лібералізації – це «вестернізація» та
зазначав, що «у Китаї після розгрому «Банди чотирьох» з’явилася тенденція мислення, яка називається буржуазною лібералізацією, що вклоняється “демократії”, “свободі”, капіталістичним країнам Заходу
та заперечує соціалізм». «Так звана буржуазна лібералізація полягає в тому, щоб зробити Китай цілком
західним і піти капіталістичним шляхом». Ден Сяопін також зазначив: «Впродовж усього процесу реалізації чотирьох модернізацій проблема протидії
буржуазній лібералізації буде існувати як мінімум
ще 10 років нашого століття плюс перші 50 років наступного століття»; «оскільки це є довгостроковим
завданням, кампанію не можна проводити швидко,
й відповідно, тому освіта та керівництво є основними методами її здійснення».
Впродовж двох-трьох років з 1989 по 1992 рр. протидія буржуазній лібералізації стала важливим
завданням в ідеологічній пропагандистській сфері, у теоретичних та освітніх колах. Різні ідейні

тенденції та теорії (література, мистецтво, філософія та соціальні науки), що виникли в період
«культурної лихоманки» у 1980-х роках, певною
мірою зазнали критики, але в основному її було
обмежено ідеологічним полем, і це не сформувало
політичної боротьби та організаційних чисток.
У 1992 році, після виступу Ден Сяопіна на півдні
країни, реформа економічної системи та підйом
нової хвилі відкритості в черговий раз змінили
політичне середовище та ідеологічну атмосферу,
а політичне очищення ідейної та культурної сфери, в основному, припинилося.
По-третє, реформа системи розподілу податків
сконцентрувала центральну владу. На початку Політики реформ та відкриття було здійснено децентралізацію влади та управління, де найважливішим
заходом була передача фінансової влади місцевим
органам влади та запровадження системи управління фінансами – «розмежування доходів і витрат між
центром і регіонами та відповідальність за збалансування їхніх бюджетів» («система нерівномірного
розподілу (доходів і витрат між центральним і регіональними урядами)»). У 1985 році на основі другого кроку податкової реформи цю систему розподілу було змінено на «розподіл категорій податків,
розгляд і затвердження доходів та витрат і розподіл
відповідальності між центральними і регіональними урядами», а в 1988 році декілька різних форм виплат, таких як «додаткова одноразова сума доходу»,
та «загальна частка плюс частка зростання», були
надалі розвинені й мають назву «місцева сума». Це
призвело до «розквіту» контрактної системи, яка
включає в себе підприємницький контракт та фінансовий контракт, у поступовій реформі Китаю.

Результатом змінення розподілу податків між центральним та місцевими урядами з 1985
по 1993 рік стало невпинне зниження надходжень до державного бюджету. До середини
1990-х років пропорція бюджетних надходжень до центрального уряду знизилася і мала
дефіцит у 20%. Фінансові ресурси місцевих урядів зросли, але центральний уряд переживав
фінансові труднощі – «була порушена система надходжень до центру, й не цілком вирішене питання загальних виплат».
З метою зміни цієї ситуації 1 січня 1994 року в КНР було створено нову систему управління фінансовим оподаткуванням. Загальна ідеологія податкової реформи полягала в уніфікації податкового законодавства, у створенні справедливого податкового навантаження,
у спрощенні системи оподаткування, раціоналізації децентралізації влади, врегулюванні
системи розподілу відносин, стандартизації методу розподілу та забезпеченні фінансових
надходжень. Після понад десяти років функціонування системи розподілу податків дефіцит
фінансових ресурсів центрального уряду був ефективно подоланий. Частка центрального
уряду у загальних фінансових ресурсах зросла з менш ніж 20% у 1994 році до 55,75% у 2007
році. Змінена система розподілу податків значно збільшила фінансові ресурси центрального уряду, що призвело до посилення центрального уряду у загальнонаціональних політичних питаннях й в цілому змінило взаємини центру та регіонів. Реформа розподілу податків мала величезне політичне значення, бо призвела до зміцнення єдності країни на тлі
макроекономічних перетворень для створення ринкової економіки й посилила авторитет
правлячої партії та центральної влади. У цьому сенсі реформа податкового розподілу – це
найважливіша реформа політичної системи в Китаї за останнє десятиліття ХХ століття.
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1.4. ФОРМУВАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОДЕЛІ В НОВОМУ СТОЛІТТІ
Вступивши в XXI століття, Політика реформа та відкритості відзначила 20-річний ювілей. У результаті важких пошуків, постійних досліджень і реформ поступово було сформовано модель
політичного розвитку сучасного Китаю.
У 2002 році в доповіді на XVI з’їзді Всекитайських зборів представників Комуністичної партії Китаю було зазначено: «Розвиваючи політику соціалістичної демократії, найбільш докорінною є необхідність органічного поєднання прихильності керівництву партії, приналежності країни народу та управління відповідно до
закону». Це означає, що «китайські комуністи та китайський народ після тривалого періоду практичних пошуків, досліджень, узагальнення власного досвіду та запозичення світового досвіду нарешті оволоділи на
початковому рівні закономірностями побудови та розвитку соціалістичної демократії, отримали докорінні
відповіді на питання, яким чином сучасний Китай повинен будувати та розвивати політику соціалістичної
демократії». Серед цих принципів й «органічне поєднання керівництва партії, народу як повноправного
господаря та управління відповідно до закону», що є відомою «триєдиною» моделлю політики Китаю.
Після XVI з’їзду КПК модель політичного розвитку Китаю поступово привертає увагу зовнішнього світу,
а в самому Китаї цю модель постійно схвалювали на з’їздах КПК і до того ж постійно збагачували та вдосконалювали в реальній роботі, поступово перетворюючи на стабільну політичну систему.

30 березня 1979 року Ден Сяопін виголосив свою знамениту промову «Дотримання чотирьох основних
принципів», яка, по суті, була реакцією на розбіжності у поглядах, що проявилися на «Теоретичній
нараді». Ден Сяопін зазначив: з одного боку, ті, хто відстоюють помилковий «лівацький» напрям й нападають на політичний курс третього пленуму ЦК КПК 11-го скликання, й таким чином вони відступають
від марксизму-ленінізму та ідей Мао Цзедуна; з іншого боку, всередині партії та у суспільстві з’явилися
певні сумніви або ідейні течії, які заперечують чотири основні принципи. Ден Сяопін також зазначив,
що деякі люди всередині партії прямо чи опосередковано підтримують скептицизм та ідейні тенденції,
які протистоять чотирьом основним принципам. Тому Ден Сяопін заявив, що дотримання чотирьох
основних принципів (соціалістичний шлях, диктатура пролетаріату, тобто демократична диктатура народу, керівництво Комуністичної партії, ідеї марксизму-ленінізму та Мао Цзедуна) є «корінною передумовою втілення чотирьох модернізацій».
Згодом історія Політики реформ та відкритості
Китаю й уроки провалу реформ в Радянському
Союзі, повністю підтвердили, що “чотири основні принципи” забезпечили успіх китайських
реформ в цілому, й, зокрема, реформи політичної
системи та здійснення модернізації.

Політика реформ та відкритості означає, що КПК
відхилила помилкову «ліву» лінію, яка формувалася з 1949 року й особливо виявилася в період “Культурної революції”, та відновила індустріалізацію й
модернізацію Китаю. Проте, на той час було не зрозуміло, як вести Політику реформ та відкритості, як
здійснювати нову індустріалізацію та модернізацію.

2. ВНУТРІШНЯ ЛОГІКА РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КИТАЮ
Реформи не є винятковим явищем Китаю. З кінця 1970-х років
колишні соціалістичні країни Східної Європи, такі як Польща,
Угорщина, Чехословаччина та інші, одна по одній впроваджували в життя політичні реформи, намагалися позбутися радянської моделі, шукали швидший шлях здійснення індустріалізації та модернізації. Після середини 1980-х років Радянський
Союз, який період тривалий час був світовим центром соціалістичного руху та мав панівне становище, також розпочав
реформи під керівництвом нового лідера Михайла Горбачова.
Однак через двадцять років реформи в цих країнах цілком
провалилися, і Східна Європа та Радянський Союз зазнали політичного краху, економічного занепаду, соціальних потрясінь
і це навіть призвело до кризи розпаду держав. На противагу
цьому, реформи в Китаї, навпаки, здобули історичний успіх.
Яка внутрішня логіка та правильний досвід забезпечили успіх
Китаю? Це варте глибокого вивчення.
2.1. ДОТРИМАННЯ ЧОТИРЬОХ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ:
ЛОГІЧНИЙ ВІДПРАВНИЙ ПУНКТ РЕФОРМ У КИТАЇ
Наприкінці 1970-х років Сіданьська «Стіна демократії» та низка
періодичних видань ініціювали критику, звернену на «Культурну революцію», Мао Цзедуна, Комуністичну партію Китаю
та соціалістичний лад. В цей ж час поступово підігрівалася
громадська думка, і у Пекіні 18 січня 1979 року відділ пропаганди ЦК КПК та Академія суспільних наук КНР спільно провели
“Теоретичну нараду”.
В цілому, “Теоретична нарада” виправила помилки “Культурної революції”, проте було виявлено дві позиції. З одного боку,
деякі консервативніші учасники застерегли про небезпеку
втрати контролю у разі відмови від партії та соціалізму. З іншого боку, пропонувалося високо оцінити досягнення «Стіни
демократії» й здійснити комплексне переосмислення історії та
політичної системи Китаю та навіть Радянського Союзу.
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Згодом хід розвитку історії засвідчив, що в цьому особливому та ключовому історичному моменті були
два варіанти розвитку. Перший – це курс, яким пізніше пішла Комуністична партія Радянського Союзу
(«перебудова та нове мислення»), тобто створення нової політичної лінії та нового покоління лідерів
шляхом заперечення методів управління попередніх керівників, але без належної критики історичних
помилок Радянського Союзу. Тактика та практика Радянського Союзу та його лідера М. Горбачова в ті
роки викликала повне заперечення історії та величезні соціальні протиріччя, що призвело до втрати легітимності правлячої КПРС та до хвилі соціального невдоволення проти правлячої партії, що в результаті
призвело до розпаду Радянського Союзу.
Інший варіант – це шлях та вибір Китаю, а саме стратегія реформ на основі «чотирьох основних принципів». При визначеному напрямку реформ та без зрозумілого шляху реформ, переосмислення історії неминуче викликало б не лише полеміку в суспільстві, а й призвело б до
жахливих політичних потрясінь. Саме тому колективне керівництво КПК на чолі з Ден Сяопіном обрало політичний курс на об`єднання шляхом відмови від історичних суперечок задля
активного соціально-економічного розвитку й подолання проблем минулого та соціальних
відмінностей. Крім того, в умовах, коли конкретний зміст реформ неможливо заздалегідь передбачити, попередньо встановити їх обсяг, вкрай необхідно було уникати політичних ризиків, скоротити витрати на проведення реформ та уникнути повного демонтажу чинної
політичної системи, а також уникнути відмови від національної історії останніх десятирічь.
Таким чином, наприкінці XX століття Китай був забезпечений стабільною стратегією реформування з певним відтінком консерватизму, що не лише дало необхідний поштовх до переосмислення шляху власного
розвитку та до історичних змін, а й дозволило уникнути втрати правлячою партією легітимності та подальших політичних потрясінь. Китай не пішов хибним шляхом реформ Радянського Союзу, який зник як
країна. Історія довела, що «дотримання чотирьох основних принципів» на початку 1979 року визначило та
містило в собі потужну історичну Політику реформ та відкритості в Китаї, які відбуваються вже 40 років.
2.2. ЧОТИРИ ОСНОВНІ ПУНКТИ ДОСВІДУ: ЛОГІКА КИТАЙСЬКИХ РЕФОРМ
За останні 40 років, постійно здійснюючи пошук та практику, Китай поступово відкрив унікальний
шлях індустріалізації та модернізації та простує по ньому. Успіх Політики реформ та відкритості у
Китаї можна узагальнити чотирма основними пунктами, які також є проявом історичного розвитку
логіки інституційних змін, визначених у 1979 році стратегією реформ.
По-перше, уніфікація захисту прав людини з концентрацією державної влади в процесі економічного та соціального розвитку. Конкретний зміст реформ Китаю спочатку практично проявився у зміні
деяких практик планової економіки та «Культурної
революції», що було пов’язане із наданням народові прав та свобод. Значення захисту прав людей
полягає у створенні загальних норм соціальної
поведінки і подальшому формуванні економічної
діяльності, заохоченні ентузіазму та ініціативності людей у сфері виробництва та творчості, що є
універсальним досвідом індустріалізації та модернізації в усіх країнах світу. Практика реформування
Китаю також відображає захист економічних та соціальних прав широких мас народу. З моменту заснування Китайської Народної Республіки, й особливо
з початку проведення Політики реформ та відкритості, основні права та інтереси китайського народу
отримали загальний захист. Китай досяг безпрецедентного економічного розвитку та соціального
прогресу, створив чудо індустріалізації людства,
звільнив майже одну п’яту частину населення світу
від злиднів та зазнав істотного поступу на шляху
побудови суспільства середньої заможності.
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Хоча китайські реформи в цілому гарантують права людини, вони до того ж мають ще одну важливу функцію: політична система та державний
устрій Китаю зосереджують ресурси, що стосується
й регулювання та контролю ринкової економіки,
формулювання стратегічних планів економічного
розвитку, координації регіонального розвитку та
просування інфраструктурного будівництва. Політична система, заснована на органічному поєднанні
керівництва Комуністичної партії та народу як повноправного господаря країни та верховенство права, має подвійну функцію – захист прав людини та
концентрацію влади.
Під час історичного процесу індустріалізації в
різних країнах утворилися два види механізмів
суспільного стимулювання: один – це дистрибутивна участь, яка змінює правила та шляхи отримання
соціальних переваг через проведення виборів, діяльність політичних партій та ведення певної політики; інший – це продуктивне заохочення людей до
соціального та особистого розвитку через виробничу та ділову діяльність. Політична система сучасного капіталізму має функцію захисту прав людини,
але водночас вона відкриває конкурентні вибори,
ФАН НІН

що призводить до розширення соціальних відмінностей та утворює дилему взаємного виключення,
коли політичні партії та зацікавлені групи взаємо
витісняються. У заможних і стабільних західних країнах ці недоліки певною мірою можна контролювати, але в країнах, що розвиваються й перебувають
на етапі індустріалізації, модернізації та до того ж
мають соціальні конфлікти, недоліки західної політичної системи є особливо помітними. Конкурентні
вибори можуть посилювати соціальні протиріччя, й
тому у багатьох країнах, що розвиваються, такі вибори призводять до хаосу і, відповідно, часто-густо
до політичних конфліктів, що інколи призводить до
тривалих потрясінь у суспільстві. Практика засвідчує, що у політичних системах західного типу існують вагомі внутрішні недоліки, які є небезпечними
для великої кількості країн, що розвиваються.
По-друге, на етапі індустріалізації представницька
демократія стала головним напрямком та основою
демократичного політичного будівництва. Враховуючи поточні соціально-економічні умови, основні
завдання розвитку та міжнародне становище Китаю, а також досвід та уроки політичного розвитку
західних демократій та демократичного розвитку
деяких країн, що розвиваються, XVIII з’їзд КПК визначив представницьку демократію як пріоритетний напрямок розвитку соціалістичної демократії з
китайською специфікою на сучасному етапі.
Однією з основних характеристик політичного
розвитку Китаю на цьому етапі є представницька
демократія як основна форма реалізації та розвитку демократичної політики. Представницька
демократія Китаю – це демократична система
управління, яка охоплює всі верстви суспільства
і діє на всіх рівнях (політичні партії, держава,
суспільство та громадяни). Основні цінності ключового розвитку представницької демократії на
етапі індустріалізації Китаю, це:

1) Зменшення соціальних конфліктів та розши-

рення соціального консенсусу. Демократична форма конкурентних виборів, як правило, призводить
до посилення соціальних протиріч, оскільки «переможець отримує все». Це також є однією з важливих
причин, чому західна демократія викликає нині сумніви, а сутність представницької демократії полягає
у прагненні до перетину соціальних інтересів, досягненні максимального «спільного знаменника»,
врахуванні інтересів всіх партій, сприянні досягненню компромісу та формуванні спільних інтересів.

2) Поліпшення якості демократії. Представниць-

ка демократія не протистоїть демократичному механізму виборчої демократії та рішенню більшості.
Представницька демократія дає можливість повною
мірою виражати різні думки, доповнювати один одного під час дискусій, уникати однобічності, бути
максимально послідовними, допомагає об’єднати,
«підкоряючись більшості», та «поважати меншість».

3) Підвищення ефективності прийняття рішень
і зниження політичних витрат. Передумова конкурентної виборчої демократії – це відкритий конкурс і дебати. Її недолік полягає в тому, що відмінності і суперечності стають публічними, принципові
конкретні питання стають абстрактними, формуються антагоністичні цінності та оцінювання моралі,
збільшуються витрати на досягнення компромісу і
консенсусу. Проте представницька демократія спрямована на пошук спільної позиції та збереження
відмінностей, як правило, уникаючи гострих протиріч і не роблячи ці відмінності публічними, що в
цілому сприяє досягненню компромісу і консенсусу, зниженню транзакційних витрат на досягнення
компромісу.
По-третє, слідом за соціально-економічним розвитком, права людини поступово розширюються
та розвиваються. Західні уявлення про те, що права
людини є трансцендентними та притаманними від
народження, називаються «природними правами
людини». Або вважають, що права надає закон і
юридичне право є недоторканним. Проте, як свідчить історія політичного розвитку країн Заходу, реалізація прав людини є тривалим соціальним процесом. Створення конституції та законів – це лише
початкова, а не кінцева точка. Сама конституція і
закон є історією реалізації прав.
Як приклад, Сполучені Штати були засновані в дусі
підтримки і пропаганди свободи та рівності, але
рабство було збережене в Конституції Сполучених
Штатів. Через 80 років з часу заснування США було
зроблено конституційну поправку, яка забороняла
рабство. Проте лише в 1960-х роках принцип рівності
громадян, затверджений Конституцією США, був цілком введений до законів суб’єктів федерації, тобто
американських штатів4. Це означає, що знадобилися
сто років для втілення у закони принципів Конституції США. Проте в сучасному світі багато країн, що
розвиваються, копіюють західну та американську політичні системи, зазнали «демократичних невдач».
Однією з важливих причин цього є те, що розширення прав людини перевищило пропускну здатність
цих політичних систем, і в результаті призвело до
феномену прискорення розвитку «прав людини».
У практиці Політики реформ та відкритості Китаю та офіційної ідеології Комуністичної партії
Китаю права людини ніколи не були освяченими
та абсолютизованими, їх ніколи не розглядали
трансцендентально та догматично. Права детерміновані розвитком економіки, суспільства
та культури, а не обумовлені від народження або
завойовані у політичній боротьбі. Права людини
мають бути підтверджені та захищені конституцією та законом, але законні права є практичним процесом – від тексту до його реалізації.
Права людини визначають історія, суспільство
та реальність, але їхнє використання можливе за
лише за певних умов та обставин.

4

Рабство було скасоване після завершення Громадянської війни 1861 – 1865 рр. та прийняття Тринадцятої поправки до конституції США у
грудні 1865 р. Останнім штатом, що ратифікував цю поправку, був Міссісіпі в 2013 році. – Прим. перекл.

40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ

УКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

25

Прогрес забезпечення прав, насамперед, впроваджується в аспекті гарантування правосуддя, далі він
іде з поступовим покращенням координації інтересів, їх захисту, формулювання звернень, вирішення
суперечок та інших механізмів.
Ден Сяопін і Комуністична партія Китаю виступали за концепцію прав людини, фундаментальною
основою яких було визначене економічне будівництво як центр енергійної розбудови соціальних
продуктивних сил, створення умов для розвитку
прав людей. Це є важливим досвідом Китаю у підтримці стабільності в суспільстві за умов швидких
соціально-економічних перетворень та підвищення
обізнаності громадян про права людини. Прогрес
у захисті прав людини, по-перше, відбивається на
судовому захисті, по-друге, на поступовому покращенні координації інтересів, їх захисту, формулювання звернень, розв’язання суперечок та інших
механізмів.
По-четверте, у процесі демократичного політичного будівництва та реформування політичної системи ми повинні прийняти стратегію розв’язання
проблем та пілотних випробувань. Реформа політичної системи – це величезний соціальний проект.

В ідеальній ситуації він повинен бути підготовлений
і запланований заздалегідь, а потім втілений у життя. Однак “проектування верхнього рівня” вимагає
створювати наукову теорію, засновану на достатньому досвіді в тій же галузі, тоді як у соціальній
сфері, особливо в політичній, ймовірність практичного повторення є малою, і штучно неможливо створити подібне середовище для проведення
експериментів, як це відбувається в природничих
науках та в інженерних розробках. «Білль про права людини», що виник після Великої французької
революції; конституційна система, яка сформувалася після створення США; низка політичних систем
Нового Китаю – все це приклади «проектування
верхнього рівня», але всі вони виникли в революційні епохи, коли старі системи замінювали на нові.
Проте реформи – це зміни та вдосконалення фундаменту, що раніше існував, це зіткнення з чинною
системою, раніше прийнятою структурою та з іншими факторами, що об’єктивно обумовлені.

Після початку Політики реформ та відкритості Китаю на основі власної
практики та довгострокового вивчення було визначено три основні стратегії сприяння політичному розвитку:
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Перше – «просування проблем». Доцільно розпочати з актуальної проблеми і вибрати досягнення в процесі її розв’язання. Розв’язання актуальної проблеми свідчить про те, що певна практика є правильною та
вказує на досягнення початкового успіху. Маленькі перемоги можуть знизити ризик суб’єктивних когнітивних обмежень і помилок.
Друге – «пілотне просування». Пілотний проект – це метод тестування політик та теорій практикою, який
може надати людям можливість виправляти помилки та розподіляти ризики. Політичне будівництво та
реформа політичної системи є найбільш затабуйованими «пакетними» програмами, і тому, якщо вони
програють, то програно цілу гру. Завдяки здійсненню пілотних випробувань можна уникнути великих помилок. Навіть якщо виникають помилки у розробці або навіть за здійснення реформ, ризики та збитки
можна контролювати й обмежити їх проведення локальним рівнем, таким чином уникнувши загальних і
фатальних помилок на рівні країни.
Третє – «єдине планування і загальний облік». Політична проблема: «смикнеш за волосинку – відгукнеться у всьому тілі», тобто мале позначається на великому, місцевий успіх політичного будівництва може не
мати великого значення, деякі політичні реформи можуть дати користь в одному аспекті, але призвести
до нових проблем в інших сферах. Тому політичне будівництво та реформа політичної системи зосереджуються на оцінці її загального ефекту. Завдяки постійним локальним експериментам та випробуванням спостерігають та оцінюють загальний ефект і, нарешті, формують загальне та безпечне рішення для побудови
відносно зрілої та досконалої політичної системи.

Ці три стратегії було сформовано в процесі реалізації Політики реформ та відкритості,
яка забезпечила Китаю, найбільшій країні, що розвивається, стійкий процес індустріалізації та урбанізації. Історія індустріалізації країн Заходу та країн, що розвиваються, насичена соціальними конфліктами з катастрофічними наслідками. На противагу цьому реформи, відкритість, індустріалізацію та модернізацію Китаю можна розглядати, як диво.
Оригінал статті:
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РЕФОРМИ та відкритість
як ОСНОВА побудови
СОЦІАЛІЗМУ
з китайською специфікою

40 років тому, в грудні 1978 року, на Третьому пленарному засіданні

ЦК КПК 11-го скликання було дано старт проведенню Політики реформ та
відкритості
. Ден Сяопін закликав тоді громадян боротися із забобонами, не допускати відсталості мислення, звільнити розум і шукати істину на основі фактів. Реформи та відкритість є важливою частиною теорії Ден
Сяопіна і фундаментальним принципом соціалістичного будівництва Китаю.
Реформи, в тому числі й економічної системи, означають перехід від високо-централізованої планової економіки до соціалістичної ринкової економіки, а також зміну політичної системи, що стосується подальшого розвитку
демократії, зміцнення правової системи, уряду, підприємств, впорядкування інститутів, вдосконалення демократичних систем нагляду, підтримання
стабільності та єдності. Відкритість китайські керівники в основному розуміють як відкритість зовнішньому світові, що передбачає відкритість самого
китайського суспільства. У західній політичній науці під відкритістю (або
закритістю) розуміють ставлення тієї чи іншої держави до зовнішнього світу.
Відкритою вважається така держава, чиї кордони пронизують як внутрішні,
так і зовнішні потоки товарів, грошей, людей, інформації, транснаціональних організацій та ідей. При цьому, хоча ці потоки і регулюються державою,
але вони повинні бути досить істотними. Зовнішня відкритість часто жорстко детермінована внутрішньою відкритістю, проте різні держави світу мають політичні системи і типи економіки, відмінні від нормативних моделей
країн Заходу, що відповідно породжує і різні типи відкритості.
28
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Радянським Союзом була нав’язана Китаю, як і іншим країнам Східної Європи та Східної
Азії, соціалістична економічна система у сталінському варіанті, яка передбачала економічну автаркію та замкнуту, імпортозаміщуючу індустріалізацію. Однак ця модель
змінилася під впливом місцевої політичної культури – китайські комуністи створили
свою власну систему, яка ніколи не була повністю закритою для зовнішнього впливу.
В період проведення Політики реформ і відкритості Ден Сяопін на основі прагматичного підходу запропонував використовувати знання Заходу для досягнення Китаєм
економічного та науково-технічного рівня великих держав світу. У його розумінні самою суттю соціалізму є звільнення і розвиток продуктивних сил, а ініційовані ним
реформи були спрямовані на де-колективізацію сільського господарства, приватизацію, на скорочення числа державних підприємств, зростання ринкової економіки, на
вступ Китаю до Світової організації торгівлі. «Архітектор китайських реформ» відмовився від ідей Культурної революції, поступово демонтував систему комун і відкрив
економіку Китаю для зовнішньої торгівлі. З метою активізації китайської економіки
Ден Сяопін переосмислив марксизм шляхом введення поняття соціалізм з китайською
специфікою
, в якому зменшувалася роль ідеології в ухваленні економічних рішень і допускалася сумісність соціалізму і ринкової економіки.

Основою Політики реформ і відкритості Ден Сяопіна є концепція чотирьох модернізацій (промисловості, сільського господарства, національної оборони, науки і техніки), яку
вперше було сформульовано ще в 1950-тих роках главою Держради КНР Чжоу Еньлаєм
і прийнято 1963 року як офіційна політика Китаю (її було згорнуто з початком Культурної
революції). Новий підхід Ден Сяопіна створював політичну гнучкість не лише для теоретичного розуміння соціалізму, а й для практичної побудови відносин зі світом. При здійсненні реформ, особливо на початковому етапі, Китай слідував рекомендаціям західних
економістів: відкритість для зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій, поступова лібералізація ціни, диверсифікація власності, зміцнення прав власності та контроль інфляції.
Проте специфіка китайських реформ полягає в поступовому, експериментальному методі
перетворення економічної системи країни, що різко контрастує з реформами у Східній
Європі та в колишньому Радянському Союзі.
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В період проведення Політики реформ і відкритості
Китайська Народна Республіка з усіх соціалістичних
країн стала найбільш відкритою державою для зовнішнього світу у своїй готовності вчитися. У 1990
році Голова КНР Цзян Цземінь відзначив, що Китай
зробив усе можливе, щоб сприйняти продуктивні
ідеї з будь-якої точки світу. Зрозуміло, що розвинені країни капіталістичного світу стали основним
прикладом для здійснення реформ в економіці,
науці та освіті, але при цьому особливу увагу було
приділено успіху східно-азіатської версії капіталізму та використання його певних особливостей:
командної економіки і політичного авторитаризму.
Запозичення найефективніших західних методів
управління і технологій, розширення обміну товарами і персоналом в результаті почали змінювати
традиційний спосіб мислення китайців і значно
прискорили процес модернізації країни. У 1980-ті
роки китайські фахівці вивчали промислову політику, фінансову систему і стратегію імпортозаміщення Японії. У 1990-ті роки їх увагу було зосереджено
на вивченні механізмів стабілізації цін і соціальної
політики Німеччини, а також на вивченні макрое-

кономічного контролю, координації фіскальної та
грошово-кредитної політики, контролю за ринками
капіталу, політики у сфері розвитку науки і техніки,
на методах фінансування інфраструктури, політиці
розвитку сільського господарства і військово-цивільної інтеграції в США. Також було вивчено успішний досвід розвитку малих і середніх країн – стрімку
індустріалізацію Південної Кореї; досягнення Голландії у сфері високоефективного сільського господарства; досвід Фінляндії у розвитку науки, техніки
та освіти; створення в Ірландії зон експортної переробки; розвиток індустрії програмного забезпечення в Індії. Законодавча база для розвитку ринкової економіки в Китаї також була розроблена на
основі критичного сприйняття іноземного досвіду з
урахуванням власних національних особливостей,
що згодом дозволило сформувати систему макроекономічного управління з китайською специфікою.
Таким чином, Китай став відкритою країною для
зовнішнього досвіду з прагматичною метою – визначення ефективного шляху побудови соціалізму
з китайською специфікою шляхом здійснення Політики реформ і відкритості.

На XVII з’їзді Комуністичної партії Китаю1 було відзначено, що Політика реформ і
відкритості – це нова велика революція (!), яка здійснюється партією в нову епоху. Метою цих реформ є звільнення і розвиток суспільних продуктивних сил, реалізація національної модернізації, збагачення китайського народу і відродження
великого Китаю. Після XVIII з’їзду КПК акцент в реформах перейшов від економіки
до політики, культури, а також до соціальних, екологічних і партійних питань. Також більше уваги стали приділяти координації та інтеграції в проведенні реформ,
що чіткіше було визначено на XIX з’їзді КПК – успішний розвиток реформ має бути

1
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Великомасштабна економічна реформа, розвиток торгово-економічних та науково-освітніх відносин з країнами Заходу в результаті призвели до радикальної трансформації
Китаю наприкінці ХХ ст. З усіх реформ, проведених Китаєм за ці роки, найважливішими
є перетворення зовнішньоекономічної політики, що було тісно пов’язане з глибинними
реформами самої китайської економіки – оптимізація розподілу ресурсів та поліпшення
взаємодії між промисловістю та технологіями. До Китаю були залучені великі обсяги іноземного капіталу і технологій, а створені спільні підприємства, що фінансувалися з-за
кордону, змогли швидкими темпами поліпшити технологічні і експлуатаційні можливості
китайських компаній. Створюючи особливі економічні зони і відкриваючи прибережні і
внутрішні міста, Китай поступово відкривався зовнішньому світові. Найяскравішим прикладом проведення Політики реформ і відкритості є Шеньчжень, який лише за чотири
десятиліття виріс з маленького рибальського села в інноваційний мегаполіс з величезною економікою в районі Гуандун-Гонконг-Макао.
За 40 років в результаті успішного здійснення Політики реформ і відкритості Китай з однієї з найбідніших
країн на Землі з переважно аграрним ладом економіки перетворився на другу економіку світу. Сьогодні
Політика реформи і відкритості є найважливішою складовою генеральної лінії КПК на початковій стадії
будівництва соціалізму з китайською специфікою в нову епоху, і цей курс вважається єдино вірним для
будівництва сильного і процвітаючого Китаю. В теорії стався остаточний відхід від маоїзму і повернення
до початкового марксизму як теоретичної основі побудови соціалістичного суспільства, але суспільства
китайського, яке ґрунтується на конфуціанських цінностях. Визначено, що КПК повинна реагувати на
фундаментальні зміни в економіці, соціальній структурі, ідеологічних концепціях, які за своєю суттю
є безпрецедентними, й тому Політика реформ і відкритості повинна постійно вдосконалюватися з метою подальшого розвитку. Подальші перетворення в Китаї спрямовані на подолання загроз з боку капіталістичного устрою з метою подальшого будівництва соціалізму з китайською специфікою: необхідно
розв’язувати конкретні питання співвідношення між державою і ринком, а також поєднання промислової
політики Китаю з наявною міжнародною економічною системою.

На початку XXI століття змінилося і міжнародне становище Китаю,
бо друга економіка світу має сьогодні колосальний вплив на всі країни світу без винятку. Китай став важливим партнером розвинених країн та
успішним прикладом для країн, що розвиваються. Особиста ініціатива
Голови КНР Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях», висунута 2013 року,
є не лише новим етапом в реалізації відкритості Китаю зовнішнього світу, а й важливим елементом всебічного поглиблення реформ. Розвиток
цієї ініціативи повинен призвести до створення нової системи відкритої
економіки Китаю і всебічно сприяти реформі китайської економіки в різних сферах. Крім того, китайськими лідерами було запропоновано нову
модель світового устрою на основі ідеї взаємовигідного співробітництва – суспільство єдиної долі. На відміну від Президента США Дональда Трампа, який заперечує переваги глобалізації, Голова КНР Сі Цзіньпін
в Давосі на початку 2017 року і в Боао на початку 2018 року захищав
спільне зацікавлення відкритою торгівлею. Зараз Китай – це найбільший
експортер та найбільше джерело прямих іноземних інвестицій в світі,
а також другий за величиною імпортер. Китайська ініціатива «Одного
поясу, одного шляху» в різних регіонах світу створює пілотні зони вільної торгівлі та порти вільної торгівлі, що надалі сприятиме відкритості
Китаю зовнішньому світові. Можна сміливо казати про успіх проведення
Політики відкритості та реформ, які показують всьому світові унікальні досягнення будівництва соціалізму в Китаї, який сьогодні є не тільки
важливим актором міжнародної економіки, але і драйвером глобалізації.
Все це, безумовно, робить Китай одним зі світових лідерів у XXI столітті, а від його реформ та відкритості залежатиме доля цілого світу.

Далі – КПК.
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систематичнішим, ціліснішим та більш скоорди нованим. Крім того, Голова КНР Сі
Цзіньпін зазначив, що реформи та відкритість є джерелом розвитку і прогресу сучасного Китаю, а у своїй промові на XIX з’їзді КПК він визначив подальший курс
розвитку країни: ринковий розподіл, домінуюча роль державної власності, а також
акцент на промисловій політиці та науці і техніці задля досягнення цілей «першого
етапу нової ери» (2020 – 2035 рр.), а саме, соціалістичної модернізації.
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Звідки походить ідея про суспільство «малого процвітання» і як самі китайці розуміють цей термін?

Під гаслом «сяокан»:
суспільні перетворення
в КИТАЇ за роки реформ
2021

О. А. Коваль
журналіст-міжнародник,
член правління Української
асоціації китаєзнавців
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До
року, коли Китай відзначатиме
-річчя
від дати заснування Комуністичної партії Китаю,
в Пекіні прагнуть завершити процес всебічної побудови «суспільства малого процвітання» – сяокан
, також цей термін
офіційно перекладають, як «суспільство середньої
заможності», або й просто кажучи «благополучне
суспільство». В останні десятиліття ця мета відзначалася, як одна з пріоритетних на шляху реформ.

Вважається, що слово «сяокан» ввів у сучасний політичний лексикон 6 грудня 1979 року
патріарх китайських реформ Ден Сяопін під час зустрічі
з японським прем’єром Охірою Масайосі.
На тлі запеклої дискусії після 3-го пленуму ЦК
КПК 11 скликання (18-22 грудня 1978 року) про
подальші шляхи реформ, він використовував
термін «сяокан», описуючи кінцеву мету модернізації країни. Впродовж наступних десятиліть цей термін залишався на порядку денному як дороговказ, якого дотримувалися всі
керманичі Китайської Народної Республіки.
Запозичений з давньої китайської літератури, він, у сучасному філософському тлумаченні, став терміном, що належить до означень соціалізму з китайською специфікою,
міцно пов’язуючи його з тисячолітніми шуканнями китайцями ідеального державного
ладу і способу життя громадян.

Тепер у запропонованій наприкінці
2014 року Головою КНР Сі Цзіньпіном
стратегії «чотирьох всебічних аспектів»
(
) мета «всебічної побудови
суспільства середньої заможності»
(
) стоїть на чільному
місці. Його реалізація є одним з найважливіших етапів перетворення КНР
на «багату, могутню, демократичну й
цивілізовану, гармонійну і прекрасну
модернізовану соціалістичну державу»
до середини цього століття. Власне досягнення того, що тепер в Китаї називають «китайською мрією про велике відродження китайської нації».

Таким чином, в роки реформ під терміном сяокан відбулося формування цілісної концепції суспільства майбутнього. Власне тепер
йдеться про остаточне викорінення бідності до кінця 2020 року і
про побудову такого суспільства, де всім людям буде забезпечено
гідне існування, рівень добробуту, в якому кожній людині будуть
задоволені її базові потреби, і кожен відчує на своєму житті здобутки від китайських реформ.
32
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ТРАДИЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ

сяокан

Термін сяокан вперше виявлено ще у класичній «Книзі пісень і гімнів»
– «Ши цзін» (
), яка включала тексти XI-VI ст.ст. до н.е. Традиційно
її автором (чи упорядником) вважають філософа Конфуція (551 [552]- 479
рр. до н.е.). Отже понад 2 тис. років тому давні китайці вже замислювалися над ідеальним устроєм життя. В пісні «Мінь лао» (
– «Народ
страждає») згадка про «сяокан» стоїть у першому рядку:
– «Народ страждає від тяжкої праці, хай буде легшою його доля».
Цілком логічно, що Ден Сяопін, шукаючи знайоме
для пересічного китайця означення мети нововведень, реформ і модернізації, використав традиційний термін, пояснюючи ним свої погляди на
розвиток соціалізму в Китаї. А послуговуючись цим
терміном у розмовах із лідерами іноземних держав
та журналістами, Ден Сяопін таким чином підкреслював відмінність китайського ладу і курсу реформ
від радянської соціалістичної та ліберальної капіталістичної моделей. Дехто навіть почав називати
такий лад «конфуціанським соціалізмом», на противагу «конфуціанскому капіталізмові» Сінгапуру,
Японії, Республіки Корея та Тайваню. Але цей термін врешті поступився концепту сяокан і «соціалізмові з китайською специфікою» (
, «Zhōngguó tèsè shèhuìzhǔyì»).
Можна також вважати, що Ден Сяопін у своєрідному шуканні означень для особливого китайського
соціалізму перекинув своєрідний місток до перешопочатків пошуку соціалістичної будучності для
розвитку Китаю на початку ХХ століття китайськими
реформаторами, зокрема Сунь Ятсеном та його ідеологічними прибічниками. Саме вони висували теорію існування в суспільстві не політичних класів,
а класів економічних, і вбачали в соціалізмі «ліки»
для соціальних проблем старого Китаю.
Так, наприклад, один реформаторів У Чжун’яо 1907
року в статті «Про соціалізм» назвав революційний соціалізм (марксизм) «вузьким», який лише
прагне до знищення наявної за капіталізму соціальної структури і до заміни її на нову, в той час як
«широкий» (соціал-реформистський) соціалізм міг
покращити соціальну структуру суспільства і вилікувати її від пороку індивідуалізму.
Сам Сунь Ятсен у 1912 році у серії своїх відомих лекцій «Різновиди соціалізму та їх критика» зазначав,
що соціалізм як наука мусить розв’язати проблеми економічного життя суспільства на принципах
всезагальної рівності, щоб не було різниці між бідними та багатими. Ще в давньому Китаї, пише він,
були прибічники «соціалізму» серед конфуціанців
(зокрема, згідно викладу, Мен Цзи), які виступали
за систему «колодязних полів»
, яку ще в добу
Чжоу (XII/XI–III ст. до н.е.) вважали ідеальною системою для господарювання. Він також писав, що
у давньому трактаті «Гуань цзи» (
, IV – III ст.
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до н. е., остаточна редакція бл. 26 р. до н. е. ), який
вважають відображенням ідей легістів (насправді
не лише їх), йдеться про майнову рівність, відстоюються ідеї створення потужної правової держави,
яка піклується про простих людей. В сучасному Китаї концепцію «суспільства середньої заможності»
також переважно пов’язують не з конфуціанством,
а з легізмом.
Тим не менше, Сунь Ятсен для означення суспільства, до якого веде шлях соціалізму, використовував і термін «велике єднання» (
，dàtóng). Ним
в давньокитайський філософії (зокрема у конфуціанському трактаті «Лі цзі», «Книга ритуалів» або
«Трактат про правила поведінки»,
,
) означали ідеальне суспільство, де панує майнова та
соціальна рівність. Цікаво тут зазначити, що стану
«великого єднання» передував саме сяокан – період «суспільства малого процвітання».
Підсумовуючи все це, Сунь Ятсен вважав китайців природно схильними до соціалізму і трактував соціалізм як гуманізм у широкому розумінні,
в основі якого лежать принципи братерства,
рівності та свободи. В економічній теорії він
вважав, що досягнення всезагального добробуту
та гаразду залежить від виробництва і розподілу, причому щирий розподіл багатства був,
на його думку, навіть важливішим.
Ще одним цікавим аспектом можна вважати те, що
«отець нації» писав по керівну роль добропорядного уряду у встановленні соціалістичних відносин, тоді як народ виступає як суб’єкт, про благо
і щастя якого піклуються згори. Сунь Ятсен не казав про роль народу, і навіть вважав, що низький
моральний рівень населення країни є головною
перешкодою для побудови соціалізму в Китаї. Ще
однією цікавою ідеєю Сунь Ятсена було використання «ресурсів іноземного капіталізму для побудови соціалізму в Китаї».
Сунь Ятсен згодом зрозумів, як він помилявся, вважаючи побудову соціалізму відносно легкою справою в
Китаї. Він гадав, що республіканський уряд швидко
пристане на його ідеї, але так не сталося. І Сунь, згодом, повірив у необхідність соціалістичної революції
в Китаї, але не такої кривавої, як в сусідній Росії.
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ЕКОНОМІЧНИЙ сяокан ДЕН СЯОПІНА
Після смерті керманича Мао, Ден Сяопін також мусив шукати вихід із глухого кута, в якому опинилася
країна після «втраченого десятиліття» «культурної
революції». Саме в дискусіях між лівими радикалами і лібералами викристалізовувався власний
китайський шлях – шлях соціалізму з китайською
специфікою, шлях реформ і відкритості, шлях до
заможного суспільства.
У 1978 – 1979 роках патріарху китайських реформ
лише вдалося примусити членів КПК поступово
почати змінювати вектор уваги з «класової боротьби» до економіки, до ідей соціалістичної модернізації, а також здобути підтримку тих кіл, які
прагнули до перетворення Китаю на сильну і заможну державу. Його підтримка ідеї, що практика
–критерій істини, стала шляхом нового переосмислення марксизму і одночасно практик мільйонів
людей, зокрема й тих, які були відправлені підіймати село в часи «культурної революції» і добре
знали його проблеми. Але знадобилися ще роки на
те, щоб лише у 1981 року на 6-му пленумі ЦК КПК
11-го скликання адекватно оцінити «культурну революцію» та прорахунки Мао Цзедуна в останній
період його життя, поставивши, проте, його революційні заслуги на чільне місце.
Натомість це дозволило Ден Сяопіну казати, що
керманич Мао не зовсім зрозумів специфіку поточного моменту, а надалі він став доводити партійним працівникам, що країна залишається економічно відсталою, а на порядок денний мусять бути
поставлені не ідеї «класової боротьби», а розвиток
продуктивних сил країни.
Ден Сяопін і його прибічники у гострій полеміці
змогли переконати китайських комуністів у тому,
що не вдасться побудувати соціалізм у країні злиденній (маоїсти вважали, що бідність людей створює кращі умови для переходу до комунізму, і за
критику цього підходу Ден Сяопін був відсторонений від влади 1975 року), де головними проблемами є подолання економічного відставання, бідності та невігластва.
Він почав казати, що революційний дух не може
з’явитися нізвідки, революційної жертовності мало
для революції, а потрібне і матеріальне зацікавлення. Він виступив спершу за самостійність підприємств і сільськогосподарських бригад, виступив
за ліквідацію комун і перехід на підрядну систему
господарювання на селі. Згодом підтримав китайських економістів, які стали доводити, що соціалізмові можуть бути притаманні різні форми власності: індивідуальна, колективна, змішана державна.
Це прискорює розвиток, пожвавлює економіку,
спирає задоволенню потреб народу і держави.
Через відмову від «зрівнялівки» він дійшов до своєї знаменитої фрази про можливість одним збагачуватися раніше за інших, адже це призведе до
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зростання трудової активності людей, груп, колективів. Але слід зазначити, що це був вже вересень
1986 року. Варто процитувати цей відомий фрагмент з інтерв’ю американському кореспондентові.

«Не може бути ні комунізму з убогістю, ні соціалізму зі злиднями. Так що багатіти – це не гріх.
Проте ми розуміємо під словом «багатіти» не
те ж саме, що і ви. Багатство в соціалістичному суспільстві належить народу. Розбагатіти в
соціалістичному суспільстві означає зробити
багатим весь народ. Принципи соціалізму такі:
перше, розвиток виробництва, і друге, процвітання для всього народу. Ми дозволяємо деяким
людям і деяким регіонам розбагатіти першими
для того, щоб швидше прийти до загального
процвітання. Ось чому наша політика не буде
вести до поляризації, коли багаті будуть ставати багатшими, а бідні біднішими. Чесно кажучи,
ми не повинні допустити появи нової буржуазії».
А вже 30 квітня 1987 року під час зустрічі з гостями з
Іспанії Ден Сяопін чітко сформулював стратегічний
концепт «трьох кроків», що вперше описував стадії досягнення суспільства сяокан. За його словами, перший крок було зроблено вже від 1980 року,
коли середньодушовий ВВП КНР був подвоєний з
250 дол. США до 500 дол. США. Таким чином було
вирішено питання забезпечення людей харчами і
одягом. Другий крок – подвоїти до 2000 року ВВП на
душу населення до 1000 дол. США. І так ми увійдемо у суспільство середньої заможності – «сяокан».
Третій крок – використовувати наступні 30-50 років,
щоб знову збільшити ВВП в чотири рази, досягнувши 4 тис. дол. США, і так в цілому досягти модернізації і вийти на рівень країн із середнім розвитком.
Економічний підхід до «сяокан» Дена Сяопіна дуже
добре ілюструє стрімке економічне зростання Китаю через вивільнення виробничих потужностей
і приватної ініціативи. При цьому зростання добробуту цілої нації у 1978-1985 рр. не вело до суттєвого майнового розшарування.
Отже, саме тоді були закладені підмурки того
великого плану модернізації, яким рухається китайське суспільство до процвітання вже декілька десятиліть. Можна також зазначити, що для
Ден Сяопіна концепція побудови суспільства сяокан була головним чином економічною теорією,
яка була виражена ним у конкретних економічних
показниках і прив’язана до певних часових періодів. Це, зокрема, дозволило казати західним вченим про суспільство сяокан, як про таке суспільство, де домінуючим буде середній клас. Дехто
прив’язував сяокан до економічного закону Енгеля,
О. А. КОВАЛЬ

який описує поведінку споживача відповідно до
розміру його доходів. Відтак вчені і китайська
влада на початку цього століття прирівняли
сяокан до коефіцієнту Енгеля на рівні 40-50%.
Проте вже цього року Національна комісія КНР з реформ і розвитку заявила, що коефіцієнт Енгеля для
КНР у 2017 році склав 29.3% (у 2016 році він склав
30.1%). А отже Китай вже увійшов до числа країн із
середнім рівнем розвитку, адже згідно ООН для них
коефіцієнт Енгеля становить 20-30% (чим він менший, тим більш розвиненою є країна). Раніше йшлося про те, що до 2020 року цей показник складе 35%.

Якщо ж казати про середній ВВП на душу населення, то тепер він складає 8,6 – 8,8 тис.
дол. (за даними Світового банку та МВФ
у 2017 р.). А отже, судячи з економічних показників, цілі побудови суспільства сяокан
Китаю цілком виконані. Натомість на межі
ХХІ століття з’явилося й розуміння того, що
добробут суспільства не можна вимірювати
лише економічними чинниками. Теорія побудови суспільства середньої заможності ставала більш комплексною.

ДО ШИРШОГО РОЗУМІННЯ сяокан
Можна сказати, що й за часів Ден Сяопіна розвиток суспільних відносин не обмежувався лише
економічними факторами.
Для китайської нації, чисельність якої на той час
перевищила мільярд осіб, регулювання соціальної сфери здійснювалося, зокрема, й через такі
нетипові інструменти, як введення з 1979-1980 років контролю народжуваності за принципом «одна
родина, одна дитина», через політику стимулювання зайнятості, через систему розподілу житла, урбанізацію та систему прописки тощо. У критичний
період реформ в останнє десятиліття минулого
століття Ден Сяопін продовжував відстоювати теорію про необхідність розширення ринку при соціалізмі, запровадження передового досвіду капіталістичних країн, але з метою розвитку виробничих
потужностей соціалістичного суспільства, зростання загальної потужності соціалістичної держави і
підвищення життєвого рівня для народу.
Проте саме розширення приватного сектору, зміна соціальної структури китайського суспільства
(поява середнього класу), і викликані реформами економічні та політичні виклики, що подекуди
дестабілізують соціальну ситуацію, засвідчили –
реальне життя не можна обмежити рамками навіть добре розроблених і цікавих ідей. У політиці
розвитку з середини 90-х були й негативні явища,
такі як зростання соціальної нерівності, безробіття, повільне зростання доходів селян, що призвело до розриву в добробуті між містом і селом. Цей
розрив викликав масову міграцію селян-заробітчан до міст і, як наслідок, руйнування традиційної
сільської родини, відірваність батьків від дітей.
З другої половини 90-х років вже не можна було

ігнорувати різниці між розвиненими східними
приморськими районами країни і відсталими західними регіонами. Для китайського керівництва
гострою стала проблема зловживань владою, корупції в апараті управління, йшлося й про негативні явища розкладання всередині самої партії.
На тлі всіх цих викликів ідея сяокан про суспільство добробуту і гаразду, як загальна теорія, потребувала оновлення і розширення. 15-й з’їзд КПК 1997
року вперше поставив теорію Ден Сяопіна як визначальну для побудови соціалізму в Китаї, визнав
його теорію «трьох кроків», як мету досягнення
рівня середньої заможності до 2020 року на рівні
3000 дол. США середньодушової частки ВВП. З’їзд
також закріпив термін сяокан для означення всього «початкового етапу побудови соціалізму», який
триватиме до 100-річчя від створення КНР (себто до
2049 року). А вже 16-й Всекитайський з’їзд КПК 2002
року відкрився доповіддю Цзян Цземіня «Всебічно
вести побудову суспільства середньої заможності
і створювати нову ситуацію для справи побудови соціалізму з китайською специфікою». Він вже
вбудував концепцію сяокан у партійну політичну теорію і практику, проте, значно розширивши
їх у порівнянні з «економічними визначеннями»,
сформульованими Ден Сяопіном 1987 року. Згідно
з рішенням 16-го з’їзду, досягнення рівня «середньої заможності» буде можливим лише у поєднанні матеріальної, духовної та політичної складових
процесу модернізації. Саме тоді було заявлено про
2021 рік (дату 100-літнього ювілею створення КПК),
як про етап, до якого слід побудувати «суспільство
середньої заможності вищого рівня…». Саме такий
підхід визначив новий системний підхід у модернізації Китаю в новий період – скоординований розвиток економіки, політики, культури, соціуму.

16-й з’їзд також оновив і визначив нові критерії суспільства сяокан, які в дечому
доповнювали економічні показники, про які йшлося ще за Ден Сяопіна. Наприклад, йшлося про те, що доходи городян мають сягнути 18 тис. юанів на рік, а в
селах – 8 тис. юанів; був офіційно введений за критерій вже згаданий вище коефіцієнт Енгеля на рівні нижче 40%, встановлено, що в містах житлова площа має
досягти в середньому 30 кв. метрів на людину, урбанізація має досягти 50%; 20%
родин мусять мати комп’ютери, поліпшення медичної сфери, доступність освіти.
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Збереження стабільності в країні потребувало, головним чином, піднесення ролі розвитку соціальної сфери. Наступний лідер Китаю Ху Цзіньтао висунув інтереси людини у центр політики розвитку,
вважаючи при цьому за головні ідеї збалансованого розвитку, які наближають всебічну побудову суспільства середньої заможності. Саме в цей період
розпочинається формування системи соціального
захисту громадян, причому постійно наголошувалося на потребі більшої соціальній рівності.

Ху Цзіньтао також приділив увагу духовній складовій сяокан, наголошуючи на створенні «духовної
цивілізації», на побудові «гармонійного суспільства». Висунуті ним у 2006 році принципи моральної оцінки діяльності компартії стали також відомі
як «соціалістичні принципи про чесне і не чесне»,
які впроваджували як правила поведінки для всіх
громадян, і які заклали фундамент до дальшого
виховання суспільства у дусі гармонії, патріотизму,
порядності та дисциплінованості.

До 2020 року Китай перетвориться на країну, де крізь зростуть рівень заможності, якість життя і екологічна ситуація, народ матиме більше демократичних
прав, більш високі духовні прагнення, культурний рівень, суспільство демонструватиме активну життєздатність і консолідованість в умовах спокою та стабільності. Так описував сяокан один з офіційних документів того періоду.

Сяокан В НОВУ ДОБУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛІЗМУ З КИТАЙСЬКОЮ СПЕЦИФІКОЮ
На долю 5-го покоління китайських лідерів на чолі
з Сі Цзіньпіном припала місія завершити шлях до
суспільства сяокан, втіливши задуми попередників.
Проте попри всі зусилля минулих поколінь реформаторів, протиріччя, які накопичувалися упродовж
здійснення реформ, не зникли. Як відзначалося у
документах 4-ї сесії ВСНП 12-го скликання навесні
2016 р., складнощів на шляху до всебічної побудови суспільства середньої заможності виявилося
більше, ніж очікували раніше. З іншого боку, економічні критерії побудови суспільства сяокан були
практично виконані, проте було зрозуміло, що до
комплексного переходу китайського суспільства
у стан заможності було ще аж надто далеко. Саме
тому слід звернути увагу на таку фразу з матеріалів
засідання китайського парламенту: «Цільові значення намічених показників не є директивними,
вони й не є прогнозами, вони є цілями розвитку,
яких держава сподівається досягнути, це вираження очікувань і політичних орієнтирів. Реальні значення цих показників можуть бути як вище, так і
нижче за очікувані».
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нерівномірністю та неповнотою розвитку. Саме
ці фактори обмежують перехід до заможного
життя, яке в сучасну добу вже не може бути обмежене лише матеріальними та культурними
потребами, а є комплексом запитів народу у
сфері демократії, законності, рівності, справедливості, безпеки, захисту довкілля, соціальних
гарантій тощо. Отже, розробляючи плани 13-ї
п’ятирічки (2016 – 2020 рр.) зроблено було наголошено на п’яти аспектах розвитку – інноваційному, узгодженому, «зеленому», відкритому, загальнодоступному. В результаті було прийняте
рішення про перехід до помірного зростання ВВП
(на рівні до 7%), що дозволило б провести структурну перебудову економіки, замінити її головні
драйвери зростання. Тепер ними стали внутрішнє споживання і сектор послуг, що також сприяє
зростанню добробуту людей.

Постанова ЦК КПК «Про деякі питання всебічного
поглиблення реформ», прийнята на 3-му пленумі
ЦК КПК 18-го скликання в листопаді 2013 р., підтвердила плани завершити побудову суспільства
сяокан до 2020 року по всій країні шляхом якісного
підвищення виробництва. Ключовою у новій концепції є саме її всезагальність і всебічність.

Нове покоління лідерів зробило дальші кроки зі
зміни демографічної ситуації. У 2015 році керівництво КПК на 5-му пленумі ЦК КПК 18-го скликання
оголосило про відмову від політики «Одна родина – одна дитина» і про перехід до політики двох
дітей на одну родину. Цей крок був викликаний
тенденціями зниження кількості працездатного
населення і старінням нації, що може призвести до
дефіциту працівників в перспективі 10-15 років.

Отже, на новому етапі реформи партія і китайський уряд ухвалили рішення переглянути деякі
концепції минулого, зокрема по-новому визначити основне протиріччя соціалізму з китайською
специфікою «в нову епоху». Якщо раніше це було
протиріччя між матеріально-культурними потребами народу, що зростали, і між відсталим
виробництвом, то тепер виникло протиріччя
між прагненням народу до прекрасного життя і

Нова ситуація змусила ретельніше взятися за реформи сфери соціального захисту, включаючи медичне обслуговування, з основним наголосом на
профілактичні заходи в селах. В соціальній роботі
особливу увагу приділено соціальному страхуванню міських і сільських мешканців, щоб пенсійну
систему, яка нині охоплює 55% населення країни,
було поширено на всі категорії громадян. Особлива увага тут мусить бути приділена мігрантам
з сільських районів у містах, які випадають з сис-
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теми соціальної опіки, адже не живуть за місцем
прописки. Таких людей близько 300 млн. по всьому
Китаю, і вони створюють додаткове навантаження
на структури соціальної опіки в місцях фактичного
перебування. Розв’язання соціальних проблем цієї
категорії людей – одне з ключових завдань для китайської влади.
Попри таку проблему, китайська влада надає підтримку процесам урбанізації (переселення селян
до міст або перетворення сіл на міста) – від 2011
року кількість мешканців міст перевершила кількість мешканців сільських районів. На 2015 рік пропорція між мешканцями міст і сіл складала вже
56,1% проти 43,9%. Китайська влада готується до
тогу, що вже після 2025 року в містах мешкатиме 915
млн. осіб від населення майже в 1,4 млрд. Реальністю для КНР стануть мегаполіси, в яких мешкають
80-100 млн. осіб.
Сучасні китайські керівники також переглянули
певні економічні показники суспільства сяокан. У
2015 році вони взяли на себе зобов’язання подвоїти ВВП рівня 2010 року до 2020 року. В результаті, згідно планів 13-ї п’ятирічки, до 2020 року буде
досягнуто середньодушовий ВВП на рівні 60 тис.
юанів, що на той час перевищувало 9 тис. доларів
США. Відзначимо, це значно вища «планка», ніж ті,
які ставили в часи Ден Сяопіна і наступних керівників. Також йшлося про суттєве підвищення реальних доходів населення.
Але поряд з цим завданням було також ухвалене рішення про повне подолання бідності – на практиці
це означало вивести з бідності 70 млн. китайців,
прожитковий мінімум яких був нижчим за визначений ООН та Світовим Банком рівень доходів нижчий

«межі бідності». Проте цікаво, що «межа бідності»
в Китаї постійно переглядалася. Так, наприклад, на
2010 рік за межею бідності жили 26,8 млн. людей
(2,8%) населення країни, проте внаслідок перегляду мінімального рівня доходів – 2300 юанів на рік
(376 дол. США) за межею бідності опинилися одразу
165,7 млн. осіб (7,2%). На 2015 рік їх залишилося 70
млн. А вже 2016 року з бідності було «вирвано»
12 млн. осіб. Частково це вдалося зробити завдяки
переселенню населення з бідних районів у райони з вищим розвитком, що є досить незвичною та
фінансово досить коштовною практикою. Йшлося
про те, що 2017 року шляхом переселення у заможніші райони з бідності буде вирвано 3,4 млн. осіб,
а загальна кількість «жебраків» за рік скоротиться
на 10 млн. Отже, імовірно, що такими темпами Китаю вдасться викорінити бідність до 2020 року.
Окрім того, для подолання бідності втілюють програми підтримки освіти – зокрема через скасування оплати для учнів загальноосвітніх шкіл, які
тепер можуть розраховувати на безкоштовні підручники, та навіть на фінансову підтримку, якщо
учень походить з родини, яка живе за межею бідності. За наказом партії втілюють програму, коли
приватні компанії, або й просто заможні люди відраховують частину своїх коштів на державні соціальні програми, які втілюють як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.
Вже на 19-му з’їзді КПК 2017 року Сі Цзінпін виголосив доповідь «Досягти рішучої перемоги у повній побудові суспільства середньої заможності,
здобути велику перемогу соціалізму з китайською
специфікою у нову епоху». З трибуни з’їзду він
заявив, що «життя народу в цілому вже досягло
рівня середньої заможності».

Заглядаючи у недалеке вже майбутнє, керманич КНР Сі Цзінпін сказав: на стадії від
2020 року до 2035 року Китай ще буде нарощувати базу суспільства середньої заможності – сяокан. «Життя народу буде заможнішим, помітно зросте частка населення з середнім рівнем доходів, різко зменшиться різниця доходів між містом та
селом і буде забезпечений рівномірний доступ до громадських послуг, будуть зроблені тверді кроки до всебічної заможності», – сказав Сі Цзіньпін.
І потім знадобиться ще 15 років наполегливої праці, аби в цілому досягти модернізації. Отже, видно, що Сі Цзіньпін цілком готовий виконати заповіт патріарха
китайських реформ про завершення побудови суспільства сяокан і про завершення
модернізації країни.

Через всі десятиліття реформ саме концепція побудови суспільства сяокан була стрижневою як для економічного, так і для політичного та ідеологічного розвитку Китаю, разом з прагненням до подальшого поступу на шляху реформ та відкритості.
Черпаючи натхнення з прадавнього прагнення китайської нації
до життя у кращих умовах, вона слугуватиме основою для переходу сучасного Китаю на новий щабель розвитку.

40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ
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СТРАТЕГІЇ інноваційного
розвитку КНР 1978-2018
В умовах глобальної конкуренції інновації стають ключовим ресурсом, який забезепечує лідерство та довгострокові конкурентні переваги будь-якому суб’єкту міжнародних економічних відносин. Кожна країна намагається
нарощувати та ефективно використовувати національний
науково-технічний потенціал задля інноваційної моделі
економічного розвитку. Політику інклюзивного зростання
та інноваційного лідерства у XXI ст. здійснює уряд Китаю,
який за 100 років пройшов шлях від феодальної держави
до світового інкубатора ідей, поставив амбітну ціль до
2020 р. реалізувати «китайську мрію», а саме: збільшити
ВВП та доходи населення, перетворити країну на багату,
гармонічну, цивілізовану, стати рушієм майбутніх технологічних революцій та великих відкриттів людства.

Л. Л. Антонюк
д. е. н., професор, проректор
з наукової роботи ДВНЗ
«Київський національний
економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»

О. В. Дроботюк

На сьогодні КНР – економіка світу, яка швидко зростає і посідає друге місце за обсягами валового внутрішнього продукту; витратами
на дослідження і розвиток, за кількістю дослідників, має провідні
позиції за показниками продуктивності праці та за рівнем життя,
скороченням безробіття. Починаючи з 1978 р., уряд цієї держави запровадив низку системних реформ, спрямованих на розвиток відкритості економіки, стимулювання купівельної здатності, розвиток
малого та середнього бізнесу, спеціальних економічних зон, нарощення інноваційної конкурентоздатності компаній та регіонів, підвищення інвестиційної привабливості тощо. Ефективна реалізація
цих реформ забезпечила Китаю позиції лідера за авторитетними
світовими рейтингами та макроекономічними показниками.

к. е. н., ст. викладач кафедри
міжнародної економіки ДВНЗ
«Київський національний
економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»

У 2018 р., Китай посідає 28 місце серед 140 країн світу за Глобальним
індексом конкурентоспроможності 4.0., 17 місце – за Глобальним інноваційним індексом, 80 місце – за Індексом розвитку ІКТ 2017 р. та 59 місце
– за Глобальним індексом мережевої готовності 2016 р. За оцінкою вхідних та вихідних факторів Глобального індексу конкурентоспроможності
найефективнішими факторами реалізації конкурентного потенціалу КНР
є розмір ринків, інноваційна спроможність та інфраструктура (Табл.1).

О. С. Хлистова
студентка магістерської
програми «Управління міжнародною конкурентоздатністю»
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»

Табл. 1. Рейтинг країн-ключових інноваторів

Індекс

Глобальний
інноваційнйи
індекс 2018

Організація

Бізнес-школа
INSEAD

Всесвітній
економічний
форум

Розмір ринків

Інноваційна
спроможність

Інфраструктура

Кількість країн

126

140

140

140

140

США

6

1

2

2

9

КНР

17

28

1

24

29

Україна

43

83

47

58

57

Глобальний індекс конкурентоспроможності 4.0. 2018

Китай є лідером за обсягами ВВП за ПКС, експорту та імпорту, за прямими іноземними інвестиці-

Рис. 1. Конкурентні позиції Китаю у глобальних ланцюгах вартості у 2017 р.

Джерело: складено авторами на основі даних World Trade Organization

Окрім цього, частка Китаю у світовому високотехнологічному експорті щорічно зростає та у 2017 р.
становила 16,7%. А в структурі китайського товарного експорту на середньо- та високотехнологічну
продукцію припадає 62,7% (Рис. 2).
Рис. 2. Технологічний експорт КНР, частка від товарного, %

Джерело: складено авторами на основі даних UNCTAD

Інноваційна активність китайських компаній та науково-дослідних інституцій зростає швидкими темпами. Так, за останні 10 років кількість патентних заявок зросла в 8 разів, що дозволило Китаю очолити рейтинг країн за патентною активністю. Найбільше патентів у 2017 р.
отримано саме на винаходи у таких галузях, як:
◊ комп’ютерні технології (8,6% у загальному обсягу китайських заяв
та друге місце у світі);
◊ цифрові комунікації (8,2% та перше місце у світі);
◊ електроніка (6,8% та третє місце у світі);
◊ медичні технології (6,7%);
◊ вимірювальні прилади (4,5%).
За патентною активністю стали лідерами такі китайські компанії, зокрема, серед них першість
у в світі посідає Huawei (4024 заяви), друге – ZTE (2965), сьоме – Boe Technology Group Co.,Ltd (1818). Окрім цього, китайські компанії мають провідні позиції в секторах Четвертої промислової революції.
Варто зазначити, що у високотехнологічному секторі китайської економіки задіяні понад 27 тис.
компаній, які акумулюють сумарний річний дохід 2 трлн. дол. США або 18% ВВП.
Всеохопні реформи та розвиток політики економічної відкритості призвели до притоку прямих іноземних інвестицій та до розміщення філій транснаціональних компаній на території Китаю, внаслідок
чого країна стала активним учасником глобальних ланцюгів доданої вартості. За понад 40 років
уряд КНР кардинально трансформував промислову структуру. Як наслідок – участь Китаю у процесі

Джерело: складено авторами на основі даних міжнародних організацій
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ями, показниками участі у глобальних ланцюгах
вартості (Рис.1).
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створення товару змінилася з позиції виробника на
центр продукування ідей, досліджень та розробок.
Такі кардинальні зміни, зумовлені розробкою та реалізацією значної кількості середньо- та довготривалих програм стратегічного розвитку індустрій до
2050 р., дозволили виокремити 3 етапи індустріального розвитку КНР (Табл. 2).
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Табл. 2. I етап реформ щодо забезпечення індустріального та інноваційного лідерства КНР
Етапи
реформ, рр.

Стратегії, програми,
плани розвитку
Перший п’ятирічний
план Китаю (1953-1957)
Другий п’ятирічний
план Китаю (1958-1962)

Характеристика
Зосередження зусиль на розвитку 694 малих та середніх промислових проектів,
визначення основи соціальної індустріалізації для Китаю, становлення
капіталістичної промисловості та торгівлі задля полегшення соціалістичних
перетворень приватної промисловості та торгівлі.
Подальша індустріальна розбудова з фокусуванням на важку промисловість,
продовження соціалістичних перетворень, спрямованих на збільшення частки
колективної власності

Третій п’ятирічний план
Розвиток промисловості та транспортної інфраструктури, підвищення якості товарів.
Китаю (1966-1970)
Четвертий п’ятирічний
план Китаю (1971-1975)
П’ятий п’ятирічний
план Китаю (1976-1980)

Забезпечення середньорічних темпів зростання валової продукції промисловості та
сільського господарства у розмірі 12,5 % , розвиток важкої та легкої промисловості.

Одним з найвагоміших результатів 1 етапу реформ є реалізація програми «Факел», яка
стала найуспішнішою програмою в світі щодо розвитку підприємництва та комерціалізації продуктів у високотехнологічних секторах економіки. Завдяки великим інвестиціям
уряду в інноваційний розвиток Китаю, було запроваджено розвиток високотехнологічних зон для запуску нових підприємств та технологій, як наслідок було створено один
з найпотужніших наукових парків у світі – Чжонгуанчун, який став китайською Кремнієвою долиною. Подальші реформи у промисловому секторі були спрямовані на нарощування
виробничої конкурентоздатності підприємств та на зростання обсягів виробництва за
рахунок оптимізації промислової структури (Табл. 3).
Табл. 3. Другий етап реформ щодо забезпечення індустріального та інноваційного лідерства КНР
Етапи
реформ, роки

Дев’ятий п’ятирічний
план (1996-2000)

Створення незалежної та повної промислової системи та національної економічної
системи з 1978 по 1980 рр.

Десятирічний план
Модернізація сільського господарства, розробка технологій задля покращення та
розвитку народного
полегшення процесу ведення господарства. Розвиток легкої промисловості та відхід
господарства (1976-1985) від командної економіки моделі СРСР.

Перший етап
1953 – 1990
рр.

Національний план
розвитку науки і
техніки (1978-1985)

Початок реформ й визначення національних та інноваційних пріоритетів та
планування розвитку науки і техніки.

Шостий п’ятирічний
план (1981–1985)

Досягнення середньорічного темпу зростання 5% для промислової та
сільськогосподарської продукції, збереження пропозиції та якості споживчих товарів
відповідно до зростання соціальної купівельної спроможності та зміни структури
споживання та збереження ринкових цін.

План рішення
пріоритетних науковотехнічних проблем
державного значення
«Штурмовий план»
(1982)

Розробка системи фінансування НДДКР, залучення університетів та підприємств до
співпраці з метою швидкого, «екстреного» впровадження ключових технологій задля
вирішення великих науково-технічних проблем економічної розбудови.

Сьомий п’ятирічний
план (1986-1990)

Пристосування до змінної структури суспільного попиту та до вимог економічної
модернізації, подальше регулювання промислової структури, технічне оновлення,
реформування та перебудова виробничих підприємств. Збільшення валового
національного виробництва у сфері промисловості та сільського господарства на
38% впродовж п'яти років.

Програма «Spark»
(1986–2015)

Підвищення продуктивності праці, заохочення фермерів змінювати традиційні
способи виробництва, розвиток індустрій в регіонах із використанням науки
та технологій, сприяння розвитку підприємств в містах у пріоритетних галузях
промисловості, спрямованих на розвиток прогресу в сфері науки і техніки. В
рамках програми було надано підтримку понад 3 тис. фірм, створено понад 3 тис.
підприємницьких шкіл та 5 тис. тренінгових баз, запущено понад 1 тис. проектів.

Програма «Факел»
(1988 – дотепер)

Складається з чотирьох основних частин: інноваційних кластерів, технологічних
бізнес-інкубаторів, фонду початкового фінансування та фонду керування венчурним
бізнесом. До 2011 р. в Китаї було започатковано понад 1 тис. технологічних бізнесінкубаторів, числі серед них – 336 національних інкубаторів з понад 60 тис. компаній,
54 науково-технічних індустріальних інкубатори.

Джерело: складено авторами на основі даних The State Council of the PRC, Ministry of science and technology of PRC

Перший етап реформ характеризує розв’язання проблем у найпріоритетніших секторах
економіки, таких, як сільське господарство, розбудова транспортної системи, важкої промисловості та співпраці з місцевими жителями щодо ефективного опанування роботи в цих
галузях. Насамперед усі зусилля були спрямовані на розбудову незалежної промислової системи, яка буде здатна задовольняти внутрішній попит. За рахунок швидкої розбудови галузей
продуктивність праці в регіонах почала стрімко зростати, що забезпечило підвищення купівельної спроможності громадян і покращення соціально-економічних умов в країні.
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Стратегії, програми,
плани розвитку

Завершення другої фази модернізації промисловості, прискорення становлення
сучасної моделі підприємств

Програми створення
університетів світового
класу (Програма 985 та
211) (1996 та 1998 рр.)

Формування системи освіти та університетів світового класу, трансформація
національної інноваційної системи у глобальний вимір

Державна програма
фундаментальних
досліджень і розвитку
«973» (1997)

Перегляд та збільшення фінансування високотехнологічного сектору, реалізація
потенціалу, сформованого за рахунок реформ першого етапу

Державна програма
високотехнологічних
НДДКР (Програма 863)

Продовження досліджень у аерокосмічній галузі та біотехнологіях, інформаційних
технологіях, енергетиці та ін.

План активізації
освітньої модернізації
в ХХІ ст.(1998)

Підвищення якості освітніх послуг та покращення системи професійної освіти та
безперервного навчання задля забезпечення доступу до освітніх та навчальних
програм всіх типів та рівнів

Десятий п’ятирічний
план (2001–2005)
Другий етап
1991-2015 рр.

Характеристика

Досягнення зростання в первинній, вторинній та третій галузях промисловості на 13,
51 та 36% відповідно ВВП, та зайнятості в цих секторах на 44, 23 та33 % від загальної
кількості працівників у країні

Програма регулювання
промислової структури
Китаю (2001 – 2005)

Розробка та реалізація політики підтримки розвитку галузей та зміцнення їх
міжнародної конкурентоздатності; економічна допомога щодо реконструкції
галузей, що занепадають; допомога, необхідна для технологічної реконструкції та
вдосконалення МСП

Середньо- та
довгострокова стратегія
розвитку науки та
техніки (2006–2020)

Співробітництво підприємств з державою та університетами, утворення короткота довгострокових зв’язків, сприяння держави у створенні підприємств, які
працюватимуть у цій галузі, зменшення податкового навантаження, фінансування
стартапів, розвиток аерокосмічної, ІКТ-галузей

Одинадцятий
п’ятирічний план
(2006 –2010)

Оптимізація та покращення структури промисловості

План реструктуризації
та оновлення
промисловості
(2011– 2015)

Дальше покращення формування промислової структури, створення доданої вартості у
нових галузях промисловості (15% від загальної вартості виробництва в країні у 2015 р.).
Координація розвитку МСП, сприяння розвитку альянсів між фірмами, їх злиттю
і поглинанню. Пропагування використання провідних технологій на виробничих
підприємствах, ліквідація застарілих потужностей, модернізація промислових товарів
народного споживання, підвищення конкурентоздатності галузі електроніки

План прискореного
розвитку стратегічних
нових галузей
промисловості
(2010 –2020)

Визначення стратегічних нових галузей промисловості (енергоефективність
та охорона довкілля, інформаційні технології нового покоління, виробництво
високотехнологічного обладнання, нова енергія, нові матеріали, транспортні засоби,
які працюють за допомогою альтернативної енергії; до 2015 р. ці галузі мають
формувати 8% від ВВП та 15% від ВВП до 2020 р., розвиток інновацій та збільшення
витрат на ДіР в ці галузі
Джерело: складено авторами на основі The State Council of the PRC
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Лише за 10 років уряд КНР отримав приголомшливі результати. ВВП країни в середньому збільшився
майже на 9%, а національний дохід щороку зростав
на 13%. Економічна реструктуризацію було успішно
проведено із запровадженням соціалістичної економіки ринкового типу. Значних успіхів досягнуто
досягли у становленні сучасної корпоративної
системи на великих, середніх та малих підприємствах. Більшість ключових державних підприємств
була приватизована. У 2000-х рр. загальний дохід
державних промислових підприємств та промислових підприємств із контрольною часткою державної власності досяг 239,2 млрд. юанів, що в 2,9
рази перевищувало показник 1995 року.

Наступний етап реформування характеризувала подальша розбудова секторів економіки в
умовах техноглобалізму. Увагу уряду було зосереджено на впровадженні у виробництво ключових
технологій Третьої та Четвертої промислової
революції, кардинальній модернізації виробництва і на переході до економічної моделі, яка базується на знаннях та інноваціях, де ключовим
ресурсом виступають інтелектуальний капітал
і безперервний обмін знаннями та технологіями.
Стратегічним пріоритетом уряду стає розвиток гармонійного, креативного та збалансованого суспільства, яке створює проривні ідеї та
інноваційні рішення (Табл. 4).

Стратегічною метою урядової політики Китаю є побудова середньо-заможного суспільства до 2020 р. За 40 років середньорічні темпи зростання економіки КНР – 9,6%. Вони суттєво перевищують динаміку зміни світової економіки (в середньому – 3%) (Рис. 3). Водночас
структурні зміни у китайській промисловості, спричинені впровадженням у виробничу діяльність ключових технологій Четвертої промислової революції, є одним з чинників переходу до активної розбудови наукових та дослідницьких центрів, які займаються продукуванням ідей і обміном знаннями і технологіями з іншими стейкхолдерами, що значно
підвищує інноваційну активність на міжнародній арені.
Рис.3. Динаміка темпів економічного зростання Китаю, %

Табл. 4. Третій етап реформ щодо забезпечення індустріального та інноваційного лідерства КНР
Етапи
реформ,
роки

Стратегії, програми,
плани розвитку

Характеристика

Тринадцятий п’ятирічний Оптимізація сучасної індустріальної системи через стратегічний розвиток
план (2016 – 2020)
новостворюваних секторів економіки, підвищення якості товарів та послуг
Національний план
науково-технічних
інновацій (2016 – 2020)

Основою стрімкого економічного зростання Китаю стала політика реформ та відкритості, яку було направлено на формування соціалістичної економіки з ринковим механізмом та інтернаціоналізацію народного господарства. Реформи охопили як і сільське господарство, так і промисловість, особливу увагу
приділяли розвитку освіти, науки і технологій. Саме інноваційна політика китайського уряду дала поштовх інтенсивному економічному розвитку та формуванню інноваційної конкурентоздатності КНР.
НАШІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КНР ДОЗВОЛИЛИ ВИОКРЕМИТИ ТРИ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ.

Посилення побудови стандартної системи, проведення вищого рівня дизайну
робочої стандартної системи, побудова та вдосконалення стандартної
автоматизованої системи промисловості, прискорення досліджень та розробки
технічних стандартів, необхідних для промисловості, надання підтримки з
дослідження та перевірки стандартів оцінки роботів

◊ Перший етап (1975-1994 рр.) – початок трансформацій та системні реформи, які характеризують визначення ключових завдань розвитку науки і технологій, економічна модернізація
сільського господарства та індустріалізація, формування національної інноваційної системи з
ринковим механізмом, перехід від стратегії запозичення інновацій до створення власних, становлення та розвитко системи захисту інтелектуальної власності.

Стратегія
«Інтернет плюс» (2015)

Об’єднання мобільного інтернету, хмарних технологій, big data, інтернету речей та
інших таких технологій із сучасною виробничою системою, просування онлайнритейлу

◊ Другий етап (1995–2005 рр.) – поглиблення реформ на основі програм та проектів розвитку
науки і техніки через збільшення фінансування, формування університетів світового класу, інтеграція національної інноваційної системи у глобальну.

План розвитку штучного
інтелекту наступного
покоління (2015 – 2030)

До 2020 р. досягнення глобального лідерства у сфері штучного інтелекту, до 2025
р. – штучний інтелект – рушійна сила у промисловому оновленні та економічній
реструктуризації, до 2030 р. – Китай – глобальний інноваційний центр у штучному
інтелекті, розбудова країни на принципах інтелектуальної економіки

◊ Третій етап (2006 р. – дотепер) – реформи, направлені на становлення інноваційної нації, які характеризує ефективність реалізації інноваційного потенціалу у високо-, середньо- та
низькотехнологічних галузях промисловості для досягнення глобальної конкурентоздатності.

Середньо та
довгостроковий план
розвитку автомобільної
індустрії (2017–2027)

За 10 років мати «сильний» авторитет у автомобільній індустрії. Стати національним
чемпіоном у створені запчастин та автомобільних брендів, пов’язаних із
технологіями у цій індустрії, підтримка водіїв та транспортних засобів із
автоматичним управлінням. Велику увагу зосереджено на підгалузях двигунів,
зокрема, на гібридах, на виробництві акумуляторних батарей тощо

План розвитку галузі
робототехніки
(2016 –2020)

Третій етап
2016 рік –
дотепер

Стрімкий розвиток космічної та аерокосмічної галузі, енергетики, дослідження моря,
збільшення частки ринку у цих сферах, реформи у сфері освіти, запровадження
креативного навчання

Джерело: складено авторами на основі даних UNCTAD

Національний
план розвитку
сільськогосподарського
науково-технологічного
парку (2018–2025)

Розбудова сільськогосподарських технологічних парків задля забезпечення
національної продовольчої безпеки, прискорення модернізації сільського
господарства та розвитку інноваційного підприємництва

Стратегія «Китай 2030»

Зміцнення індустріальної бази за рахунок інновацій та технологій, перехід до
виробництва високотехнологічної продукції та переважання сфери послуг (наукові
дослідження, розробки, консалтинг, обмін знаннями тощо) через залучення до
глобальних дослідницьких мереж

Дорожня карта розвитку
науки і технологій до
2050 р.

Створення кластерів, агломерацій, бізнес-інкубаторів, смарт-міст, співробітництво з
країнами-лідерами з інновацій

Важливу роль у розвитку науки і технологій, а також високих інноваційних результатів КНР на глобальній арені відіграють витрати на дослідження та розробки. За двадцять років вони зросли з
0,7% ВВП до 2,12% ВВП, а в грошовому вимірі – в 54 рази. Нині найбільша частка витрат припадає на
бізнес – 77,3%, держава фінансує 15,8%, університети – 6,9% (Рис. 4.).
Рис. 4. Динаміка витрат на дослідження і розробки 2000 – 2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі The State Council of the PRC
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Джерело: складено авторами на основі даних OECD Statistics
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Тож ключовими характеристиками успіху інноваційної політики стали
системність, послідовність, неухильне дотримання курсу державних реформ, масштабне використання потенціалу зарубіжних партнерів та ринків, формування винятково сприятливого інституціонального середовища
та сучасної інфраструктури, а також значне фінансування витрат на дослідження та розробки. На відкриті 1-го Китайського міжнародного ЕКСПО в
Шанхаї Сі Цзіньпін підкреслив важливість інновацій у розвитку країн світу:
«Всі країни світу мають прагнути до інновацій та форсувати перехід
від старих драйверів зростання до нових».
Разом із стимулюванням розвитку внутрішніх китайських інновацій, уряд Китаю розробив комплексну
модель гармонійного розвитку країни через поглиблену співпрацю з іншими державами, інтеграцію
у новітні форми міжнародного поділу праці, які характеризують кооперація суб’єктів господарювання
щодо безперервного обміну знаннями та технологіями через участь у глобальних дослідницьких мережах та роботи за принципом моделі «відкритих
інновацій». Реалізація політики економічної відкритості дозволила урядові КНР стати активним
учасником та рушієм розвитку глобальних ланцюгів

вартості. З 2008 р., приєднавшись до Світової організації торгівлі, Китай посів місце глобального центру виробництва промислових товарів, що спричинило бум прямих іноземних інвестицій та відкриття
значної кількості виробництв провідних транснаціональних корпорацій. У 2016 р. Китай вже посідав
першість за Глобальним індексом виробничої конкурентоздатності міжнародної консалтингової компанії Deloitte1. Як наслідок – стрімке підвищення
продуктивності праці в країні та нарощення обсягів
зовнішньої торгівлі, зокрема внутрішньої доданої
вартості у валовому експорті (Рис. 5).

Проте за останні роки роль Китаю та інших нових індустріальних країн у глобальних ланцюгах
вартості кардинально змінилася. Це спричинено
їх стрімким інноваційним розвитком, розбудовою
університетів світового класу, які на сьогодні є глобальними дослідницькими центрами і готують висококваліфікований персонал з урахуванням майбутніх глобальних викликів. Значні інвестиції уряду
в розвиток потужного інтелектуального ресурсу
забезпечують динамічне зростання інноваційної
активності в країні та орієнтацію на продукування

нових ідей, на розробку високотехнологічних товарів та на розвиток сфери послуг, що є одним з
найбільш високовартісних компонентів у створенні продукту в глобальному ланцюгу вартості. Всеохопні реформи у сфері освіти та науки дозволили
Китаю переорієнтуватися із суто виробничої діяльності в межах глобальних ланцюгів вартості на
інтелектуальну. Такий потужний інноваційний розвиток країн-світових виробників спричинив кардинальний перерозподіл обов’язків в рамках концепції «усміхненої кривої» з 1970 по 2017 рр. (Рис.7).

Рис. 7. Еволюція країн-виробників та країн-інноваторів
у глобальних ланцюгах вартості за концепцією «усміхненої кривої»

Рис. 5. Динаміка обсягів внутрішньої доданої вартості у валовому експорті Китаю, млрд. дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних World Intellectual Property Organization3

Крім того, завдяки розробці реформ на інноваційній основі Китай уже бере участь у глобальних
ланцюгах вартості, інвестуючи власні нематеріальні активи, які допомагають реалізовувати свої
стратегії у майбутньому. Інвестиції у високі технології залишаються географічно зосередженими
у таких країнах, як Китай, Німеччина, Японія, Республіка Корея та Сполучені Штати, а китайські
новатори стають найбільшим джерелом патентів з 2010 р.
Джерело: складено авторами на основі OECD TiVA indicators Database

У 2013 р. Китай став країною-лідером з участі у глобальних ланцюгах вартості в рамках загальної
частки створеної вартості в ланцюгу (Рис. 6).
Рис. 6. Участь країн у глобальних ланцюгах вартості в рамках загальної частки створеної вартості у ланцюгу, %

Врахування трендів глобалізації та науково-технічного прогресу дозволило уряду КНР розробити
комплексну модель гармонійного розвитку країни
через поглиблену співпрацю з іншими державами,
інтеграцію у новітні форми міжнародного поділу
праці, які характеризує кооперація суб’єктів господарювання щодо безперервного обміну знаннями
та технологіями через участь у глобальних дослідницьких мережах та роботу за принципом моделі
«відкритих інновацій». Активна участь КНР у про-

цесах наукових досліджень і розробок, трансфері знань і технологій надає можливість країні бути
невід’ємною частиною глобальних інноваційних
мереж (ГІМ). Глобальні інноваційні мережі сприяють співпраці як з академічними організаціями, так
і співпраці в інноваційній сфері з іншими фірмами. Тип партнера залежатиме від основної функції
дослідного центру. Перевагами участі в глобальних
інноваційних мережах є:

◊ можливість поширення власних і отримання доступу
до наукових публікацій інших учасників глобального співтовариства;
◊ налагодження прямої комунікації між вченими – членами спільноти
щодо власних та інших досліджень;
◊ участь у реалізації відкритої науки і відкритих інновацій;
◊ пошук партнерів для реалізації грантів і досліджень4.

Джерело: складено авторами на основі даних World Trade Organization2
1

Global Manufacturing Competitiveness Index [Електронний ресурс] // Deloitte. – 2016. – Режим доступу:
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-competitiveness-index.html
2
World Trade Organization. Global Value Chain Development Report [Електронний ресурс] / World Trade Organization // World Trade Organization. – 2017. –
Режим доступу: https://brookings.edu/wp-content/uploads/2017/07/tcgp-17-01-china-gvcs-complete-for-web-0707.pdf . – 205c.
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3

Intangible Capital in Global Value Chains [Електронний ресурс] // World Intellectual Property Organization. – 2017. – Режим доступу:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2017.pdf
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Крім того, ті країни, які активно залучені в глобальні інноваційні мережі та мають високі
витрати на дослідження і розробки, мають провідні позиції у Глобальному інноваційному індексі та Індексі конкурентоздатності у сфері вищої освіти. Серед таких держав – Сінгапур,
Південна Корея, Японія. Із середнім рівнем залучення і витрат на дослідження та розробки
– Китай, Малайзія, Словаччина, Болгарія, Польща, Угорщина, Казахстан, Індонезія. З низьким
рівнем – Таїланд, Україна, Єгипет, В'єтнам, Албанія, Пакистан, Непал, Таджикистан, Грузія,
Молдова, Південна Африка. Ці розрахунки підтвердила побудова залежності Глобального
інноваційного індексу та Індексу мережної готовності (Рис. 8).
Рис. 8. Диспозиція країн за Індексом мережевої готовності

компанії з надання якісних інвестиційних послуг, які працюють за принципом: «Низька вартість, висока
ефективність, відсутність перешкод».
На сьогодні Національна високотехнологічна зона промислового розвитку налагоджує співпрацю з країнами Європейського Союзу задля поглиблення технологічної взаємодії між країнами та компаніями. Таким
чином, було створено цілу екосистему для ефективної взаємодії суб’єктів МЕВ щодо обміну знаннями, ідеями та іншими результатами інтелектуальної діяльності у форматі глобальних інноваційних мереж (Рис. 9.).

Рис. 9. Участь Китаю у глобальних інноваційних мережах

Джерело: складено авторами на основі даних World Economic Forum, INSEAD

Ключовою характеристикою глобальної інноваційної мережі є взаємодія суб’єктів різного
рівня задля досягнення високої інноваційної результативності. Прикладом є Національна
високотехнологічна зона промислового розвитку у місті Чанша, яка була заснована у 1999 р.
Діяльність цієї зони зосереджено на інтегрованому обслуговуванні малих та середніх підприємств із використанням онлайн-платформ. Завдяки цим платформам підприємства
можуть отримати різноманітні консультації з фінансової підтримки, державного фінансування, економічних, законодавчих питань, міжнародної науково-технологічної співпраці
тощо. Задля забезпечення надання такого широкого спектру послуг, учасниками Зони є:

Джерело: складено авторами на основі 5,6

Таким чином, імперативами стратегічного розвитку Китаю
та формування його конкурентоздатності є:
◊ всеохопна урядова політика, яка представлена коротко-, середньо- та довгостроковими планами економічного розвитку та має системний, стратегічно виважений, багаторівневий характер,
забезпечує китайським товаровиробникам міжнародні конкурентні позиції, які зростають;
◊ зростання витрат на дослідження та розробки, що дозволило країні посісти друге місце у світі
за фінансуванням науки і стати лідером за інтенсивністю досліджень та розробок;

10 індустріальних баз (від сфери розваг до торгівлі високотехнологічним обладнанням);

◊ національна інноваційна система, ефективність якої забезпечують такі інструменти, як урядові
програми розвитку, територіальні об’єднання (зони техніко-економічного розвитку, спеціальні
економічні зони, мегакластери), фінансові (надання цільових грантів найконкурентнішим вищим
навчальним закладам, податкових пільг, преференцій, податкових кредитів наукоємним підприємствам у спеціальних зонах та експортно-орієнтованим підприємствам);

4 індустріальні групи, які включають велику кількість підприємств з науково-дослідними центрами (провідні виробничі індустрії, інформаційно-комунікаційний сектор,
фармацевтична галузь, нові матеріали);

◊ міжнародна науково-технологічна, промислова кооперація та інтеграція до глобальних інноваційних мереж; це дозволяє Китаю реалізовувати інноваційний потенціал та бути рушієм у глобальних ланцюгах вартості.
Як зазначив Сі Цзіньпін у доповіді на відкритті ЕКСПО:

сучасна інноваційна система, яка включає провідних фахівців-науковців, понад 330 асоційованих науково-дослідних
інститутів, 14 національних та регіональних наукових центрів технологій, 17 корпоративних пост-докторських дослідницьких станцій та 15,2 тис. науково-технічного персоналу;

«Китай не закриватиме своїх дверей
та ставатиме все більш
і більш відкритим»7.

інкубаційні платформи підприємців (Software парк, університетські наукові парки, парки підприємців та приватні
інкубатори);
інноваційна система послуг, яка об’єднує 30 незалежних
інноваційних політик, 28 венчурних компаній та має власний фонд підтримки інновацій – 30 млн. юанів щороку;
46
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5

Official Website of Changsha [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.changsha.gov.cn/investment/Industrialparks/201406/t20140629_602464.html

6

Changsha: Gateway to Inland China [Електронний ресурс] // KPMG. – 2013. – Режим доступу:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/03/Changsha-Gateway-to-Inland-China-201305.pdf
7

Промова Сі Цзіньпіна на Першому китайському міжнародному імпортному ЕКСПО [Електронний ресурс] / Сі. – 2018. – Режим доступу:
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1106/c31521-9515307.html?fbclid=IwAR3w8qROdxEBzRRfwZ8KfW9Tc0sYSaY9LK4yNnXgz0UmC7m8db1cON45GY0
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Роль спеціальних
ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
у політиці реформ
та відкритості КНР
О.В. Дроботюк
к. е. н., ст. викладач кафедри
міжнародної економіки ДВНЗ
«Київський національний
економічний університет
ім. В. Гетьмана», експерт
економічних програм
Ukrainian Institute for the Future

1988 року о. Хайнань став спеціальною економічною
зоною, а 1990 року – Пудун. На початку 90-х років
виникають нові типи СЕЗ у Китаї, зокрема зони вільної торгівлі, експортної переробки, прикордонного
співробітництва та високотехнологічні. Однак триває відкриття зон техніко-економічного розвитку.
В період 1992-1993 рр. було затверджено другу хвилю ЗТЕР з 18 зон в Інкоу, Чанчуні, Шеньяні, Харбі-

Станом на листопад 2018 р. у КНР нараховують 479 спеціальних економічних зон (Табл. 1).

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН КНР

У багатьох країнах світу спеціальні економічні зони
(СЕЗ)¹ є найважливішим інструментом індустріального
розвитку, який сприяє залученню прямих іноземних інвестицій, інтеграції локальних підприємств до глобальних ланцюгів створення вартості, зростанню експорту та
підвищенню зайнятості. Окрім цього, СЕЗ обумовлюють
появу та розвиток нових галузей промисловості, а також
стимулюють науково-технологічний трансфер.

Типи СЕЗ

Галузі

З 1970-х років більшість СЕЗ створювали в країнах, що розвиваються.
За даними ЮНКТАД, у 1986 році функціонувало 176 зон у 47 країнах, у 1995 році – 500 СЕЗ,
а 2006 року кількість таких спеціальних економічних територій сягнула 3500 у 130 державах.
На сьогодні нараховують 4500 спеціальних економічних зон різного цільового спрямування².
Китай не став винятком у використанні СЕЗ як
інструменту регіонального та економічного розвитку. На момент початку політики реформ та
відкритості уряду КНР, у 1978 році, китайська економіка була закритою, а частка зовнішньої торгівлі у структурі ВВП становила 9%. Базуючись на
позитивному досвід азійських країн, у 1979 році
Державна рада ухвалила рішення про створення
чотирьох пілотних спеціальних економічних зон:
Шеньчжень, Чжухай, Сямень, Гуандун. Одними із

ключових завдань економічних реформ в КНР стали залучення іноземних інвестицій, нарощення
експорту та подолання асиметрії розвитку регіонів. Пілотні СЕЗ показали позитивний ефект у нагромадженні інвестицій та у нарощенні промислового виробництва (Рис. 1), тому в межах реалізації
регіональної політики 1984 року уряд відкрив іще
спеціальні економічні зони у 14 приморських містах від Даляня до Бейхая. Ці території стали зонами техніко-економічного розвитку (ЗТЕР).

ні, Вейхаї, Куньшані, Ханчжоу, Сяошані, Веньчжоу,
Жунцяо, Дуншані, Наньша (Гуанчжоу), Даявані (Хуейчжоу), Уху, Ухані, Чунціні, Урумчі і Пекіні. Третя хвиля
створення ЗТЕР припала на 2000-2002 рр., тоді було
утворено 17 зон, які базувалися в Хефеї, Чженчжоу,
Сиані, Чанша, Ченду, Куньмині, Гуйяні, Наньчані, Шихецзи, Синіні, Хух-Хото, Наньнині, Тайюані, Іньчуані,
Лхасі, Нанкіні і Ланьчжоу3.

Умови
для бізнесу

- вільні економічні зони (у т.ч. торговельні) (12)
- зони техніко-економічного розвитку (219)
- високотехнологічні зони індустріального розвитку (168)
- експортно-орієнтовані промислові зони (63)
- прикордонні зони економічного співробітництва (17)
с/г, високотехнологічні галузі, біотехнології, ІКТ, фармацевтика, порцеляна, харчова
та текстильна промисловість, металургія, машинобудування
- інвестиції нерезидента – мінімум 25% статутного капіталу;
- встановлений ліміт ПІІ у об’єкти СЕЗ - $50 млн.;
- податкові канікули на 5 років з повним / частковим (2 роки – 0%, 3 роки – 50% від діючої
ставки) звільненням від сплати податку на прибуток;
- 0% імпортного мита на обладнання, яке ввозить нерезидент за рахунок частки у капіталі;
- максимальні терміни оренди землі – від 70 років для будівництва житла до 40 років для
об’єктів туризму/розваг.
Джерело: складено автором на основі даних China Association of Development zone

Найпоширенішими є зони техніко-економічного розвитку та високотехнологічні зони (80%), що пояснює довгострокова стратегічна мета Китаю – глобальне інноваційне лідерство. Сконцентровані СЕЗ від
Північно-Східної до Південної частини КНР, уздовж узбережжя.
Рис. 2. Територіальний розподіл китайських зон техніко-економічного розвитку

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій до КНР, 1979-2017 рр.

Джерело:
China Association
of Development zone

Джерело: UNCTAD
1

СЕЗ – це географічні райони, де діють ліберальні правила ведення бізнесу. Зокрема, на цих територіях бізнесу пропонуют податкові пільги, спрощену
процедуру реєстрації підприємницької діяльності та отримання дозволів на працевлаштування, розвинену інфраструктуру та комерційні послуги.
2
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3

Хоменко О. В. Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю : дис. канд. ек. наук :
08.00.02 / Хоменко Ольга Володимирівна – Київ, 2014.

World Investment Report 2018 [Електронний ресурс] // UNCTAD. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf.
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Рис. 2. Територіальний розподіл китайських зон техніко-економічного розвитку

Функціонування СЕЗ в регіонах дає позитивний економічний ефект для Китаю в цілому. Розвиток прибережних районів КНР призвів до зростання потоку прямих іноземних інвестицій, створення нових
виробництв та робочих місць, а також в цілому до підвищення рівня життя населення. СЕЗ, виступаючи
каталізатором структурних трансформацій в країнах, що розвиваються, сприяли розвитку експортоорієнтованого виробництва в КНР. Досвід Китаю свідчить про те, що створення зон експортної переробки стимулювало експортну діяльність переробних підприємств, які перейшли від експорту сировини
до експорту готової продукції. Перевагами зони експортної переробки є:
1) відсутність валютних обмежень;
2) звільнення від стягування мита на обладнання, яке використовують у зоні;
3) забезпечення інфраструктури.

Разом із позитивною динамікою економічного
зростання регіонів КНР, де функціонують СЕЗ, для
китайського уряду залишається нерозв’язаною
проблема подолання нерівномірного розвитку центральних та північно-західних провінцій. У другій
половині 1990-х років урядом було здійснено кроки
щодо вирівнювання регіональних диспропорцій у
західних провінціях КНР шляхом інвестування у розбудову транспортної інфраструктури, енергетичних
та телекомунікаційних мереж, підтримкою промис-

Тож за роки функціонування СЕЗ в Китаї щорічний приріст валового регіонального продукту (ВРП) становить 6-10% (залежно від типу зони), понад 40% високотехнологічного експорту припадає на ЗТЕР, а також концентрація іноземного капіталу становить понад 70%.

лового сектору та сільського господарства, розвитком освіти всіх рівнів, а також впровадженням
преференційного режиму для прямих іноземних
інвестицій. Однак цю стратегію було спрямовано на
відновлення потенціалу провінцій та на модернізацію старих промислових центрів. Тому прибережні
регіони, які розвивалися швидшими темпами за рахунок іноземного капіталу та нарощення експорту,
перевершували західні та центральні провінції Китаю, що обумовлює подальше зростання нерівності.

Таким чином, роль спеціальних економічних зон у політиці реформ та відкритості є колосальною, адже вони стали ключовим інструментом залучення іноземного капіталу, посилення позицій Китаю на світовому ринку
товарів, активізації науково-технологічної та інноваційної діяльності. На
сьогоднішні політику КНР спрямовано на створення гармонійного та інноваційного суспільства на основі сталого та інклюзивного розвитку економіки. Позиція КНР на світовій економічній арені продовжує зростати за
рахунок глобальних ініціатив. Зокрема завдяки Ініціативі «Один пояс, один
шлях» Китай, стимулюючи економічне зростання країн, що розвиваються,
перетворився на найбільшого інвестора.

Рис. 3. Структура валового регіонального продукту, 2016 р.

Впровадження китайського досвіду в українську економіку є доречним. Україна має негативну історію
розвитку вільних економічних зон, яку супроводжували непрозорий процес надання пільг та корумпованість, які обумовили зловживання пільговим режимом з боку підприємств; відсутність механізму
прийняття рішень в СЕЗ; брак державного контролю за діяльністю СЕЗ, що призвело до масового порушення податкового та митного законодавств.

Однак створення умов для ефективного функціонування спеціальних економічних територій може забезпечити значний економічний ефект. За розрахунками Ukrainian Institute for the
Future4, успішна реалізація потенціалу спеціальних економічних територій призведе до щорічного додаткового зростання прямих іноземних інвестицій до $2-6 млрд., номінального ВВП – на
10%, до створення нових робочих місць – 30 тис./рік. Для цього необхідно здійснити такі кроки:

Джерело: складено автором на основі даних China Statistical Yearbook 2017

Лідером за обсягом ВРП у 2016 році була провінція Гуандун – 8,1 трлн. юанів, у т.ч. кінцеве споживання – 4,1 трлн. юанів, нагромадження капіталу – 3,5 млрд. та чистий експорт – 0,5 трлн. юанів
(Рис.3). Найбільшу додану вартість у провінції Гуандун створюють промисловість – 3,2 трлн. юанів та торгівля – 838 млрд. юанів. Такі показники забезпечені високою концентрацією капіталу в
провінції за рахунок створеного бізнес-клімату. Саме в провінції Гуандун функціонують 64 спеціальні економічні зони та індустріальні парки. Незважаючи на податкові пільги, які надають компаніям в межах зон з преференційним режимом, в Гуандуні генерують 12% сукупних податкових
доходів у бюджет – 1 трлн. юанів. Це найбільші доходи порівняно з іншими провінціями КНР.

1. Розробити та ухвалити новий закон про розвиток спеціальних економічних територій у першій половині
2019 р., в якому має бути визначено механізм створення, функціонування та контролювання. З 1 липня 2019
року закон має набрати чинності.
2. У 2019 р. введести податкові пільги відповідно до вимог міжнародних організацій, зокрема СОТ. А також
застосувати принцип недискримінації у наданні податкових пільг (податкових канікул), що створить додаткові інвестиційні стимули.
3. У 2019 році укладати угоди щодо міжнародних юрисдикцій з метою гарантування прозорого арбітражу,
зокрема, імплементації британського права та англійської юрисдикції.
За цих умов спеціальні економічні території забезпечать зростання національної економіки завдяки активізації депресивних регіонів, використанню наявного фінансового, людського, технологічного потенціалу,
стимулюванню експортної діяльності, залучення інвестицій.
4

Амелін А. І. Нові спеціальні економічні території забезпечать 1% додаткового приросту ВВП щорічно [Електронний ресурс] / А. І. Амелін, О.
В. Хоменко // Ukrainian Institute for the Future. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.uifuture.org/post/novi-specialni-ekonomicniteritorii-zabezpecat-1-dodatkovogo-prirostu-vvp-soricno/.
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КИТАЙ
на шляху розбудови
людиноцентричної
економіки
Одна з найбільш шанованих глобальних заслуг Китаю
перед міжнародною спільнотою полягає в тому, що, радикально скоротивши бідність всередині країни за останД. П. Єфремов
ні три десятиліття, він суттєво знизив загальносвітовий
к. е. н., провідний фахівець
Центру Міжнародних
рівень бідності, посприявши достроковому досягненню
досліджень
глобальних цілей розвитку тисячоліття ООН уже 2015
Дипломатичної академії
року. Якщо на початку 1980-х років, за оцінками СвітовоУкраїни імені Геннадія
го Банку, за міжнародною межею бідності (в 1 долар на
Удовенка при МЗС
день) перебувало 542 млн жителів КНР1, то з 2016 року
їх менше за 10 млн. Сьогоднішній типовий китайський
бідняк – це не людина, що голодує та змушена жебракувати, як у багатьох країнах
Африки чи Латинської Америки; це особа молодого віку, що проживає у віддаленій
місцевості та позбавлена можливості навчатися2. Поріг бідності в Китаї давно не
пов’язаний із питаннями виживання, він стосується доступу до публічних благ та
рівності можливостей громадян. Подальший успіх країни буде пов’язаний із широтою формування у ній людського капіталу, вирівнювання доходів та можливостей,
що на практиці забезпечується через системи соціального захисту населення та
користування суспільними послугами.
Основний масив реформ, спрямованих на запровадження системи загальнонаціонального соціального захисту, був ініційований в КНР наприкінці 1990-х років. Поштовх до
їх старту надали зростаюча при капіталістичних відносинах нерівність у доходах населення і зовнішні шоки, які із інтеграцією в світове господарство почали періодично
накривати китайську економіку. Доти соціальне забезпечення в Китаї існувало в залишковому вигляді від комуністичної доби.
Початкову китайську схему забезпечення населення соціальним захистом створювали після завершення визвольної війни та утворення
народної республіки. У 1951 р. було прийнято
«Устав зі страхування праці», де вводили базові елементи соціальної підтримки міських
трудящих – вихід на пенсію, втрата працездатності, професійні захворювання, медичне
забезпечення, захист вагітних, надання місця
для проживання, – фінансування яких покладали або на підприємства-працедавців, або
безпосередньо на державний бюджет.

Від початку Політики реформ та відкритості прогалини у сфері соціального забезпечення стали особливо відчутними: незадовільний рівень покриття населення, низький, прив’язаний до застарілих
стандартів обсяг виплат, регіональні диспропорції. Їх загострення стало поштовхом до широких реформ та осучаснення, хоча перетворення почалися з помітним часовим лагом.
Так першочергова реформа, спрямована на охоплення пенсіями робітників підприємств у містах,
проходила у 1995 – 1997 роках. Її метою було запровадження класичного трирівневого пенсійного забезпечення, де перший обов’язковий щабель
формується за рахунок внесків роботодавців у спеціальний державний солідарний фонд в обсязі 17
% від оплати праці. 11-відсоткові обов’язкові персональні накопичення другого обов’язкового рівня фінансують спільно працівник та роботодавець:
внесок першого коливається від 3 до 8 %, а другий
покриває решту. Внески третього добровільного
рівня формуються індивідуально через комерційні
структури.
Значно гіршою якістю відрізняється пенсійне забезпечення жителів аграрних районів. Запроваджені з
1992 р. Міністерством внутрішніх справ заходи виявилися малоефективними, оскільки не змогли забезпечити селян похилого віку страховим покриттям на
прийнятному рівні та сформувати привабливі умови добровільної участі в пенсійних накопиченнях;
родина залишалася основним фінансовим донором
для них ще тривалий час. Лише з 2009 р. Державною
радою КНР у практику було запроваджено сучасну
систему із початковим охопленням 13% сільського
населення, проте на початок 2017 року рівень охоплення вдалося довести до 86%.
Об’єктом державної уваги в КНР також є страхування
у разі безробіття, яке в 1999 р. було поширене із зайнятих на державних підприємствах на працівників
усіх організацій та установ. Відтоді вони зобов’язані
перераховувати 1% від своєї зарплати до відповідного фонду, який доповнюється внеском 2% від їх
роботодавців. Допомога на період безробіття може
тривати від 12 до 24 місяців, а її обсяг – в середньому

6400 юанів на рік у 2016 році – залежить не стільки
від зарплати на попередньому місці роботи, скільки
від регіонального рівня мінімальної заробітної плати.
Прожитковий мінімум як орієнтир для забезпечення
найнеобхідніших потреб найбідніших міських жителів
був запроваджений також у 1999 р.. Тим, чиї доходи не
досягли його рівня, місцева адміністрація відповідно
до вартості споживчого кошика на її території надавала додаткові субсидії. Лише з 2007 р. Державна рада
видала циркуляр «Про запровадження системи гарантованих мінімальних субсидій в сільських районах». Під
його дію потрапили знедолені, пенсіонери, інваліди та
особи, хворі від народження, або 9,5% жителів сільських
територій. Вони отримували субсидію безпосередньо
від держави розміром в середньому 82 юані на місяць,
що становило лише 5% середньомісячного душового
чистого доходу селянських домогосподарств. Натомість
пряма щомісячна субсидія знедоленим жителям міст
складала 205 юанів – 15,6% середніх доходів міських
домогосподарств, що свідчить про політику преференційної підтримки урбанізованих районів в Китаї.
Сьогодні менше за 2% містян отримують мінімальний
прожитковий мінімум проти майже 8% мешканців селищ, що свідчить про те, що в містах концентруються
можливості покращувати свій добробут, що підживлюватиме процес урбанізації в Китаї і надалі.
В підсумку, рівень охоплення населення основними елементами системи соціального захисту на
сьогодні зберігає деяку неоднорідність: жителі міст
мають ширший діапазон доступу до її складових
порівняно з мешканцями сіл. Але і з містянами не
все так однозначно. Узагальнені статистичні дані
(Рис. 1.) показують, що від часів запровадження
основного масиву соціальних реформ наприкінці
1990-х досьогодні лише приблизно половина міського населення є інтегрованою до системи.

Рис. 1. Рівень покриття міського населення КНР основними елементами системи соціального захисту

Тогочасні нормативні акти соціального спрямування
мало охоплювали жителів сільських районів, допомога та догляд за якими неявно були покладені на
членів родин. Загалом соціальна допомога до 1980х років мала символічний характер, її рівень не покривав базових потреб і надавалася вона з низькою
періодичністю. Наприклад, у 1979 році у містах було
видано всього 240 тис. соціальних трансфертів, а середній їх розмір складав 75 юанів на рік3. Створена
в країні модель була позбавлена системності і в такому незавершеному вигляді проіснувала до старту
проринкових перетворень соціалістичної економіки.
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Помітних успіхів влада країни змогла досягти в медичному страхуванні, де рівень покриття за 20 років
реформи досяг 94% міського населення. Стабільний
прогрес спостерігається також щодо пенсійного забезпечення для мешканців міст: охоплення зросло
в 2,5 рази за 27 років на фоні зростання чисельності
мешканців міст у 2,7 рази за цей же період. Частка
містян, які потребують матеріальної допомоги для
досягнення мінімального прожиткового мінімуму,
скоротилася з пікових 8,6 % 2003 р. до 1,8% у 2016 р.,
що свідчить про поширення вигід від економічного зростання у суспільстві та про ефективну роботу
місцевих соціальних служб. Після реформ у 1999 р.
системи страхування у разі безробіття рівень охоплення нею повільно скорочувався, але із актуалізацію проблеми безробіття від початку економічної
кризи 2008 р. знову почав зростати. З рештою, самі
лише відносні показники покриття соціальним забезпеченням не надають повноти інформації про
адекватність його обсягу, купівельну спроможність і
здатність відновлювати справедливість між полярними групами суспільства.

Зважаючи на свою провідну роль у структурі соціального забезпечення КНР, пенсійне страхування
на сьогодні відтягує на себе основний масив соціальних витрат нації: його частка в суспільних видатках демонструє повільне зростання з 5% у 1990
р. до 12% у 2010 р. та до 18% у 2016 р. разом із поступовим збільшенням кількості осіб похилого віку
в країні. Роль інших складових соціального захисту порівняно з ними залишається неспівмірною:
менше за 1% щорічно витрачають на страхування з
безробіття та на готівкові трансферти бідним. Хоча
останні в кризові моменти – 1998 та 2008 роки –
демонструють пікові сплески, що свідчить про певну їх чутливість до економічної кон’юнктури. В той
же час, видатки на базове медичне забезпечення
населення за останні 15 років стабільно розширювалися, внаслідок чого їх частка в загальнонаціональних витратах підвищилася з 2 до 7%. Насамперед такі зміни пояснюються зростанням особистих
доходів населення, розширенням його сукупних
потреб, зокрема в якісному лікуванні.

Незважаючи на те, що внески на різні види соціального забезпечення концентруються в окремих позабюджетних фондах, при частих випадках їх балансових дефіцитів обов’язки із покриття таких розривів
бере на себе бюджетна система. Особливо характерною подібна ситуація є для пенсійного фонду: з 1997
р. він хронічно показує від'ємне сальдо, яке стрімко розширюється – з 5 млрд. RMB на той період до понад
156 млрд. у 2010 р. Це свідчить про домінування солідарної компоненти першого рівня пенсійної системи у цих соціальних виплатах. Зрозуміло, що для того, щоб на повну потужність запрацювали другий та
третій рівні системи, мають накопичитися кошти поки що працюючих осіб на індивідуальних рахунках.
Тим не менше, держава активно прирощує обсяги гарантованих з її боку пенсійних виплат, намагаючись
стимулювати споживання громадян та перейти до моделі сталого економічного розвитку.

Право на охорону здоров’я та обов’язок держави із розвитку медичних потужностей для забезпечення такого права були прописані в китайській конституції 1954 року. На середину 1970-х років Китай, попри економічну стагнацію, мав одну з найвсеосяжніших систем медичного забезпечення: для
робітників діяла Схема медичного страхування праці, державні службовці були учасниками Схеми
державного медичного страхування, а селянам надавали послуги відповідно до Кооперативної медичної схеми. В підсумку біля 90% населення були охоплені основними послугами системи охорони
здоровʼя, що дозволяло ефективно протидіяти різноманітним епідемічним захворюванням, постійно знижувати рівень смертності та підвищувати загальну тривалість життя (Табл. 1).
Таблиця 1.
Динаміка основних індикаторів, що відображають результати функціонування системи охорони здоровʼя Китаю
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ІНДИКАТОР

1950-ті

1960-ті

1970-ті

1980-ті

1990-ті

2000-ні

2010-16

Приблизний
рівень народжуваності
(на 1000 осіб)

43,8

33,5

24,5

21,2

17,6

12,6

12,1

Приблизний
рівень смертності
(на 1000 осіб)

25,1

11,4

7,1

6,7

6,6

6,7

7,2

Рівень дитячої смертності
(на 1000 народжених)

195,0
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Очікувана при народжені
тривалість життя, обидві статі
(років)

40,8

49,5

63,2

68,2

70,2

73,7

75,8

Очікувана при народжені
тривалість життя, чоловіки
(років)

39,3

47,9

61,7

66,7

68,5

72,2

74,3

Очікувана при народжені
тривалість життя, жінки
(років)

42,3

51,1

64,7

69,8

72,0

75,3

77,3

З початком деколективізації на селі, зняттям
обмежень на міграцію всередині країни та зі
стрімким зростанням міст система медичного
забезпечення, не адаптована до стрімких змін,
практично зазнала фіаско. За наступні пʼятнадцять років рівень покриття стрімко скоротився, особливо в аграрних регіонах, якість медичних послуг погіршилася, а громадяни почали
уникати контактів із закладами сфери охорони
здоровʼя. Нова китайська медицина, переналаштована на ринкові відносини, виявилася не по кишені її звичайним користувачам.
Погіршення доступності медицини, що стало характерним явищем для сфери охорони здоровʼя Китаю
80-х – 90-х років ХХ ст., було викликане повсюдним
зростанням вартості медичного обслуговування.
Близько 50% витрат на суспільну медицину стали
фінансувати самі громадяни шляхом безпосередніх розрахунків з постачальниками послуг. Необхідність самостійної оплати готівкою більшості дорогих послуг, починаючи від діагностики хвороб,
породило масове ухиляння населення від пошуку,
отримання та продовження лікування. Через дорожнечу люди намагалися економити на всьому:
під скорочення потрапили витрати на такі, на перший погляд, малоочевидні потреби, як диспансеризація, імунізація чи профілактика захворювань.
Як наслідок, ускладнюється функціонування та погіршуються загальнонаціональні результати роботи системи охорони здоровʼя.
Втративши внутрішню збалансованість, медична
система країни в 1980 – 1990-х роках фактично перетворилася на джерело посилення нерівності в
суспільстві. При оплаті власного лікування багато
домогосподарств відчули складнощі фінансового характеру, а 30% з них після цього опинилися у
злиднях. Щороку 65 – 70 млн. осіб переживали так
звану «фінансову катастрофу», коли частка коштів,
спрямованих на оплату медичних рахунків, перевищувала 25% їх сукупних витрат. В той же час середня
сума таких рахунків щорічно зростала на 15%4.
У відповідь на погіршення рівня охорони здоров’я
влада КНР ініціювала та впродовж десяти років

120,7

64

43,5

37,8

21,7

10,9
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здійснила низку реформ, націлених на запровадження всезагальної системи медичного страхування під патронажем держави. 1998 року було запроваджено Базову систему медичного страхування,
бенефіціарами якої виявилися робітники, що працюють у містах, а також державні службовці. Вона
була спрямована на створення змішаної моделі
персонального фінансування амбулаторного лікування та суспільного покриття стаціонарної медичної допомоги, для чого із заробітної плати зайнятих
щомісячно утримували 2%.
До сільської місцевості медичне забезпечення прийшло із запізненням на п’ять років та фінансувалося селянами спільно з органами влади, але не
через відсоткові вирахування з доходів (які визначити складно), а у вигляді фіксованих сум в 20 – 30
юанів з особи та 40 – 60 юанів від державних інституцій. На сьогодні система медичного страхування
на рівні країни у своєму функціонуванні досягла
стабільності попри надзвичайну кількість її учасників, відносно малу чисельність медичних закладів та
повільні темпи накопичення коштів у страховиків.
На додачу з метою посилення підтримки найбідніших жителів міст (з 2003 р.) та сіл (з 2006 р.) з оплати
дорогого лікування під час тривалої хвороби, а також для не охоплених системою медичного страхування, створений спеціальний національний фонд
медичної допомоги, який фінансують з урядових
джерел, а також частково від благодійних внесків.
У 2007 році система була доповнена медичним страхуванням безробітних жителів міст, а для найбідніших громадян урядом запроваджено спеціальні
медичні субсидії. Додаткова грошова допомога передбачена для пацієнтів із тяжкими захворюваннями, а також для тих, хто потерпає від фінансових
негараздів. Загалом систему медичного страхування за час реформ було переорієнтовано на підвищення соціальної справедливості в країні шляхом
перерозподілу тягаря медичних витрат між усіма
членами суспільства. Хоча, з іншого боку, вона залишається недостатньо адаптованою до потреб
робітників-мігрантів, оскільки прив’язана до місця
реєстрації проживання пацієнта.

4

Xu, K., Evans, D. B., Garrin, G., Aguilar-Rivera, A. M., Musgrove, P. and Evans, T. G. Protecting households from catastrophic health expenditures
[Електронний ресурс] – https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.26.4.972
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Якщо головний масив реформ із державного соціального та медичного забезпечення Китаю був реалізований в 1990-х – 2000-х роках, то найважливіші
перетворення в галузі освіти розпочалися десятьма
роками раніше. Їх принципи та напрями були співзвучні політичним та економічним змінам, що відбувалися в країні. Хоча каркас дореформеної системи освіти був побудований за радянською моделлю
після завершення громадянської війни в 1949 р.,
але лише зі стартом реформ на його структуру було
накладено сучасні елементи та введено назви, що
відповідають західним зразкам. У 1980-х роках до
сфери освіти також розпочали вводити елементи
ринкових відносин. 1985 рік – поворотний момент,
коли було введено 4-рівневу загальнонаціональну
схему навчання, змінено принципи її фінансування, а також дозволено відкривати приватні заклади.
На початковому етапі зусилля були зосереджені на
підвищенні рівня охоплення населення базовою
9-річною освітою.
Введення державної системи моніторингу якості
базової освіти в 1993 р. ознаменувало формування

нових пріоритетів у галузі – підвищення її спеціалізованості, доступності для вразливих груп населення, регіональної рівності та ступеня оснащеності.
В цей же час було запущено так звану «Програму
211», націлену на підняття ста вузів країни до рівня
міжнародних, доповнену пізніше «Програмою 985»
(з 1998 р.), мета якої – перетворення 10 китайських
університетів на світових лідерів у галузях своєї
спеціалізації.
На сьогодні система освіти КНР складається
з чотирьох щаблів: початкової освіти, молодшої середньої, старшої середньої та вищої освіти (Рис. 2). Поруч з ними функціонують система
дошкільного навчання та науково-академічної
підготовки. На кожному з базових рівнів відкриті
та функціонують спеціалізовані навчальні заклади для осіб дорослого віку, які не мали можливості
своєчасно отримати відповідну освітню підготовку. Також система пропонує для всіх широкий
спектр професійно-технічної освіти, яка розпочинається на етапі старшої школи та може тривати у спеціалізованих вищих навчальних закладах.

Головну мету навчання на етапах обов’язкової
освіти визначено Міністерством освіти країни як
«формування духу патріотизму, колективізму та
розвитку соціалістичної свідомості, а також формування національних культурних традицій у демократичній свідомості, повазі до національних
законів і суспільної моралі, культивування позитивних цінностей та позитивного ставлення учнів
до світу та життя». Хоча можливості індивідуального розвитку та набуття навичок практичного спрямування міністерство також не заперечує.
Все більшу частку освітніх послуг в країні пропонує
не державний, а приватний сектор, який особливо
швидко зростає з початку ХХІ ст. середнім темпом
7,5% на рік. Найширше він представлений на сьогодні в галузях вищої освіти та дошкільної підготовки.
Понад 20% студентів у 2012 р. навчалося у 707 приватних університетах, а близько 35% дітей дошкільного віку відвідували приватні дитячі садки, на які
припадає 69% закладів відповідного призначення.
В сфері ж базової освіти провідну роль продовжує
відігравати державний сектор.
За результатами реформ Китаю вдалося модернізувати систему базової шкільної освіти, зробивши її
конкурентоздатною та ефективною. Про це свідчать
результати, продемонстровані китайською молоддю
під час тестування в рамках проекту PISA, проведеного в 2015 році ОЕСР. Середній бал обстежених

Рис. 2. Рівень охоплення населення КНР різними рівнями освіти

учнів з чотирьох великих міст Китаю із природничих наук виявився на 4% кращим, ніж у їх американських однолітків, а з математики – на 13% вищим.
За якістю підготовки школи КНР поступаються лише
Сінгапуру, Японії, Канаді, Фінляндії та Естонії, в яких,
як показує PISA, краще налагоджені писемність та
грамотність.
Програми, запроваджені урядом Китаю для осучаснення національних університетів та задля перетворення їх на світових лідерів науки, поки що є
менш успішними. В рамках згаданої «Програми 211»
держава виділила величезні фінансові ресурси її
учасникам для поглиблення фундаментальних досліджень, міждисциплінарних проектів та підтримки
університетської інфраструктури (цифрові мережі
та сучасні будівлі, кампуси тощо). З часу активації
програми обрані ВНЗ отримали понад 5,4 млрд. дол.
США державних інвестицій, з яких 45% було витрачено на дослідження та 29% на інфраструктуру, 19% –
на будівництво сучасних кампусів та 7% на розвиток
викладацького складу. Бюджет «Програми 985» за 15
років склав близько 5 млрд. дол. США, основними
отримувачами яких (до 50%) були дев'ять провідних
китайських університетів. У результаті щедрого державного фінансування китайських вищих навчальних закладів серед них можна спостерігати поширення культури самовдосконалення, дбайливого
ставлення до іміджу, внутрішньої корпоративізації
та міжнародної конкурентоспроможності.

Китайські університети лише наближаються до міжнародного освітнього лідерства. За версією проекту QS World University Ranking у топ-50 найкращих ВНЗ світу потрапили університет Цінхуа, який посідає 17-ту позицію в загальному рейтингу, Пекінський університет – 30те місце, та університет Фудань – 44-а сходинка. Вони вирізняються високим рівнем розвитку
інженерно-технологічних та природничих наук, а також вигідно виглядають порівняно із конкурентами за ступенем насиченості зв’язків з бізнесом, трансферу інновацій у виробництво
та комерціалізації своїх розробок. В той же час вони програють закордонним суперникам за
рівнем міжнародної кооперації та за здатністю приваблювати іноземних студентів і професорів. У результатах рейтингу знайшли чітке відображення складні проблеми, які перешкоджають осучасненню вищої освіти в Китаї – мовний бар’єр, орієнтованість на внутрішній попит та відсутність реальної автономії закладів, – що ставить завдання перед державним
сектором з інтенсивнішої адаптації вищої освіти до глобальної освітньої парадигми.

Центром системи освіти КНР є обов’язкова 9-річна освіта, що відповідає початковому та молодшому середньому рівням, після завершення якої учні мають право складати вступні іспити
до установ, що пропонують старшу середню освіту. У структурі установ старшої середньої
освіти присутні заклади загального спрямування (53%), що готують осіб для подальшого навчання у ВНЗ. Окремо функціонують профільні заклади (47%), що забезпечують своїм абітурієнтам предметну технічну підготовку, завершивши яку, вони потрапляють на ринок праці
або ж подаються до спеціалізованих ВНЗ. Здобути вищу освіту в Китаї має можливість лише
найбільш обдарована молодь, оскільки конкурсний відбір до закладів є дуже жорстким.
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Загалом, інтегруючись до глобального освітнього середовища, китайські заклади освіти здійснюють
рух від вузької спеціалізації та уніфікованого навчального процесу до універсалізації методів та схем
навчання. Правильний вибір іноземного партнера дозволив деяким установам навіть підвищити свої
природні конкурентні переваги. Китайські університети сьогодні поруч з інститутами Конфуція перетворюються на агентів культурної дипломатії держави в сусідніх регіонах і на інших континентах.
КНР за час Політики реформ та відкритості значно розвинула наявний людський капітал, наростивши охоплення громадян соціальним захистом, медичним забезпеченням та освітою. Країна невпинно
рухається шляхом посилення стійкості власної моделі зростання, переорієнтовуючи економіку на
потреби людей та підвищуючи рівень суспільного добробуту.
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Економічна модель Китаю неодноразово змінювалася впродовж реалізації політики реформ і відкритості. Нова економічна парадигма розвитку Китаю мала як внутрішні, так і зовнішні чинники, пов’язані із
повільним відновленням світової економіки після світової фінансово-економічної кризи, з поверненням
західних виробництв до країн базування, посиленням протекціоністських заходів в багатьох країнах світу.
Таким чином змінилася роль експорту в економічному зростанні Китаю. Впродовж
2000–2017 рр. країни-експортери демонструють різні економічні моделі, що має
прояв у різниці в значеннях частки експорту товарів та послуг від ВВП. Для Китаю
найвище значення, 36%, становила частка експорту у ВВП у 2006 р., а починаючи
з 2008 р. цей показник почав знижуватися, і у 2017 р. становить 19,8%, хоча саме з
2009 р. Китай став лідером світового експорту.
При цьому США – друга за розміром світового експорту країна, та Японія мають значно нижчі значення цього показника. Разом з тим, для інших країн,
які мають значний експорт, передусім для Німеччини та країн Єврозони, характерне високе значення
експорту товарів та послуг від ВВП. Відмітимо, що
економіка України більшою мірою залежна від екс-

порту, частка якого у ВВП становить 47,9% (Рис. 1).
Наразі в Китаї відбувається переосмислення сутності та перспектив політики реформ та відкритості
в нову епоху розвитку, яку означено програмними
документами КНР та ініціативами «Один пояс, один
шлях», побудови суспільства спільної долі тощо.

Рис. 1. Частка експорту товарів та послуг від ВВП Китаю, Німеччини, Японії, США,
країн Єврозони, ЄС-28 та України, 2000–2017 рр., %
Джерело: побудовано за даними Світового банку [5].
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років Політики реформ та відкритості від
року донині Китай досяг значного успіху, ставши другою економікою у світі, державою з найбільшими золотовалютними резервами, найбільшим світовим кредитором, найпотужнішим експортером, випереджаючи з 2009 р. США та Німеччину, найзначнішим
імпортером більшості сировинних та багатьох паливно-енергетичних ресурсів.
В умовах зміни конфігурації глобальних ринків під впливом 4-ї Промислової
революції, КНР виступає в ролі світового лідера за темпами зростання промислового та фінансового потенціалу. Таких результатів вдалося досягти завдяки
політичній стабільності, послідовному та цілеспрямованому державному регулюванню з використанням економічних та адміністративних принципів управління, гнучких адаптаційних механізмів, які застосовувалися на тих чи інших
етапах реформування. Результатом реформ та відкритості стало застосування елементів ринкових засад та конкуренції, реструктуризація корпоративного
сектора та підтримка приватного підприємництва. З моменту початку реалізації політики реформ і відкритості приватні підприємства стали новою силою
для комерційного розвитку. На їх частку припадає відповідно 90, 48 і 49 % внутрішньої торгівлі, експорту та інвестицій за кордоном, повідомив в інтерв'ю
кореспонденту Сіньхуа Міністр комерції КНР Чжун Шань [1].
ВАЖЛИВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ І ВІДКРИТОСТІ СТАЛА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ЕКСПОРТНА ЕКСПАНСІЯ КИТАЮ. Питома вага експорту Китаю становила
у 2017 р. 12,9% у світовому показнику [2], загальна вартість експорту сягнула
2,26 трлн. дол. США, збільшившись на 7,9%, а імпорт становив 1,84 трлн. дол.
США, збільшившись на 15,9%, торговий профіцит склав 422,51 млрд. дол. США,
що на 17% менше, ніж попереднього року [3]. Топ-10 країн-імпортерів продукції
Китаю складають США, на які припадає 19% китайського експорту, Гонконг
(КНР) – 12,3%, Японія – 6,1%, Республіка Корея – 4,5%, В'єтнам – 3,2%, Німеччина
– 3,1%, Індія – 3%, Нідерланди – 3%, Великобританія – 2,5% та Сінгапур – 2% [4].
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У сучасному глобалізованому світі лідерство країни визначає інноваційно-технологічний
рівень. Одним із важливих результатів політики реформ та відкритості, яка розпочалася з
1978 р. і мала декілька етапів впровадження, став потужний інноваційний розвиток КНР. У
рейтингу 2018 р. Китай посів 17 місце за Глобальним інноваційним індексом [6], що краще,
ніж у попередньому 2017 р. [7], коли Китай посідав 22 місце, тоді як у 2008/2009 рр. це було
лише 37 місце [8], а у 2007 р. – 29 [9]. Зазначимо, що за складовою цього індексу «використання знань та технологій», яка охоплює індикатори результатів винаходів та інновацій,
Китай посідає п’яте місце у світі, а за складовою «рівень розвитку бізнесу» Китай входить
до топ-10 країн з дев’ятим місцем за рейтингом з поміж 126 країн [6].
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Успіх в інноваційному розвитку Китаю демонструє
в основному підвищувальний тренд вартості високотехнологічного експорту (зниження відбулося
лише у 2009 р. у зв’язку зі зниженням попиту з боку
країн-партнерів внаслідок світової фінансово-економічної кризи). Показовим є факт, що Китай був
головним партнером для високотехнологічного імпорту в ЄС, випередивши Сполучені Штати та Швейцарію у 2017 р. Це певною мірою пов’язане з реалізацією геоекономічної моделі ЄС та торговельними
суперечками між США та Китаєм.

На рисунку 2 показано динаміку вартості високотехнологічного експорту окремих країн світу та угруповань (Китаю, Німеччини, Японії, США, країн Єврозони та ЄС-28) впродовж 2000-2016 рр. Так, у 2000
р. Китай мав найнижче значення вартості високотехнологічного експорту, але, починаючи з 2004 р.,
випередив Японію та Німеччину, у 2005 р., крім цих
країн, позаду залишив США, а у 2012 р. – сукупне
значення країн Єврозони (Рис. 2).

Рисунок 2. Вартість високотехнологічного експорту Китаю, Німеччини, Японії, США,
країн Єврозони, ЄС-28, 2000-2016 роки, млрд. дол. США

Рисунок 3. Частка високотехнологічного експорту Китаю в загальній вартості експорту готової продукції
Китаю, Німеччини, Японії, США, країн Єврозони, ЄС-28 та України, 2000-2016 рр.

Джерело: побудовано за даними Світового банку [5].

Джерело: побудовано за даними Світового банку [5].
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Стосовно України зазначимо, що вартість високотехнологічного експорту коливалася
від мінімального значення 0,5 млрд. дол. США у 2000–2001 рр.. до максимального – 2,6 млрд.
дол. США у 2012 р. Останні офіційні дані є за 2015 р. – 1,4 млрд. дол. США, що в 396 разів
менше за показник КНР (розраховано за даними [5]).
Відносний показник частки високотехнологічного експорту Китаю в загальній вартості експорту готової продукції Китаю, Німеччини, Японії, США,
країн Єврозони, ЄС-28 та України в динаміці за 2000–2016 рр. іще наочніше
демонструє успіхи Китаю. Діаграми, побудовані за даними Світового банку
демонструють з 2009 р. значне перевищення Китаєм за цим показником
інших країн, обраних для порівняння (Рис. 3).
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Серед високотехнологічних товарів найбільшу питому вагу в експорті КНР
мають товари групи «електроелектронне обладнання» (26,4% від вартості експорту готової продукції), окремі види товарів групи «котли машин;
ядерні реактори тощо» (16,4%), «оптичні, фототехнічні та медичні апарати»
(3,2%). Частка інших видів високотехнологічної продукції не перевищує одного відсотка в загальній вартості експорту готової продукції (див. Табл. 1).
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Табл. 1. Експорт КНР за окремими високотехнологічними товарами, 2016 р.
Джерело: побудовано за даними [4].
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Вартість експорту,
вказана

Частка від
загального експорту
готової продукції

Кількість звітних
партнерів

Дзеркальна оцінка
кількості партнерів

млрд.

%

одиниць

одиниць

00 УСІ ГАЛУЗІ

2097,64

100

129

129

85 Електричне електронне
обладнання

553,17

26,37

129

129

84 Котли машин; ядерні
реактори тощо

343,77

16,39

129

129

90 Оптичні, фототехнічні та
медичні апарати

67,49

3,22

129

129

30 Фармацевтична
продукція

7,01

0,33

125

128

88 Літальні апарати та їх
частини

3,36

0,16

96

104

37 Фото- /кінематографічні
товари

1,07

0,05

115

120

93 Зброя, боєприпаси, їх
частини та аксесуари до них

0,14
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Таким чином, важливим успіхом політики реформ і відкритості є потужні інноваційні досягнення Китаю, які мають наслідком зростання високотехнологічного експорту
країни та посилюють глобальне лідерство КНР.
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СОРОК років розвитку
НАУКИ та ОСВІТИ
в КИТАЇ
Є. В. Гобова
к. ф. н., молодший науковий
співробітник,
Інститут сходознавства
ім. А. Ю. Кримського
НАН України

Наукове знання та його застосування у технологічному, соціальному та економічному розвитку стали важливими світовими трендами. На сьогодні вже
складно заперечувати те, що Китай є одним зі світових лідерів у науково-технічній сфері, випереджаючи подекуди країни Європи та США, котрі традиційно
очолювали всі передові дослідницькі процеси. Та найбільше вражають темпи,
з якими Китай перетворився з бідної країни із застарілою інфраструктурою та
слабкою економікою на флагмана світової економіки.
Сорок років тому, після третього пленуму Центрального Комітету 11-го скликання, Китай розпочав втілення політики реформ та відкритості. За ці сорок десятиліть Китай зробив величезний крок у розвиткові та створив справжнє економічне диво, у 2010 році обігнавши Японію та посівши місце другої економіки світу. Країна стала на шлях соціалізму з китайською специфікою та
вразила цілий світ своїми досягненнями: різким зростанням ВВП, суттєвим зростанням рівня
життя населення. Завдяки політичній стабільності та економічному процвітанню стала можливою й успішна реформа освіти. За останні десятиліття університети Китаю увійшли в топи
міжнародних рейтингів, а наукові дослідження стали важливою частиною виробничого процесу.
ОСВІТА
Наприкінці 1970-х років система освіти в Китаї
перебувала у скрутному становищі та потребувала докорінних перетворень. Університети
працювали за старою радянською системою, яка
виявилася неспроможною забезпечити країну
необхідною кількістю кваліфікованих фахівців.
Крім того, бракувало самих університетів, викладацького персоналу, методичних розробок та
матеріальної бази. У 1977 році було прийняте рішення розширити масштаби системи вищої освіти, пришвидшити її розвиток та оновити систему
«гаокао» – єдиних державних іспитів для вступу
до вишів. За словами Ден Сяопіна, освіта мала
«йти на двох ногах», одночасно спираючись на
розширення та покращення. Саме ці два принципи стали основними у реформуванні освіти КНР.
За наступні 20 років, у період з 1978 по 1998 рік,
кількість вищих навчальних закладів збільшила64
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ся від 598 до 1022, а кількість студентів у них зросла втричі – з 856 тис. до 3,41 млн. Зросла кількість
вищих навчальних закладів для працівників, зайнятих на виробництві, збільшилася кількість аспірантів та працівників освіти. У розпал азійської
фінансової кризи 1997 року розширення масштабів вищої освіти стало одним із основних засобів збільшення внутрішнього попиту. У 1999 році
Державна рада КНР та Центральний комітет КПК
ухвалили «Рішення про поглиблення реформи
освіти та всебічне сприяння підвищення якості
освіти». Того ж року кількість студентів збільшилася ще на 20% і складала вже 4,09 млн. Вже у
2002 році Китай виконав план щодо збільшення
масштабів освіти – валовий показник охоплення
вищою освітою склав 15%. Станом на 2017 рік цей
показник досяг 45,7% а за прогнозами він має перевищити 50% до 2019 року.
Є. В. ГОБОВА

Кількість студентів при цьому зросла до 37,79
млн., кількість вишів до 2914, серед яких 2631
загальних закладів, а 283 – освітні заклади
для робітників. Разом з тим суттєво збільшилися фінансові інвестиції в освіту – за рахунок державної підтримки було значно покращене матеріальне забезпечення вишів.
Крім того, важливим завданням стало збільшення обсягів обов’язкової 9-річної освіти,
робота над початковою підготовкою кваліфікованих спеціалістів, адже ще у 70-х рр.
дуже гострою була проблема неписьменності в Китаї. Тому однією з головних завдань
початкового періоду реформування освіти
стало усунення вагомої шкоди періоду «десятиліття Культурної революції», яке серйозно позначилося на стані освітньої галузі.
Тому у 1985 році було прийняте рішення про
цілеспрямоване та послідовне поширення
обов’язкової 9-річної освіти. Згідно з ним
до 2000 року необхідно було досягти двох
цілей: популяризувати обов’язкову базову
освіту та викорінити неписьменність серед
молоді та дорослих. На початку 2001 року
Китай офіційно оголосив про втілення цих
завдань. Таким чином Китай зробив історичний стрибок і перетворився з країни
із великим населенням та низьким рівнем
освіти на країну з розвиненою та сучасною
освітньою системою та великою кількістю
кваліфікованої робочої сили.
Втім, досягти якості освіти виявилося не настільки легко. У 1999 році, після зростання
кількості вступників, стало очевидно, що є
певні проблеми з якістю освіти. Це спонукало уряд до зміни екстенсивного характеру
розвитку системи вищої освіти, направленого на нарощування кількісних показників. У
2006 році було прийняте рішення перейти до
наукового принципу розвитку та перенести
основні зусилля на підвищення якості освіти.
40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ

Один з найбільших недоліків системи освіти в Китаї, який часто піддавали критиці, це
орієнтованість на складання іспитів, а не на
отримання знань. Тому одним з найновіших
впроваджень у освітній сфері стала реформа системи єдиних державних іспитів для
вступу до вищих навчальних закладів. Цю
реформу було розроблено у 2014 році, а набула вона чинності у 2018 році. Важливою
зміною в її рамках є відмова від набору студентів за загальним балом на користь відбору студентів за їхніми здібностями у конкретному напрямку. Раніше іспит проводили
щороку в один той самий час (7-8 червня),
і він мав фіксовану програму: три основні
дисципліни (мова та література, математика, англійська мова) та «загальна» частина,
до якої входили питання з різних шкільних
дисциплін включно з історією, географією,
фізикою, хімією тощо. Після реформи, крім
основних трьох дисциплін студент може обрати ще три на свій розсуд. Крім того, іспити з додаткових дисциплін проходитимуть
в різні дні, що принаймні частково зніме з
абітурієнтів тиск відповідальності. Поступово шкільну програму буде переорієнтовано
на широкі знання, на вміння аналізувати інформацію замість заучування великих обсягів даних. У країні з такою великою кількістю
випускників шкіл вкрай важливо впровадити максимально справедливе оцінювання їх
знань та здібностей, чого, на жаль, не може
повною мірою дати теперішня система. За
нової системи кожен окремий виш зможе
встановлювати власні правила вступу, виходячи зі спеціалізації та напрямків підготовки, а не спиратися на дуже узагальнену
оцінку шкільних знань вступників. На цей
час нові іспити ще не проводили, тому про
конкретні результати казати зарано, оскільки повноцінна реформа, яка в результаті
торкнеться усіх етапів освіти, починаючи з
молодшої школи, візьме не один рік, але вже
до 2020 року заплановано перехід на нову
форму іспитів по всій країні.
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«Проект 211» – проект розроблено 1995
року Міністерством освіти КНР. Згідно з цим проектом було заплановано відібрати близько сотні ключових
університетів та інститутів країни для
підготовки найкращих спеціалістів для
втілення національних проектів розвитку соціальної та економічної сфер.
Метою проекту було підвищення стандартів наукових досліджень та освіти
до найкращих світових показників. Від
початку лише одиниці з-поміж китайських університетів відповідали міжнародним вимогам проведення наукових
досліджень та підготовки спеціалістів,
а сьогодні у списку ключових університетів є 116 китайських вишів з усіх
регіонів країни, в яких навчаються дві
третини усіх студентів Китаю та працює
98% від усіх ключових дослідницьких
лабораторій.

НАУКА
Починаючи із заснування КНР у 1949 році, в країні діяла планова економіка та система державного контролю галузі науки та технології. Дослідницькі заклади були відірвані від системи виробництва через тотальну централізованість адміністративного апарату та через низьку гнучкість кадрової системи.
Через кілька десятиліть недосконалість та неефективність планової економіки стала очевидною, і в
1978 році зі стартом політики реформ та відкритості Китай перейшов до ринкової економіки, а слідом
за цим сталися вагомі зміни у галузі науки та технології.
Початковою метою реформ у цій галузі став пошук
найефективнішого шляху для повномасштабного
реформування науково-дослідних інституцій згідно
з темпом та напрямком економічного розвитку країни. У 1995 році було сформульовано «Стратегію відродження Китаю через науку та освіту», яка згодом
стала ключовим планом дій на цьому етапі. У 1998
році Державна рада КНР сформулювала ініціативи,
спрямовані на розвиток національної системи інновацій, що спирається на підприємства. Таким чином
розпочався етап розробки національної системи інновацій та комерціалізації галузі науки та технологій.

З цією метою у 2006 році Держрада КНР опублікувала «Основні принципи національного середньо- та
довгострокового планування розвитку на 2006-2020
рр.», які включали в себе завдання впровадження взаємної інтеграції виробництва, освіти та досліджень та перетворення Китаю на інноваційну
країну до 2020 року. Спираючись на ці принципи,
2007 року був прийнятий «Закон про науковий та
технічний прогрес», в якому також було враховане
велике значення прав інтелектуальної власності
у впровадженні соціально-економічного розвитку.

ОСНОВНІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ РЕФОРМ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Однією з визначних рис процесу реформування освіти та науки в Китаї є чітке планування та окреслення майбутніх результатів. Впродовж чотирьох десятиліть реформ та відкритості було сформульовано багато планів, програм, проектів різного
масштабу та важливості. Конкретика та детальність цих планів є важливим чинником
у загальному успіхові та у позитивних перетвореннях освітньої та науково-технічної
галузей країни. А послідовність їх виконання є запорукою вдалого втілення принципів розбудови соціалізму з китайською специфікою.
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Продовженням став «План 111», який
було ініційовано 2006 року Міністерством освіти КНР спільно з Державним управлінням у справах іноземних
спеціалістів. Завданням плану стало
створення інноваційних центрів із залученням 1000 експертів з найкращих
університетів та дослідницьких інститутів цілого світу.
«Проект 985» – цей проект було проголошено у травні 1985 року. Згідно з ним,
центральний та регіональні уряди мали
суттєво збільшити фінансування найкращих вишів, на основі яких мали відкривати нові дослідницькі центри, проводити міжнародні конференції. Метою
проекту був розвиток та підвищення
репутації системи вищої освіти Китаю.

План «Подвійний вищий клас» – державний план, розроблений у 2015 році для поглиблення розвитку групи
топових університетів країни та навчальних дисциплін
до рівня найкращих закладів світу до 2050 року. Назва
означає вищий клас університету та вищий клас навчальної дисципліни. Цей план має стати наступником
«Проекту 211» та «Проекту 985» та замінити їх. Його особливістю є динамічний моніторинг розвитку університетів, участь яких у плані не є фіксованою, а залежить
від регулярного багатостороннього оцінювання.
«Ліга С9» – офіційний альянс дев’яти університетів
Китаю, що був сформований у 1998 році, який часто
називають китайським аналогом американської «Ліги
плюща». Цю групу університетів створено на основі попередніх планів та проектів з метою об’єднання ресурсів та зусиль у вихованні найкращих фахівців країни.
До ліги входять: Університет Фудань (м. Шанхай), Харбінський політехнічний університет (м. Харбін), Нанкінський університет (м. Нанкін), Пекінський університет (м. Пекін), Шанхайський транспортний університет
(м. Шанхай), Університет Цінхуа (м. Пекін), Китайський
науково-технічний університет (м. Хефей), Сіаньський
транспортний університет (м. Сіань), Чжецзянський
університет (м. Ханчжоу). Всі заклади ліги отримують
додаткове фінансування від центрального та місцевих
урядів для створення дослідницьких центрів, розбудови інфраструктури, проведення міжнародних конференцій, запрошення найвидатніших лекторів з цілого
світу.
«Програма 863» також має назву «Державний план науково-технічного розвитку», – це програма, започаткована 1986 року з метою сприяння розвитку високих
технологій у широкому діапазоні галузей, які уможливили б незалежність Китаю від іноземних технологій.
Завдяки цій програмі були створені такі відомі розробки, як суперкомп’ютер Тяньхе, космічний корабель
Шеньчжоу та мікропроцесорна архітектура Loongson.
РЕЗУЛЬТАТИ

Про ефективність політики реформ та
відкритості у галузі науки та освіти свідчать ті досягнення Китаю, що змусили
цілий світ звернути увагу на його успіхи.
Посилена увага з боку уряду, нарощення інвестицій у науку та освіту, підвищення їх національного престижу стали
основною рушійною силою реформ.
Завдяки цьому вже у 2009 році Китай посів перше місце у світі за обсягами експорту високотехнологічної продукції,
обганяючи Німеччину, яка посіла друге
місце, майже вдвічі. У 2017 році Китай
став найбільшим виробником та споживачем робототехніки у світі.

40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ

Крім масштабів, вражають також і окремі інноваційні
проекти, які є одним з пріоритетних напрямків роботи
китайських вчених та дослідників. Наприклад, суперкомп’ютер Тяньхе, який очолював список найпотужніших
впродовж кількох років. Або п’ятсотметровий апертурний
сферичний телескоп FAST на прізвисько «Тяньянь», тобто
«небесне око» – найбільший у світі радіотелескоп, який
було запущено у роботу в 2016 році. Чиста і відновлювана
енергетика також входить до пріоритетів Китаю. Про це
свідчить розробка таких проектів, як найбільша у світі сонячна електростанція потужністю у 40 мегаватт, яку було
встановлено у провінції Аньхой на озері, що утворилося
на місці затоплених вугільних шахт. Це стало своєрідним
символом відходу від використання старих енергоносіїв
на користь новіших та екологічних. Але не лише «приземлені» речі цікавлять китайських дослідників. У 2013 році
світ з захватом спостерігав за висадкою першого за 40
років лунохода Юйту на Місяці. Він був частиною Місячної
програми Китаю, в рамках якої вже виведено на довколамісячну орбіту два космічних апарати Чан’е.
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ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Стрімке зростання та розвиток несуть не лише чудові результати та досягнення, а й нові виклики
та завдання. Різке збільшення кількості навчальних закладів та студентів ускладнює працевлаштування для майбутніх випускників, кваліфікація яких не завжди повною мірою відповідає вимогам ринку праці. При цьому збільшення кількості науково-дослідних закладів створює серйозну
внутрішню конкуренцію, як призводить до націленості на короткострокові та швидкі результати,
що позначається на якості роботи. Крім того, проблемою є надмірна бюрократія з отриманням
проектного фінансування і вимоглива система оцінювання результатів наукової діяльності.
Якими б вражаючими нині не були результати впровадження реформ та відкритості у галузі
освіти та науки, цей процес іще не завершився і потребує кропіткої праці над усуненням недоліків, які є невід’ємною частиною такої масштабної справи. Разом з тим, можна бути певними, що
Китай докладе всіх необхідних зусиль, щоб покращити поточні досягнення та примножити успіхи
реформування освіти та науки.

Місця китайських університетів у міжнародному рейтингу QS
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17

Університет Цінхуа

30

Пекінський університет

44

Університет Фудань

59

Шанхайський транспортний університет

68

Чжецзянський університет

98

Китайський науково-технічний університет

40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ

УКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

69

КИТАЙ:
40 років реформ
та відкритості
у царині культури
Н. А. Кірносова
к. ф. н., доцент кафедри
мов і літератур Далекого Сходу
та Південно-Східної Азії
Київського національного
університету імені
Тараса Шевченка

Китайська культура налічує понад 5 тис. років тяглости існування, тож є однією з найдавніших у світі, при цьому вона завжди виявляла консерватизм
і тяжіння до традицій. Але попри це не могла залишатися незмінною всі 5 тис.
років і мала допускати реформи, аби існувати й розвиватися далі. Особливо
вона рясніє реформами в площині культури ХХ ст. — починаючи від руху
“4 травня”, коли з ужитку було виведено мову веньянь, і до спрощення
ієрогліфів у 50-х рр. ХХ ст., а потім і до “культурної революції”, прихильники
якої намагалися викреслити зі сторінок історії культури імена Конфуція, Лі Бо та
інших видатних особистостей. Завершилися ці процеси, знову ж таки, введенням реформ — але тепер уже не деструктивних, а спрямованих на відродження й плекання всіх здобутків китайської культури та на їх подальше
переосмислення і створення нового культурного контексту. Йдеться про
політику реформ і відкритості, яку було запроваджено у 1978 р.

Для сфери культури важливо зазначити, що на 3-му пленумі ЦК КПК 11-го скликання було відкинуто “програму класової боротьби”, а натомість запропоновано ідею про “практику як єдиний
критерій перевірки істини”, завдяки цьому для діячів культури утворилася можливість більше не
обмежуватися рамками “двох абсолютів” (тобто виконувати всі рішення Мао Цзедуна й керуватися усіма його вказівками), а розкріпачити свідомість і дати волю творчості.

З початком політики реформ і відкритості, що стимулювала пошук нових форм вираження у мистецтві, посилився й інтерес до здобутків традиційних
опер, проте відразу ж означилися дві великі проблеми — 1) пошук і збереження партитур; 2) виховання талантів. Від розв’язання цих проблем залежало існування традиційних опер у сучасному світі

й використання їхніх творчих джерел на службі розвитку сучасного мистецтва, тому їх взялися розв’язувати й за 40 років реформ досягли визначних
результатів. Зокрема, оперу “куньцюй” було включено до списку нематеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО, що сприяло збереженню цього давнього
оперного жанру.

КНИГА — ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ
Як відомо, китайцям належить першість у винайденні техніки книгодрукування, і вони здавна відомі
пошануванням книг, хоча в китайській історії й були
періоди, коли певна книжкова продукція підлягала
знищенню — наприклад, часи Цинь Шихуана або ж
“культурної революції”. Та в часи реформ і відкритості пошана до книги знову стала актуальною, попри
навіть активний розвиток різноманітних цифрових
технологій. Зокрема, останні 40 років уряд КНР докладає багато зусиль, щоб зберегти стародруки, а

тепер ще й використовує для цього новітні технології. Наприклад, з 2002 по 2006 рр. було відкопійовано й видано 9212 томів 751 рідкісної книги,
а Держрада КНР уклала список рідкісних давніх
книжок, які підлягають ретельній охороні.
З іншого боку, приділяють увагу поширенню книг
у селах, зокрема центральний уряд КНР ініціював
спеціальний проект, в рамках якого літературою
були забезпечені близько 600 адміністративних
одиниць рівня повіту й нижче.

КУЛЬТУРА Й РИНОК
До впровадження політики реформ і відкритості,
культура була важливою складовою ідеологічної
системи партії й держави в Китаї, тож головним і
єдиним джерелом фінансування цієї сфери були
державні фінансові відрахування. Однак економічні
зрушення, викликані впровадженням політики реформ і відкритості, дозволяли розширити джерела
фінансування за рахунок комерціалізації культури.
Першим випадком культурного заходу, організова-

ного на комерційних засадах, було відкриття “Музичних вечорів за чашкою чаю” (
в готелі
“Схід” у м. Ґуанчжоу. Цей готель приймав багатьох
гостей Ґуанчжоуського ярмарку експортних товарів
і, щоб забезпечити гостям культурний відпочинок,
утворив свій власний невеликий ансамбль, запросивши до нього відомих співаків та музикантів. Потрапити на концерт цього ансамблю можна було
будь-кому, хто придбав квиток.

Важливою подією, що визначала дальший розвиток культури в Китаї, слід вважати IV з'їзд працівників
культури, що відбувся у жовтні 1979 р. У вітальній промові до учасників цього з'їзду Ден Сяопін окреслив
такі орієнтири їхньої майбутньої праці:
◊ мистецтво має служити якнайширшим колам населення
(цю тезу свого часу висловив ще Мао Цзедун);
◊ сповідувати толерантний підхід до явищ мистецтва;
◊ вітати нове;
◊ запозичувати корисне з іноземних культур;
◊ використовувати все, що можливо, з власної давньої
культури на службі сьогоденню;

Готель “Схід”
у м. Ґуанчжоу

◊ прийняти свободу розвитку форм і стилів у мистецтві;
◊ допускати дискусію точок зору в площині теорії.

http://www.a98.cc/wp-content/uploads/2014/10/guangzhoudongfangbinguan650.jpg

Ці орієнтири стали науково-теоретичним підґрунтям дальшого розвитку китайської культури
і маркером початку її нової епохи.
МИСТЕЦТВО ТРАДИЦІЙНОЇ ОПЕРИ В КИТАЇ
Як відомо, традиційне оперне мистецтво у Китаї має місцеву специфіку — крім столичної Пекінської опери, існують Куньміньська,
Цюаньчжоуська (на діалекті Мінь), Фуцзяньська, Сичуаньська,
Кантонська (на діалекті Юе), а також опери національних меншин
— монголів, тибетців, бай тощо.
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Таким чином, культура виходила на ринок, а досвід готелю “Схід” активно обговорювали до запровадження в інших закладах культури
по всьому Китаю. Нині в цій країні більше налічують понад 82 тис.
культурно-розважальних місць комерційного характеру, що дає змогу казати про процвітання індустрії культури. Причому статистика показує значний внесок індустрії культури у зростання народного
господарства. Зокрема, 2006 року саме на неї припадало 2,45% ВВП країни, а внесок у зростання цього показника становив 3,41%.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Визнавши, що “культурна революція” завдала лише
шкоди національному культурному спадку, уряд
КНР після проголошення політики реформ і відкритості заповзявся відновлювати й оберігати цей
спадок. Зокрема, у 2006 р. було встановлено День
охорони культурної спадщини, який проводять
щороку в другу суботу червня, було розроблено
юридичну базу, що регулює діяльність у цій сфері,
й проведено активну роботу з внесення визначних
культурних пам'яток до списків матеріальної й нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Перші 5 об'єктів матеріального культурного спадку
Китаю були занесені до списку Світової спадщини
ЮНЕСКО у 1987 році. Це — Великий китайський мур,
гробниця імператора Цинь Шихуана (Бінмаюн), імператорський палац Ґуґун у Пекіні, печери Моґао в
Дуньхуані та стоянка “пекінської людини” в Чжоукоудянь. Нині таких об'єктів у списку ЮНЕСКО вже 36.

ІНФРАСТРУКТУРА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В МІСТАХ І СЕЛАХ

Що стосується нематеріального культурного спадку, то в рамках політики реформ і відкритості його
збереженню також приділяють велику увагу. Зокрема, у країні було створено близько 250 музеїв
фольклору, а також виникла концепція “культурних ніш” (
) окремих регіонів, наприклад,
культурна ніша регіону Міньнань (пров. Фуцзянь)
або культурна ніша національності цян, призначені зберегти ці локальні культури в усіх їхніх
взаємозв'язках із середовищем. Нині до списку
шедеврів усної та нематеріальної культурної спадщини людства від Китаю включене мистецтво традиційної опери “куньцюй”, мистецтво гри на цині,
уйгурський музично-поетичний цикл “дванадцять
мукамів”, монгольські пісні степових кочовиків, а
також інші зразки вокально-інструментального чи
танцювального мистецтва китайців та національних меншин, що мешкають на території КНР.

ПОШИРЕННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА
У згоді з тезою про те, що мистецтво має бути доступним якнайширшим колам населення, яку висловлювали і Мао Цзедун, і Ден Сяопін, установи,
пов'язані з мистецтвом у сучасному Китаї, активно
створюють умови для широкого доступу до творів
мистецтва та знань про них. Як приклад можна відзначити позицію Національного театру Китаю, який
не лише організовує концертну діяльність, а й проводить лекції відповідної тематики, а також “Кон-

церти вихідного дня”, надаючи можливість глядачам
переглянути якісні вистави за доступними цінами.

За роки реформ і відкритості, кількість бібліотек у Китаї сягнула 2 тис. 800, будинків культури — не
менше 3 тис. 200, а музеїв — 1720 (цікаво, що в 1978 р., тобто на момент початку реформ і відкритості, в усьому Китаї було лише 349 музеїв). В адміністративних одиницях рівня повіту й вище було
відкрито близько 37,5 тис. пунктів поширення культури, а в селах і мікрорайонах — 137,5 тис. кімнат
культури. При цьому уряд Китаю впродовж зазначених років поступово працював на те, щоб зробити доступ до багатьох об'єктів культури безкоштовним, і з 2008 р. це було реалізовано стосовно
музеїв, які експонують предмети культури, зокрема й головного музею країни — Національного
музею КНР, що тепер відкритий для безкоштовного відвідування.
Поява мас-медіа значно розширила творчий простір у країні й принесла нові виражальні можливості,
спрощуючи разом з тим і доступ до творів мистецтва, при цьому робота з оцифрування культурних шедеврів сприяє їх кращому збереженню, хоча би й у віртуальному просторі.

Декілька слів слід сказати й про те, що, починаючи з 1983 р., коли було засновано державну систему суспільно-наукових фондів, активізувалися наукові дослідження в галузі мистецтвознавства.
Завдяки підтримці цих фондів було видано “Історію китайського мистецтва” (2006 р.),
“Дослідження в галузі зображального мистецтва в Китаї в ХХ ст.” (1999 р.), “Історію розвитку
китайського кінематографа” (2005 р.) тощо.
Таким чином, увага до сфери культури з боку держави впродовж 40 років реформ і відкритості сприяла формуванню нового мислення у носіїв і споживачів китайської культури, яке хоча й закорінене у власний
спадок, але й налаштоване творити нове.

Важливий майданчик для демонстрації досягнень у
сфері культури утворився із заснуванням у 1987 р.
Фестивалю мистецтв Китаю. Його проводять раз на
три роки у різних містах країни і він є відкритим для
усіх форм мистецтва — музики, танців, опери, драми,
п'єси, цирку, живопису, каліграфії, фотографії тощо.
Фестиваль має свою емблему.

Емблема фестивалю мистецтв Китаю

(http://t12.baidu.com/it/u=3618070481,2692110563&fm=58&bpow=253&bpoh=229 )
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В. Ю. Голод
к. е. н., член правління
Української асоціації
китаєзнавців

ЯНШО
як вдала модель
сталого розвитку
туризму

КНР є одним з лідерів світового туристичного бізнесу. В 2016 році до країни
приїхало 59 млн. іноземних туристів. Більше мандрівників було лише в Іспанії,
США та Франції. За даними Euromonitor International, впродовж наступних
12 років Китай стане найпопулярнішим напрямком на світовому туристичному ринку вартістю 2,6 трлн. доларів.
Сучасний туризм розпочав свій стрімкий розвиток із початком Політики реформ і відкритості (1978 р.) і його розглядали як ефективний спосіб швидкого поповнення бюджетів
регіонів. Безумовно, географічне різноманіття, особливості культури та традицій етнічних
меншин, історична спадщина – все це приваблює туристів, а значить, спонукає уряд та
інвесторів до подальших капіталовкладень в інфраструктуру та сервіс. За даними Національного бюро статистики Китаю, туристичні прибутки від іноземних та внутрішніх туристів у 2016 р. загалом склали приблизно 713 млрд. дол.

Цікаво, що рушієм розвитку галузі є внутрішні туристи, які складають 97% від загального обсягу мандрівників. Зміни у трудовому законодавстві дали
можливість китайцям більше відпочивати, а значить, і подорожувати. Зростання рівня доходів також зіграло ключову роль. Покращення інфраструктури надало більше можливостей для комфортного
та швидкого пересування всередині країни. Досі
китайці переміщалися лише з метою роботи, відвідування родичів або лікування. Внутрішній туризм

був рідкістю через бідність населення та обмеження
пересування, які контролювала влада. Децентралізація посприяла економічній спеціалізації провінцій, округів, міст та селищ: уряди на місцях обрали
власний шлях розвитку з урахуванням географічних відмінностей та порівняльних промислових переваг. Туристичний вектор активно розвивається у
провінціях Гуандун (
), Чжецзян (
), Юйнань
(
, Гуансі (
) та у містах центрального підпорядкування Пекін (
) та Шанхай (
).

Цікавим прикладом туристично-орієнтованої спеціалізації є провінція
Гуансі з її перлиною – містечком Яншо в однойменному окрузі (
).
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ДОВІДКОВО:
Яншо (
) – курортне містечко в окрузі Гуйлінь (
Гуансі-Чжуанського автономного
регіону (
). Розташоване на півдні Китаю, в улоговині гір з карстовими печерами та на березі річки Лі Цзян (
) в долині річки Юйлунхе (
). До найближчого
міста Гуйлінь можна легко дістатися сушею (65 км) або воді водним шляхом (85 км). 450
км до Гонкогу. Населення: 300 тис. осіб (разом з навколишніми селами). Площа: 1 428 км².
Це містечко стало першим з початку реформ відкритості, куди дозволили подорожувати іноземним
туристам. Це був крок до політичної відкритості світові. В 1970-і рр. лідери дружніх до КНР країн, представники уряду, посли, преса та вчені відвідали
Яншо. Починаючи з 1990-х рр., у місті розпочався
справжній туристичний бум. Саме в цей період уряд
Китаю запускає програми розвитку туризму, заохочуючи місцеве та іноземне інвестування. Яншо стає
так званим експериментальним майданчиком для випробування нових ідей та напрямків у туризмі. Були
запрошені найкращі спеціалісти для розвитку інфраструктури міста та облаштування природних зон.
2004 року в Яншо було реалізовано 54 ключових
проекти на суму 1.3 млрд. юанів. Варто зазначити,
що ці проекти були спрямовані не лише на розвиток туризму, а й на захист довкілля та пам‘яток
старовини. Були враховані етнічні особливості при
реконструкції та облаштуванні ключових туристичних місць. Вдалося зберегти стародавній стиль
центральної вулиці Яншо – Західної вулиці (
),
реконструкцію якої робили коштом закордонних
інвестицій. Через змішаність східної та західної
культур ця місцевість набула назву «глобального
села», а Західна вулиця – «вулиці іноземців».
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Місцевий уряд усіляко заохочував місцевих жителів брати активну участь у розвитку туризму. Тому,
за дотримання певних умов, частину їхнього житла
було дозволено перетворити на хостели. Ліцензії
на цей вид діяльності, який дістав назву резидентських хостелів, надавали безкоштовно. Таким чином, за декілька років вдалося збільшити кількість
койко-місць у 5 разів (приблизно до 10 тис. місць).
В 2004 році в Яншо було 253 готелі, з них 75 – резидентські хостели. Для підвищення рівня сервісу
та безпеки в місті проводили спеціальні навчання
силами іноземних запрошених спеціалістів та поліції. Туристичне бюро Яншо регулярно проводить
безкоштовні навчальні класи для туристичних гідів.
Влада підтримувала бажання іноземців інвестувати
в Яншо, надаючи їм дозволи на ведення малого бізнесу, такого, як кафе та ресторани, навчальні мовні
центри, туристичні бюро тощо.
Тривалий час Яншо був лише зупинкою круїзних
човнів по річці Лі Цзян (
). Туристи зупинялися
тут на декілька годин, а потім продовжували свою
подорож. Тоді було прийняте стратегічно важливе
рішення започаткувати нічне шоу «Враження Лю
Саньцзє» (
), яке відбувається щовечора за будь-якої погоди та збирає щонайменше 2
тис. глядачів. Завдяки йому туристи залишаються в
Яншо щонайменше на одну ніч.
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Всесвітня Туристична Організація (UNWTO) – це міжурядова організація, що об‘єднує близько 160 країн
та територій і діє як глобальний форум з питань туристичної політики, розробляє єдині стратегії розвитку цієї індустрії. З початку 90-х рр. організація сприяє впровадженню індикаторів сталого
розвитку туризму з метою оцінки місця призначення на предмет надійності, привабливості та життєздатності. У 2005 році місто Яншо стало першою в Азії обсерваторією сталого туризму. Обсерваторії слугують інструментом, який дозволяє визначити туристичну політику для різних територій
шляхом спостереження, опитування, аналізу певних індикаторів сталого розвитку. Індикатори, які
оцінювали в Яншо, включали: інфраструктуру, якість продуктів громадського харчування, систему
охорони здоров’я, громадський порядок, рівень свідомості туристів та їхнє ставлення до пам‘яток
архітектури, рівень культурних заходів, вшанування традицій. Цікаво, що на початку експерименту в
2006 році більшість респондентів, як місцевих, так і іноземних, були майже на 100% задоволені умовами
перебування в містечку. Однак впродовж наступних 10 років була наявна негативна тенденція.
Опитування місцевих мешканців різного віку, статі та роду занять виявили як позитивні,
так і негативні наслідки туристичної діяльності в Яншо
ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

Високий рівень зайнятості місцевого населення

Інфляція

Зростання рівня доходів

Забруднення

Покращення інфраструктури та рівня соціального
забезпечення

Зниження рівня безпеки

Позитивний імідж у країні та у світі

Зміна стилю життя від повільного до надто активного,
комерціалізованого

Місцева влада і надалі трансформує туристичну галузь у напрямку подальшого економічного розвитку
з урахуванням результатів досліджень, проведених
UNWTO. За активної підтримки ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій у вересні 2017 р. долину річки Юйлунхе (
) було оголошено національним
парком із обмеженням в’їзду для автотранспорту.
Особливістю проекту Яншо було збереження культури, звичаїв етнічних меншин, місцевої самобутності,
природних зон. Одночасно програму сталого розвитку було орієнтовано на зростання туристичних потоків через вдосконалення сервісу, інфраструктури, на
організацію маркетингу, пропаганду підприємницької діяльності з зв’язком із місцевими традиціями.

В 2008 році в Яншо було проведено наукову міжнародну конференцію під назвою «Феномен Яншо»,
де обговорювали ключові фактори, що сприяли
перетворенню Яншо на один з центрів туризму Китаю: реалізацію урядових планів розвитку галузі у
цій місцевості за підтримки уряду та міжнародних
організацій із активним залученням іноземних інвесторів.
25-27 жовтня 2018 р. у місті Гуйлінь був проведений
глобальний 12-й туристичний форум «Туристичні
тренди та перспективи» під егідою UNWTO (Всесвітня Туристична Організація) та PATA (Pacific Asia
Travel Association).

Досвід сталого розвитку туризму в Яншо має велике значення для галузі в цілому, бо він поєднав економічний успіх проекту із захистом довкілля та збереженням культури та традицій
місцевих жителів. Після Яншо були відкриті ще кілька інших обсерваторій сталого туризму.
Рух у цьому напрямку сприяє покращенню якості життя місцевого населення, посиленню
ролі культурно-історичної спадщини, загостренню уваги щодо збереження навколишнього
середовища із застосуванням інноваційних рішень, поповнення місцевих бюджетів, забезпечення притоку інвестицій тощо, хоча може мати і побічні недоліки.
Минулий 2017 рік був оголошений роком сталого туризму на 70-ій сесії Генеральної Асамблеї
ООН, щоб кожний уряд, компанія і окрема людина розуміли роль туризму як каталізатора позитивних змін. Приклад маленького Яншо на півдні Китаю може стати моделлю перетворення
депресивного регіону на економічно потужний популярний туристичний напрямок.
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40 років ПОЛІТИКИ

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

реформ і відкритості:
аналіз регіональних
та глобальних
аспектів військової
реформи КНР

Відзначення цього року 40-річчя Політики реформ та відкритості, запровадженої Ден Сяопіном, аналітики, як правило,
асоціюють із прогресом, досягнутим стосовно модернізації
та переорієнтації китайської економіки, та із помітним зростанням добробуту населення.
Водночас зміни в економіці поступово призвели до формування нових особливостей у
зовнішній політиці КНР, яка стала набагато більше зорієнтована на забезпечення інтересів держави як поряд, так далеко за межами національної території: від Південно- та Східнокитайського моря до Африки, Латинської Америки, та навіть до Арктичного регіону.
У цьому аспекті значно зросла роль збройних сил КНР, на які, окрім традиційних завдань
щодо захисту території та державного суверенітету, стали покладати і «закордонні» функції, на кшталт забезпечення безпеки судноплавства, боротьби з піратством, участі у міжнародних миротворчих операціях тощо. Враховуючи реалізацію Китаєм низки глобальних
економічних проектів у нестабільних регіонах світу в рамках ініціативи «Один пояс, один
шлях», постає питання про необхідність надійного захисту та забезпечення безпеки китайських громадян та об’єктів за кордоном.
КИТАЙСЬКА АРМІЯ: ВІД РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ДО НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ
Історія НВАК (
) розпочалася із
Наньчанського повстання 1 серпня 1927 року, коли
розміщені в м. Наньчан (провінція Цзянсі) армійські частини під керівництвом Чжу Де (
), Хе
Лонга (
), Є Цзяньіна (
) та Чжоу Еньлая (
) виступили проти антикомуністичного перевороту, організованого партією Гоміньдан. На той
час вони отримали назву Китайська робітничо-селянська Червона Армія (
), або просто
Червона Армія (
). Під час Другої китайсько-я-

понської війни з 1937 по 1945 рр. комуністичні військові сили були номінально інтегровані в Національну Революційну Армію Китайської Республіки
(
), утворюючи два основних загальновійськових об’єднання, відомих як Восьма Армія
(командир – Чжу Де (
), кількість – 45-600 тис.
бійців, склад: 115-а, 120-а та 129-а дивізії) та Нова
Четверта Армія (командир – Є Тін (
, кількість:
від 10 тис. 300 до 290 тис. бійців).

Впродовж 1937-1945 рр. ці два військових угруповання в основному використовували партизанську
тактику, в більшості випадків уникаючи широкомасштабних зіткнень із японськими військами,
та одночасно збільшували свій бойовий та чисельний склад шляхом поглинання націоналістичних та воєнізованих підрозділів. Після капітуляції Японії в 1945 році, КПК об’єднала Восьму та Нову
Четверту армію в єдине угруповання, яке отримало назву Народно-визвольної армії (
), яка
потім брала участь у громадянській війні та забезпечила перемогу комуністичних сил та створення Китайської Народної Республіки у 1949 році.
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Після цього НВАК зазнала масштабної реорганізації, за результатами якої у 1949 році, крім сухопутного компоненту, були створені Військово-повітряні та Військово-морські сили. У 1950 році також були
створені керівні структури військ артилерії, бронетанкових військ, ППО, сил громадської безпеки. Пізніше були сформовані сили бойового та матеріально-технічного забезпечення: війська хімічного захисту, зв'язку, інженерні війська, медичні частини тощо. НВАК було підпорядковано КПК та Всекитайським
зборам народних представників через Центральну військову комісію (до 1975 року – Рада національної
оборони). Надалі, з 1950 рр. розпочався процес перетворення НВАК із «робітничо-селянської» на сучасну.
РЕФОРМИ ДЕН СЯОПІНА: ПЕРЕХІД ВІД КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ДО МОРСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
Новий поштовх до дальшого вдосконалення та реформування НВАК був зроблений після приходу
до влади Ден Сяопіна у 1976 році та початку в 1978
році Політики реформ і відкритості (
. Одним із елементів оголошеного та взятого за основу
в економічному розвитку країни принципу «чотирьох модернізацій» став розвиток оборонно-промислового комплексу та армії. Основним напрямом
у військовій сфері було визначено вдосконалення
сил швидкого реагування, оснащення парком військово-транспортних засобів, зростання частки витрат на військові науково-дослідні конструкторські
розробки в таких галузях, як авіа- і суднобудування,
ядерні технології, радіоелектронні засоби.
Починаючи з 1980-х років НВАК переносила зусилля розвитку із сухопутного компоненту, орієнтованого на великомасштабну континентальну війну,
на менші, мобільніші, високотехнологічні бойові
частини, здатні до виконання бойових операцій, в
тому числі за межами Китаю. Причиною таких змін
став перегляд військово-політичним керівництвом
Китаю загроз національній безпеці: на зміну сухопутному вторгненню з Росії новим викликом стало
Тайванське питання (за вірогідної військової підтримки США) та можлива конфронтація з питань
належності Островів Спратлі (
) в Півден40 РОКІВ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ В КИТАЇ

но-Китайському морі. Ден Сяопін підкреслював, що
НВАК має зосередитися на якості, а не на кількості,
як наслідок, за рішенням китайського уряду в 1985 році
було скорочено чисельність НВАК на 1 млн. осіб.
Зазнали скорочення і органи військового управління: кількість керівного складу штабів було зменшено приблизно на 50%.
Надалі аналіз результатів війни у Перській затоці
1991 року остаточно переконав китайське керівництво в тому, що багаточисельна та застаріла НВАК
буде абсолютно неефективною та недієздатною в
сучасному військовому конфлікті, навіть порівняно
з Силами самооборони Японії. Як наслідок, під час
дев'ятого п'ятирічного плану (1996-2000 рр.) НВАК
було скорочено ще на 500 тис. осіб, з одночасним
перенесенням зусиль на розвиток високоточної
зброї, амфібійних засобів, розвідки та сил швидкого реагування. А «Революцію у військовій справі»
(
), було офіційно включено наступним
головою КНР Цзян Цземінем у національну військову стратегію 1993 року. Вона остаточно затвердила
мету реформування, яка полягає у перетворенні
НВАК на силу, що буде здатна вигравати у «локальних війнах в умовах високих технологій», а не у
масовій сухопутній війні. Нова концепція зробила
акцент на розвитку ВМС та ВПС.
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Основними напрямами реформування є зміна структури і системи бойового управління збройними силами, трансформація
їх завдань, посилення бойових та експедиційних можливостей,
продовження модернізації озброєння та військової техніки.

Після приходу до влади в 2013 року Голови КНР Сі Цзіньпіна, акценти на важливості китайських збройних сил у реалізації державних стратегічних завдань (на кшталт здійснення «китайської мрії», побудови спільноти спільної долі тощо) червоною ниткою пройшли у державних програмних документах
та в офіційних заявах вищого керівництва. Результатом стало ухвалення в 2015 році нової редакції
Білої книги «Національна оборона Китаю», яка затвердила основні воєнно-доктринальні положення
китайської держави. Вкотре було наголошено на виключно мирному розвитку Китаю та на здійсненні
мирної зовнішньої політики, яка має оборонний характер. Збройні сили КНР залишаться силою у підтриманні миру у цілому світі, а Китай ніколи не прагнутиме до гегемонії та розширення.
Водночас використовується поняття так званої
«Концепції активної оборони», суть якої полягає в тому, що Китай не атакуватиме першим,
але точно завдасть удару у відповідь при атаці.
У зв’язку з цим, військові можливості будуть посилювати. Якщо казати про ядерний компонент,
то Китай дотримується принципу незастосуван-

ня ядерної зброї першим, та незастосування
ядерної зброї проти держав, які не мають ядерної зброї. Крім цього, підкреслюється, що ядерний потенціал держави буде зберігатися на
мінімальному рівні, необхідному для підтримки
власної національної безпеки, що ще раз підкреслює миролюбність політики Китаю.

Якщо аналізувати завдання збройних сил, то бачимо, що вони є як традиційними для військових структур кожної держави, на кшталт захисту суверенітету та територіальної
цілісності, так і завдання з «китайською специфікою», наприклад – «об’єднання батьківщини» (йдеться про «Тайванське питання», для розв’язання якого, судячи з останніх
висловів китайського керівництва, не виключають і військову опцію) та забезпечення
інтересів Китаю за кордоном (ймовірно, йдеться про реалізацію ініціативи «Один пояс,
один шлях», охорону китайських об’єктів у Африці, забезпечення національних інтересів у
Східно-китайському та Південно-Китайському морях тощо).
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В результаті у 2016 році, замість попередніх сімох
військових округів, було створено п’ять зон бойового командування, які були названі відповідно
до стратегічного напрямку їх застосування: Східна,
Південна, Західна, Північна і Центральна зона бойового командування. Було проведено повну реорганізацію структури командування НВАК: значно зменшилася роль Міністерства оборони та був
переформований Генеральний штаб, при цьому
відбулося посилення ролі Центральної військової
комісії, якій напряму підпорядкували частину з нових 15 спеціалізованих структур. Замість Генерального штабу був створений новий орган військового

управління за західним зразком – Об'єднаний штаб,
головним завданням якого є оперативно-стратегічне планування та об'єднане управління військами.
Об'єднаний штаб максимально звільнений від адміністративних, господарських, тилових, навчальних
і мобілізаційних функцій, які раніше були прерогативою Генерального штабу НВАК. Види збройних
сил відповідно до реформи 2015 року відповідають
тільки за будівництво, навчання підрозділів та тепер позбавлені функції оперативного керівництва,
що наочно демонструє перехід від централізованої
системи управління армією радянського типу до
об'єднаних командувань західного зразка.

Другою істотною зміною є трансформація завдань збройних сил, які ще більшою мірою стали
орієнтуватися на захист національних інтересів Китаю за кордоном і у Світовому океані. Було
імплементовано так звану стратегію «Блакитної води» (China’s Blue Water Navy Strategy), яка
полягає у нарощуванні бойових спроможностей ВМС для дій не тільки у прибережних водах,
а й поза межами так званої другої острівної гряди, і яку активно реалізують. У цьому контексті
НВАК значно активізувала власну діяльність у боротьбі з піратством та в миротворчих операціях, а також зусилля щодо відкриття закордонних військово-морських баз. Першою ВМБ Китаю
за кордоном стала ВМБ у Джибуті (відкрита у 2017 році), яку, за офіційними повідомленнями,
будуть використовувати для надання допомоги китайським силам, які здійснюють антипіратські, миротворчі та гуманітарні місії в регіоні. Водночас, за оцінками спеціалістів, розташування
ВМБ у декількох милях від морської експедиційної бази США «Кемп-Лемонье» створює чудову можливість для контролю та ведення розвідки за діями ВМС США в регіоні. Також в рамках
реалізації вже згаданої стратегії «Блакитної води», активно здійснюється будівництво нового
корабельного складу, який призначений для виконання завдань в дальній морській та океанській зоні, здійснюється поступовий перехід від стратегії захисту прибережних вод «offshore
waters defense» до комбінації «offshore waters defense» та оборони відкритого моря «open seas
protection». Внаслідок перерозподілу пріоритетів в бік ВМС, в 2017 році було розпочато скорочення сухопутного компонента на 300 тис. осіб і збільшено кількість ВМС на 100 тис. осіб.
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РФ ЧИ США: ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПЕКІНА

Важливо зазначити, що Китай у військовому будівництві
за багатьма напрямами спирається на партнерів з військового та військово-технічного співробітництва. Тривалий
час, через накладене США та ЄС ембарго на поставки зброї
до Китаю, ключовим партнером у ВТС для КНР традиційно залишалася Росія, імпорт озброєння з якої, за даними
Стокгольмського інституту досліджень проблем миру SIPRI,
за 2012-2017 рр. склав приблизно 4488 млн. дол. США та 60%
від усього імпортованого озброєння та майна. Зараз цілком
очевидно, що за багатьма напрямами Китай зумів налагодити власне виробництво та наразі відмовляється від багатьох зразків російського озброєння.

ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Водночас пріоритети співробітництва для Китаю, всупереч поширеним тезам, ймовірно – у Вашингтоні, а не в Москві. Це дуже наочно продемонстрував проведений в жовтні
2018 р. Пекінський Сяншанський форум (Beijing Xiangshan Forum) «Будівництво партнерства безпеки нового типу з рівністю, взаємодовірою та взаємовиграшним співробітництвом». Зазначений форум є ключовим міжнародним заходом у сфері міжнародної безпеки в Китаї. Тематика форуму цього року включала такі напрями як міжнародна безпека
в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та регіоні північно-східної Азії, питання безпеки
на Близькому Сході, боротьба з тероризмом, співробітництво у сфері морської безпеки,
виклики для міжнародних миротворчих операцій, використання штучного інтелекту з
військовою метою тощо. Підтвердженням високого статусу форуму стала присутність
вищого політичного та військового керівництва Китаю (зокрема, були присутні член Постійного Комітету Політбюро ЦК КПК, керівник Канцелярії ЦК КПК і Канцелярії Комісії з
національної безпеки ЦК КПК Лі Чжаньшу та Міністр Оборони КНР генерал-полковник Вей
Фенхе), а також сотні військових дослідницьких делегацій з усіх куточків світу.
Аналізуючи тези виступів китайських посадовців,
слід зробити висновок, що наразі ключовим партнером з питань безпеки для Китаю є США, а не Росія.
Основним лейтмотивом виступів представників
китайського вищого військово-політичного керівництва та військових експертів практично на усіх
сесіях та панелях форуму, стало просування тези
щодо важливості та необхідності співробітництва
КНР із США. При цьому, усі ключові питання безпеки у світі, до яких долучений Китай, стосуються
саме китайсько-американських стосунків: роботи
стосовно денуклеаризації КНДР, пошук консенсусу
з територіальних питань у Південно-Китайському
морі, вирішення Тайванського питання тощо. Теза
про важливість конструктивних відносин з США
для Китаю (незважаючи на наявні непрості відносини стосовно геополітичного суперництва) стала
ключовою практично в усіх відкритих та закритих
обговореннях. В кулуарах форуму, більшість іноземних експертів також дотримувалася цієї точки зору:
мовляв, акцент китайських політиків та військових
на необхідності співробітництва з США свідчить про
те, що Китай розглядає США як найважливішого
партнера, з яким намагатиметься стабілізувати взаємини в економічній та політичній сферах, а також,
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за можливості, налагодити діалог на усіх рівнях у
військовій сфері, який наразі має обмежений характер. Саме тому у виступах китайського керівництва
«американська тематика» звучала найбільше та у
виключно позитивному ключі. У цьому аспекті показовим є те, що під час семінару для молодих офіцерів та дослідників, який було проведено в рамках
форуму, темою для обговорення стало «Як запобігти холодній війні та покращити китайсько-американські відносини». Під час Семінару учасники
з китайського боку також виступили за необхідність
проведення діалогу та уникнення конфронтації між
США та КНР. Було зроблено висновок, що навіть за
умов тиску США на КНР, обривання зв’язків по військовій лінії, Китаю дуже важливо продовжувати діалог з США та не виходити в міжнародну ізоляцію.
Цікавим є те, що Росію практично не згадували
в тезах китайських керівників (ані в питаннях стратегічного співробітництва, ані в Північнокорейському врегулюванні, ані в Південно-китайському морі),
а виступи окремих російських експертів підлягали
нищівній критиці навіть з боку китайської сторони.
Тому цілком логічно, що співробітництво КНР з РФ
має опосередкований характер та спрямоване на
забезпечення окремих «тактичних» задач НВАК.
Ю. ПОЙТА

Проведення військової реформи НВАК тісно пов’язане з геополітичними
амбіціями Китаю у світі, тому модернізація національних збройних сил
залишається під пильною увагою керівництва, при цьому цілком очевидно, що зміни здійснюють не лише на верхівці айсберга. Переформатуванню підлягають практично усі питання військової діяльності: від
воєнно-доктринальних положень та завдань збройних сил, до структури, системи бойового управління, озброєння та підходів до підготовки
особового складу. Водночас китайські керівники наполягають на виключно оборонному будівництві, охороні миру та стабільності на планеті на принципах взаємоповаги, справедливості та взаємної вигоди.

Вони стверджують, що Китай ніколи не стане
гегемоном та не проводитиме експансії, а всі спірні
питання вирішуватимуться винятково шляхом міжнародного діалогу. Незважаючи на наявні негативні
фактори в китайсько-американських відносинах, керівництво КНР розглядає США як основного та найважливішого партнера, з яким намагається усунути наявні суперечності та поглибити співробітництво. У зв’язку з
цим, в міжнародному середовищі китайські політики та
військові активно просувають тези про необхідність
продовження діалогу, пошуку взаємовигідних рішень,
продовження спільних зусиль в Корейському врегулюванні та діалогу зі стабілізації ситуації в Південно-Китайському морі тощо. При цьому, за висловами китайських керівників, КНР має продовжувати свою політику
невтручання, а співробітництво з іншими країнами не
повинне мати ознак військово-політичного союзу та не
повинне бути направлене проти інших держав.
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УКРАЇНА Національний
презентувала стенд у КИТАЇ
6 листопада

відбулося офіційне відкриття Національного стенду України на Міжнародній
Китайській Імпортній Виставці (China International Import Expo 2018), що проходила у Шанхаї з 5
до 10 листопада. Україна вперше представила свій Національний стенд, торговий, інвестиційний
та туристичний потенціал на події такого глобального значення.
Участь України в CIIE 2018 була підтримана ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу, яка допомагає українським компаніям виходити на нові ринки.
Під час відкриття Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів
привітав реальні кроки КНР до диверсифікації ринків та
відкритості. У цьому він вбачає великий потенціал для
поглиблення економічної співпраці між двома країнами.
Особливо, беручи до уваги, що Україна є частиною ініціативи побудови економічного поясу «Великого шовкового
шляху» та транзитного хабу між Європою та Азію.
«Торгові відносини між Україною і КНР стають міцнішими
щороку. Наш товарообіг зростає, але перспективи значно
більші. Тому такою важливою є презентація Національного стенду України на цьому масштабному імпортному Експо у Китаї, де Україну представляє понад 300 провідних
підприємств різних галузей, починаючи від інвестиційної
діяльності, харчової та переробної промисловості, індустріалізації, машинобудування, креативних індустрій, IT та
інновацій, туризму та освіти. Також були представлені інвестори, покупці та відвідувачі. У кожній із представлених
галузей китайський інвестор або покупець зможе побачити
сучасні, технологічні, креативні розробки, створені українцями», – зазначив Степан Кубів.
За словами керуючого директора з фінансування та розвитку МСБ в ЄБРР Клаудіо В’єццолі (Claudio Viezzoli), підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу є одним
із пріорітетних напрямків для ЄБРР: «Ми, разом із нашим
надійним парнером ЕС, дуже чітко розуміємо важливість
МСБ для розвитку будь-якої країни. У 2016 р. ми підписали

угоду з ЄС про надання ще більшої фінансової та консалтингової підтримки бізнесу в Україні в рамках ініціативи
EU4Business. Окрім іншого, угода передбачає надання
доступу до міжнародніх ринків, що, безумовно, має величезний вплив на розвиток цього сектору. Нещодавно ми
презентували розробку Експортного бренду країни разом
із Європейським Союзом, Мінекономрозвитку та Офісом
із просування експорту, який сьогодні пілотуємо на цьому важливому заході. І я важаю, що це вже є величезним
досягененням та результатом плідної злагодженої роботи
усіх, хто залучений до цього процесу».
За словами керівника Офісу з просування експорту
Мар’яни Каганяк, в Україні є багато компаній, які готові
співпрацювати з китайськими та міжнародними партнерами: «Участь України у цій виставці і можливості, які ми
спільно для цього створили – безпрецедентні. Вперше всі
українські продукти представлені під єдиним Експортним
брендом на події такого масштабу. Важливо спільно промотувати країну, тому після виставки більше людей у світі
буде ідентифікувати українські продукти за цим брендом.
Вперше на стенді поєднано сучасні інтерактивні та креативні тренди, eco-friendly матеріали, елементи VR, унікальну веб-платформу, Електронний каталог експортерів,
інтерактивну інвестиційну та туристичну карти України,
креативні шоу, фешн-покази – все, щоб гідно представити країну та її креативні, інноваційні товари з експортним
потенціалом», – зазначила вона.

Як відомо, у 2017 р. товарообіг між Україною та Китаєм збільшився на 17,9% та склав 7,69 млрд. дол., експорт українських товарів до КНР склав 2,04 млрд. дол. та зріс на 11,3%. У січні-серпні 2018 р. товарообіг між двома країнами
склав 5,8 млрд. дол. Потенціал торгівлі між двома країнами складає понад 10 млрд. дол.
Довідково:
China International Import Expo 2018 – перша міжнародна імпортна виставка глобального масштабу в Китаї, офіційно
анонсована Головою КНР Сі Цзіньпінем на Форумі «Одного поясу – одного шляху» в травні 2017 р., організовується Міністерством комерції КНР та Урядом Шанхаю. Запрошення щодо участі України було надіслано особисто Віце-прем'єром Держради КНР Ма Каєм та прийнято Мінекономрозвитку.
CIIE 2018 є частиною програми уряду КНР щодо збільшення кількості імпорту до країни. У найближчі 5 років Китай планує
імпортувати товарів на $10 трлн. У події беруть участь понад 130 країн та регіонів, понад 80 країн - із національними стендами, а це - офіційні делегації, байєри (покупці) та інвестори. Очікується понад 300 тис. відвідувачів цієї міжнародної виставки.
Національний стенд України знаходиться навпроти стенду господарів виставки – КНР. Для представлення свого торгового, інвестиційного та туристичного потенціалу Україна має 136 кв. м., які на безоплатній основі країні надала китайська
сторона. Україна представлена на Національному стенді у Китаї такими напрямками як: інвестиції, харчова і переробна
промисловість, індустріалізація та машинобудування, креативні індустрії, ІКТ (IT та інновації), туризм та освіта.
Програма реалізується Офісом з просування експорту за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
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Керівник Офісу з просування експорту
Мар'яна Каганяк за підсумками участі
Національного стенду УКРАЇНИ
на Міжнародній Китайській
Імпортній Виставці (CIIE 2018)
Розумію, що виставка CIIE 2018 має
величезне значення для Китаю,
так само як і для кожної країни,
що взяла у ній участь.
Для Китаю це великий крок
до диверсифікації ринків
та відкритості. Для України –
можливість запропонувати ринку КНР
інноваційні, технологічні, якісні
і автентичні товари. Що ми і зробили,
до речі, вперше з використанням
Експортного бренду країни.
Тому зрозуміло, що на підготовці цієї виставки було сконцентровано особливу увагу країни.
Я оцінюю рівень організації виставки як найвищий і це мене, щиро кажучи, не дивує. Перебуваючи у Шанхаї, усвідомлюєш, яка величезна робота була проведена при підготовці, який
ажіотаж вона викликала тут, у Шанхаї! Тому висловлюю подяку усім залученим до організації
цієї глобальної події. Проведена її було на відмінно.
Зі свого сторони боку, хочу подякувати китайській стороні за запрошення та сприяння в усіх організаційних
питаннях, а також за те, що до Національного стенду України завітав віце-прем’єр Державної Ради КНР Лю Хе.
CIIE ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ ТАКИХ ВИСТАВОК.
Причин цього багато.
По-перше, це масштаби і можливості. Понад 130 країн та 3600 компаній – усі вони зібралися, аби шукати
шляхи до співпраці та партнерства. Аналогів таких
масштабів у світі тяжко знати.
Участь такої кількості країн у торговій виставці – це як
участь в Олімпійських іграх. Окрім конкретних бізнес-цілей, є глобальна мета – прагнути до добробуту людей
в цілому світі і об’єднати у цьому прагненні країни із
різними культурами, поглядами, шляхами розвитку.
Недарма слоганом виставки стала фраза «New era,
shared future» – лише спільними зусиллями і співпрацею
ми можемо досягти такого майбутнього, як усі ми хочемо. Тож виставка – це певний прототип відкритої світової
економіки майбутнього, сподіваємося, найближчого.
Виставка CIIE – це великі можливості для кожної країни,
яка взяла у ній участь. Тут презентували понад 5 тис. нових продуктів та технологій. Багато з них створені для
86

УКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

того, аби робити життя людей простішим, зручнішим,
цікавішим. І завдяки такому міжкультурному діалогу під
час CIIE 2018, ці продукти і технології можуть змінити
життя не лише країни, у якій з’явилися, а й усього світу.
Окрім кількості країн-учасниць та глобальності цієї виставки, її відмінність іще у тому, що вона орієнтована
на імпорт до Китаю. Фактично, тут Китай та його жителі обирають, які нові товари та технології вони використовуватимуть вже незабаром, куди їздитимуть
відпочивати та вчитися, куди вкладатимуть кошти. Тож
виставка має дворівневе значення – для жителів Китаю
та для тих, хто забезпечуватиме їх продукцією, а також і
для світової економіки в цілому.
Ми помітили величезний інтерес відвідувачів виставки до Національного стенду України, до наших унікальних та інноваційних товарів. Не меншою є увага
й представників місцевих ЗМІ, у яких ми отримали
широкий резонанс – понад сотню відгуків. Тому, сподіваюся, це надасть поштовх до зміцнення подальших
партнерських і торгових стосунків.
ХРОНІКА

ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ
Національний стенд УКРАЇНИ на
Міжнародній Китайській Імпортній
Виставці (CIIE 2018)
Вперше представлено Національний стенд України з використанням сучасних,
креативних та інтерактивних рішень, VR-технологій, eco-friendly матеріалів,
діджитал-фотозони, креативного шоу та фешн-показу тощо;
Презентовано найкращі зразки українських товарів та послуг, що представляють її торговий,
інвестиційний та туристичний потенціал;
ВПЕРШЕ ПРЕЗЕНТОВАНО ЕКСПОРТНИЙ БРЕНД НА БАЗІ БРЕНДУ КРАЇНИ UKRAINE NOW;
ПРЕДСТАВЛЕНІ НАПРЯМКИ:
◊ інвестиції;
◊ харчова і переробна промисловість;
◊ індустріалізація та машинобудування;
◊ креативні індустрії,
◊ ІКТ (IT, високі технології та інновації),
◊ туризм та освіта;
◊ презентовано пакет інвестиційних проектів та інтерактивну інвестиційну карту України;
◊ досягнуті перші міжнародні домовленості – Аграрний союз України підписав меморандум
зі співпраці з китайською компанією Shaanxi Ouliang Cross Border E-Commerce (EOLIANG);
◊ національний стенд України відвідали віце-прем’єр Державної Ради КНР Лю Хе,
Президент Литви Даля Грібаускайте та інші високоповажні гості;
◊ 400 000+ відвідувачів CIIE 2018, офіційні делегації, байєри, інвестори,
80+ національних стендів, 3600+ компаній-учасників, 4000+ акредитованих представників ЗМІ;
◊ 125+ компаній, що увійшли до Електронного каталогу експортерів на унікальній Веб-платформі;
◊ 17 представлених унікальних продуктів і послуг, відібраних на Національному відборі
із-понад 100 претендентів та 6 – handmade-товарів українських МСБ;
◊ 20+ публічних презентацій, воркшопів, 15+ представників державних підприємств;
◊ 100+ відгуків у китайських ЗМІ, 30+ учасників прес-конференції.
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ДНІ культури УКРАЇНИ
у Китайській Народній Республіці

25-27 вересня 2018 р.

у містах Пекін та Дуньхуан (Китайська Народна
Республіка) відбулися Дні культури України у Китайській Народній Республіці. Рішення про
проведення цих заходів було ухвалене Урядами України та Китаю за результатами четвертого
засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури та Третього засідання Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР.
25 вересня в Пекіні Міністр культури України Є. Нищук і Міністр культури та туризму КНР Ло Шуган
офіційно відкрили “Дні культури України в Китаї”. Заходи в рамках «Днів культури» розпочалися урочистим відкриттям у найбільшому й найпрестижнішому архітектурно-художньому музейному комплексі Китаю “Ґуґун” виставки пам’яток культури та декоративно-вжиткового мистецтва з музеїв
України “Кольоровий розмай у золотому вінку”. Відвідувачі змогли познайомитися з українськими коштовностями та старожитностями – від часів Трипілля – однієї з найдавніших землеробських цивілізацій, яка наразі нараховує 7500 років, через часи скіфів до творів епохи Київської Русі – найбільшого
розквіту української державності у Середньовіччі – Х-ХІІ ст., а також отримала уявлення про креативні індустрії України, уособлені сучасними прикрасами з бурштину – традиційного матеріалу, який
з давніх-давен до сьогодення використовують для виготовлення ювелірних виробів. Україна стала
першою державою світу, для якої музей Гугун відкрив свої зали для експозиції.

«Не можу не пишатися, що українські реліквії представлені у найбільшому
палацовому комплексі у світі – музеї Гугун, який щиросердно
відкрив свої двері для презентації української культури»,
– сказав під час виступу Міністр культури України Євген Нищук.

«Впевнений, що і надалі дружба та взаєморозуміння між нашими країнами
поглиблюватимуться, сприятимуть розширенню мистецького простору,
слугуватимуть підвищенню зацікавленості пересічних громадян до творчих
надбань митців української і китайської культур. Від усього серця бажаю успіху
Дням культури України у Китаї та маю надію, що українська культура
залишить незабутнє враження у серцях китайського народу».
Під час “Днів культури” також відбулися виступи Національного заслуженого академічного народному хору
України ім. Г. Г. Верьовки, виставка робіт відомого українського фотохудожника В. Козюка, майстер-класи Петриківського художнього розпису.
Крім того, у рамках “Днів культури” українська делегація
взяла участь у Міжнародному культурному ЕКСПО «Шовковий шлях» (м. Дуньхуан, 27-28 вересня 2018 р.), де Україна
була представлена як головна країна-гість.

Творчим куратором Днів культури виступив
Остап Ковальчук, проректор з наукової роботи Національної академії образотворчого
мистецтва та архітектури, художник-живописець, кандидат мистецтвознавства, доцент,
член Національної спілки художників України.

Заходи в рамках “Днів культури України
в Китаї” тривали до 19 листопада 2018 р.

Джерело: прес-служба Міністерства культури України та Посольство України в Китайський Народній Республіці
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ТРЕТІЙ
Шанхайський міжнародний
ФОРУМ
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

З

24 по 25 жовтня 2018 року

в Шанхайському університеті відбувся
Третій Шанхайський міжнародний форум «Один пояс, один шлях». Тема цьогорічного заходу –
«“ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” І ПРОЦВІТАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ В ЄВРАЗІЇ».
2018 року відзначають п’яту річницю висунення Головою КНР Сі Цзіньпінєм ініціативи «Один пояс,
один шлях». Підбивання підсумків роботи, ретельне вивчення нинішніх та ймовірних майбутніх проблем – все це має велике значення для прискорення темпів подальшого розвитку цієї ініціативи.
Країни Євразії є важливими партнерами у створенні «Одного поясу, одного шляху». Учасники форуму
у своїх виступах зосередилися на таких важливих питаннях, як політична стабільність та безпека
в Євразії, співпраця в гуманітарній та науково-технічних галузях, нові можливості для розвитку
Шанхайської організації співробітництва, економічне та освітнє співробітництво, нові проблеми
та виклики для регіонального співробітництва, поглиблення обміну ідеями задля формування нових
концептуальних засад, нових шляхів співпраці та нового консенсусу.
На церемонії відкриття виступила віце-президент Шанхайського університету пані Не Цін. Вона
зазначила, що у травні 2017 року Голова КНР Сі Цзіньпін на церемонії відкриття Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» ясно сформулював чотири ключових завдання освіти у будівництві «Поясу і Шляху».
Перше – створення багаторівневого механізму співпраці між людьми, побудова нових платформ
співпраці та відкриття нових каналів співпраці.
Друге – просування співпраці у галузі освіти, розширення масштабу взаємного обміну студентами
та покращення рівня співпраці між університетами.
Третє – посилення ролі «мозкових центрів» та створення альянсів й мережі співпраці між ними.
Четверте – створення нової моделі співпраці та просування конкретних проектів.
Не Цін зазначила, що Шанхайський університет рішуче реалізуватиме ці завдання і надалі буде
сприяти зростанню темпів національного та місцевого соціально-економічного розвитку, буде
постійно всебічно підтримувати міжнародне співробітництво.
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Сунь Лі, заступник директора Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук
КНР, у своєму виступі відзначив, що Голова КНР Сі Цзіньпін п’ять років тому запропонував ініціативу «Один
пояс, один шлях» як нову модель транснаціональної та міжрегіональної співпраці.

«Один пояс, один шлях» – це не лише китайський план збереження відкритої світової
економічної системи та досягнення всеохоплюючого та сталого розвитку,
а також китайська пропозиція щодо поглиблення регіональної співпраці,
зміцнення взаємодії цивілізацій та підтримання миру та стабільності в усьому світі.
Це також відображає відповідальність Китаю як найбільшої країни, що розвивається, і другої за величиною економіки світу, яка сприятиме розвитку міжнародного порядку та глобального управління в більш
справедливому та розумному напрямку. «Один пояс, один шлях» базується на принципі спільної побудови
та спільного використання, прагне до спільного розвитку, що вже отримало велику увагу з боку міжнародної спільноти та позитивну реакцію багатьох країн. Ця ініціатива вже стала популярним міжнародним
суспільним продуктом, який використовують усі країни-учасниці, що також є надійним підтвердженням
прихильності Китаю до відкритості зовнішньому світові та до розширення можливостей співпраці зі світом.
Євразія є ключовим регіоном для побудови «Поясу і Шляху», і за останні п’ять років конкретна співпраця між Китаєм та країнами Євразії була плідною та задовільною. Проте, з практичної точки зору,
все ще залишаються деякі проблеми, на які варто звернути увагу при реалізації ініціативи «Одного
поясу, одного шляху» в цьому регіоні. Тобто особливо важливо обговорити «“Один пояс, один шлях” і
процвітання та стабільність в Євразії». Сунь Лі висловив впевненість, що цей форум, поза сумнівом,
сприятиме будівництву «Поясу і Шляху», процвітанню та розвитку Євразії.
Ван Чжень, радник Євразійського департаменту Міністерства закордонних справ КНР, в своїй доповіді
зазначив, що цього року відзначають п’яту річницю
особистої ініціативи Голови КНР Сі Цзіньпіна «Один
пояс, один шлях». Ця ініціатива не лише втілює в
собі концепцію китайської нації – «одна країна, дві
системи», але також відповідає доброзичливим побажанням народів всіх країн щодо миру та розвитку. Впродовж останніх п’яти років китайська торгівля
товарами з країнами-учасницями «Поясу і Шляху»
перевищила 5 трильйонів доларів США, а прямі іноземні інвестиції Китаю перевищили 60 млрд. доларів
США, що призвело до створення в регіоні понад 200
млн. робочих місць. Ініціатива «Одного поясу, одного
ХРОНІКА

шляху» отримує теплі відгуки в усіх країн світу. Можна сказати, що дана ініціатива є важливим внеском
Китаю у покращення глобального розвитку та глобального управління, що в цілому сприяє здоровому
розвиткові економічної глобалізації. «Пояс і Шлях»
став великою практичною платформою Китаю, що
сприяє побудові спільноти єдиної долі. Євразія є
одним із пріоритетів Китаю, і Китай надає великого
значення розвитку відносин з країнами цього регіону. Відродження стародавнього Шовкового шляху є неможливим без спільної участі, підтримки та
керівництва з боку урядів країн Європи та Азії. Як
відомо, Голова КНР Сі Цзіньпін під час свого візиту
до Казахстану у вересні 2013 року вперше висунув
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матичній співпраці, що, насамперед, стосується розвинених країн. Егоїзм окремих країн ніколи не був
таким явним. Тому, на думку Лі Юньцюаня, необхідно
запроваджувати й поширювати принципи взаємної

вигоди, взаємної побудови та спільного використання, щоб «дух Шанхаю» міг керувати позитивним, впорядкованим і здоровим розвитком відносин між Китаєм та країнами Центральної Азії.

Учасники Форуму зосередилися на темі «“Один пояс, один шлях” і процвітання та стабільність в
Євразії» та провели глибокі дискусії на чотирьох секціях: «Євразійський регіон: політична стабільність та нові виклики безпеці», «Науково-технічне та гуманітарне співробітництво в рамках
ініціативи “Один пояс, один шлях”» «Нові можливості для розвитку ШОС» та «Економічне співробітництво в Євразії в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”».

важливу ініціативу щодо побудови «Економічного
поясу Шовкового шляху», який отримав позитивну
відповідь від усіх країн регіону. Будівництво «Поясу
і Шляху» стало важливою ознакою співпраці Китаю
з Євразією. Важливо підкреслити, що з історичної
точки зору будівництво «Поясу і Шляху» є небувалою
справою не лише для Китаю, а й для країн, що розташовані уздовж цієї лінії. Для досягнення цієї мети
необхідне поєднання зусиль усіх країн, й тоді «Пояс і
Шлях» стане дорогою миру, процвітання, відкритості,
інноваційного розвитку та спілкування цивілізацій,

що також вимагає активної підтримки експертів та
науковців з усіх присутніх тут сьогодні країн. У формуванні «Поясу і Шляху» Китай завжди використовує діалог та консультації задля спільної побудови,
спільного використання, взаємовигідної співпраці,
взаємного обміну, взаємного навчання, а також заохочує країни до зміцнення політичної взаємної довіри, економічної гармонії та культурного обміну. Ван
Чжень зазначив, що від запрошених науковців та
експертів чекають конструктивних пропозицій щодо
сприяння побудові «Поясу і Шляху».

Посол Таджикистану в КНР Парвіз Давлатзода заявив, що Таджикистан завжди вважав ініціативу «Один
пояс, один шлях» щирим та дружелюбним запрошенням від Китаю, що суттєво сприяє спільному підтриманню миру, національному розвиткові та процвітанню, а також взаємовигідному співробітництву. Минуло 25 років від часу встановлення дипломатичних відносин між Таджикистаном та Китаєм,
й увесь цей час співробітництво між двома країнами продовжує успішно розвиватися. В останні роки
лідерство у світовому економічному розвитку поступово переходить від Сполучених Штатів та Європи до Азіатсько-Тихоокеанського регіону й особливо до Китаю. На цьому Таджикистан готовий й
надалі будувати китайську ініціативу «Один пояс, один шлях», яка повністю відповідає інтересам
національного розвитку Таджикистану та поліпшенню життя людей Таджикистану. Таджикистан та
Китай готові спільно підтримувати мир та стабільність в регіоні. Таджикистан, як і більшість країн
Центральної Азії, є гірською країною, яка не має доступу до моря. Крім того, Таджикистан розташований далеко від основних світових транспортних магістралей та не має залізниць й сучасних високоякісних доріг. Через це Таджикистан сплачує занадто високі транзитні збори за перевезення товарів.
Тому будівництво «Поясу і Шляху» має створити новий коридор економічного та транспортного розвитку для Таджикистану (й для всього регіону Центральної Азії) та сприяти соціально-економічному
розвитку Таджикистану. Незважаючи на те, що сьогодні світ стикається із все більшою кількістю
загроз та з різними стихійними лихами й катастрофами, ми можемо лише захищати нашу країну і
захищати наші спільні інтереси разом. У такій складній ситуації ініціатива Голови КНР Сі Цзіньпіна
будівництва спільноти єдиної долі є нашим спільним ідеалом, а ініціатива «Один пояс, один шлях» є
важливою платформою для реалізації цього ідеалу.
Президент Китайської асоціації дослідження Росії,
Східної Європи та Центральної Азії Лі Юньцюань зазаначив, що останнім часом в центрально-азіатській
проблематиці з’явилося два нових фактори – ініціатива «Один пояс, один шлях» та китайська пропозиція розширення Шанхайської організації співробітництва. Отже, стабільність розвитку в цьому
регіоні має важливе значення для Китаю. Лі Юньцюань зазначив, що для практичного розв’язання цього
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завдання важливою є концепція Голови КНР Сі Цзіньпіна спільнота єдиної долі, яка важлива й для країн
Центральної Азії. Проте для її конкретного втілення
необхідна ретельна робота та глибше спілкування.
Ніколи раніше інтереси Центральної Азії та сусідніх
країн не були так тісно пов’язані між собою, як зараз.
Сучасні відносини між країнами швидко змінюються.
Сьогодні існує дуже сильний протекціонізм у торгівельних відносинах, міжнародних обмінах та прагХРОНІКА

На церемонії закриття форуму Володимир Петровський, головний науковий співробітник Інституту Далекого Сходу Російської академії наук, підкреслив, що ініціатива “Один пояс, один шлях” є
абсолютно новим явищем у міжнародній політиці та світовій економіці, і це питання заслуговує
постійного та поглибленого вивчення з боку академічної спільноти, особливо що стосується
аналізу нових тенденцій у світлі останніх подій. Він також зазначив, що Шанхайський міжнародний форум «Один пояс, один шлях» вже сформував бренд, який працює впродовж декількох
років і має власний вплив. На думку В. Петровського, організатори зробили правильний вибір
питань для обговорення, а сам форум пройшов на високому професійному рівні.

У своєму заключному виступі професор Чжан Хенлун, організатор форуму, заступник директора Інституту публічної дипломатії ШОС при Шанхайському університеті, зазначив, що
хмара антиглобалізму нависла над світом. Куди далі буде рухатися світ? Чи справді сформувалася світова система після Другої світової війни? Чи минула ера глобалізації? Оскільки деякі великі країни не можуть взяти на себе відповідальність щодо розв’язання сучасних світових проблем, Китай повинен це зробити. Ініціатива «Один пояс, один шлях» є китайською,
проте її результати стали корисними для всього світу. Чжан Хенлун нагадав, що темою
першого форуму була «Ініціатива “Один пояс, один шлях” і процвітання та стабільність в
Центральній Азії», темою другого форуму була «Ініціатива “Один пояс, один шлях” та розширення Шанхайської організації співробітництва», а цьогорічна тема розширила форум
до меж всієї Євразії. Він зазначив, що це не просто розширення академічної проблематики,
а реальні зміни, що прогнозуються. Провідні експерти більше не зосереджуються лише на
одній країні або на двосторонніх проблемах, а більше уваги приділяють питанню багатосторонніх відносин та проблемам глобального рівня (екологія, безпеки продуктів харчування, старіння населення та ін.). Ці складні проблеми стоять перед подальшим розвитком
глобалізації сьогодні. Отже, учасники Шанхайського міжнародного форуму «Один пояс, один
шлях» обговорюють питання, що потребують відповідального ставлення з боку науковців для розв’язання надскладних проблем сучасності. Насамкінець, Чжан Хенлун закликав до
будівництва кращого майбутнього під егідою Нового Шовкового шляху на засадах мирного
співробітництва, відкритості, всеосяжності, взаємного навчання та взаємної вигоди.

Цей форум створив учасникам дискусій можливості для участі, повної відкритості та продуктивної роботи. За допомогою обмінів та діалогів між академічними колами, представниками
промислових та урядових кіл відроджується «дух Шовкового шляху», посилюється взаємна
дружба, укріплюється громадська думка та соціальна основа щодо співпраці у межах ініціативи “Один пояс, один шлях”. Китайські та зарубіжні вчені чекають на продовження цього заходу
і дуже сподіваються, що вони зможуть взяти участь у наступному, Четвертому Шанхайському
міжнародному форумі «Один пояс, один шлях». Організатори форуму впевнені, що безперервне поширення ініціативи “Один пояс, один шлях” зробить великий внесок у поглиблення
міжнародної співпраці та у покращення добробуту людей країн Євразії. У роботі форуму взяли
участь експерти та науковці з Китаю, Росії, Таджикистану, Узбекистану, Киргизії, Казахстану,
Азербайджану, України, Білорусі, Індії та інших країн, а також понад 100 представників дипломатичного корпусу, акредитованих у КНР.
Прес-реліз надано Оргкомітетом конференції
Переклад з кит. В. О. Кіктенка
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У Китаї відбулися заходи
з нагоди 100-річчя Національної
академії наук України

25–26 жовтня 2018 року

в м. Циндао (провінція Шаньдун, КНР)
тривали заходи, присвячені 100-річному ювілею НАН України

25 жовтня 2018 року відбулася міжнародна науково-технологічна конференція «Розвиток китайсько-української науково-технічної співпраці в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”», ініціаторами й організаторами якої виступили Посольство України у Китайській Народній Республіці, Китайська
асоціація міжнародного науково-технічного співробітництва, а також Народний уряд м. Циндао.

Із китайського боку у заході взяли
участь представники Народного уряду
м. Циндао, Міністерства науки і технологій КНР, наукових і освітніх центрів,
а також понад 40 китайських компаній,
зацікавлених у налагоджені співпраці
з Україною у сфері інновацій.

Місце проведення конференції було обрано не випадково – у
червні 2018 року у Циндао відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Цим організатори заходу намагалися
продемонструвати важливість науково-технічної співпраці для
розвитку українсько-китайських міждержавних відносин.

О.О. Дьомін відзначив, що Україна готова розвивати науково-технічну співпрацю з Китаєм на принципах прозорого та взаємовигідного партнерства і перспективний шлях
такої співпраці вбачає в утворенні на території обох країн
спільних науково-виробничих центрів, які створювали б
сучасні технології за рахунок фінансування від китайської
сторони. Надзвичайний і Повноважний Посол України у
КНР окремо наголосив на негативних наслідках контактів
із установами на тимчасово окупованих територіях Криму
й Донбасу, які Україна розцінюватиме як співробітництво з
окупаційною владою, що порушує українські закони.

Конференція мала на меті посприяти науковим обмінам ученими та фахівцями, двосторонньому науково-технічному співробітництву, а також ознайомленню представників промисловості й підприємств провінції Шаньдун із науковими досягненнями
вчених України.
До складу української делегації, яку очолював віце-президент НАН України академік А. Г. Загородній, увійшли представники низки наукових установ Академії, зокрема Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона, Інституту технічної
теплофізики, Інституту проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича, Інституту хімії високомолекулярних сполук, Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН
України, а також представники Міністерства освіти і науки України та провідних університетів держави, серед яких
– Національний технічний університет України «Київський
політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Харківський національний університет радіоелектроніки.
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У межах конференції українська делегація на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом України у КНР О.О. Дьоміним
зустрілася з віце-мером м. Циндао Чжаном Депіном. Під час
зустрічі сторони висловили взаємне зацікавлення у подальшому розвитку двосторонніх відносин в економічній,
науково-технічній і культурно-гуманітарній сферах, а також у форматі міжрегіонального співробітництва.

Віце-президент НАН України академік А.Г. Загородній передав учасникам конференції вітання президента НАН
України академіка Б.Є. Патона, в якому очільник Академії
підкреслив особливе значення таких науково-технічних
форумів, котрі слугують платформою для обміну досвідом
із розвитку двостороннього науково-технічного співробітництва, а також для обміну новими ідеями й прогресивними інноваційними рішеннями.
Під час конференції фахівці двох країн провели презентації перспективних розробок, досягли домовленостей щодо
спільних проектів та уклали низку угод про співпрацю.
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У межах ювілейних заходів до 100-річчя НАН України, що проходили у Китаї, 26 жовтня 2018 року в
м. Циндао відбулися урочистості з приводу підписання Рамкової угоди між Адміністративним комітетом Вільної зони економічного та технологічного розвитку міста Циндао та спільним підприємством «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», засновниками якого є китайська
корпорація «Сянчу Енерджі Девелопмент Груп» (Xianchu Energy Development Group), Інститут проблем
безпеки атомних електростанцій НАН України й Державний науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України.
Згідно з цією угодою спільне підприємство «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» має намір інвестувати кошти у проект зі створення науково-дослідного інституту
й будівництва його головного офісу на території Вільної зони економічного та технологічного
розвитку міста Циндао. Цей проект спрямовано на створення науково-дослідних лабораторій і
виробничих потужностей для досліджень, розробок і виробництва у сферах радіаційно-захищеної
робототехніки, вентиляційного й охолоджувального обладнання для атомних електростанцій,
реабілітації забруднених територій тощо.
26 жовтня учасники конференції відвідали відомого виробника рухомого складу й
локомотивів, що базується у м. Циндао – компанію CRRC Qingdao Sifang, де мали змогу
ознайомитись із історією створення компанії та зразками продукції як у вигляді масштабних моделей, так і під час екскурсії до виробничих цехів компанії.

*

*

*

Усі зазначені заходи з нагоди 100-річчя НАН України, котрі проходили у м. Циндао,
було широко висвітлено у китайських ЗМІ.
За інформацією Відділу міжнародних зв’язків НАН України
Джерело: Прес-служба НАН України – http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4370
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ХII Міжнародна наукова
конференція
«Китайська цивілізація:
традиції та сучасність»
28 вересня 2017 року у Великому конференц-залі Національної академії наук

України відбулася ХII Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація:
традиції та сучасність”. Організаторами конференції виступили Інститут
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців та ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Робота була організована за трьома секціями: «Історичні шляхи
китайської цивілізації», «Китайська мова, література та культура» і «Китай
в глобальному світі: політика та економіка».
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Група компаній «Ти і Право» Ленівський Груп» – це багатопрофільна юридична компанія,

яка надає міжнародним компаніям в Україні широкий спектр послуг з юридичного супроводу, аудиту, консультування. Впродовж багатьох років співпрацює з такими зарубіжними корпораціями,
як HUAWEI, Sany Heavy Equipment, Bohai Commodity Exchange (BOCE), CNBM International Corporation,
China Machinery Engineering Corporation (CMEC), China Institutes of Contemporary International
Relations, China National Complete Engineering Corporation, China Harbour Engineering тощо. Засновником та президентом Групи компаній є Руслан Ленівський.

Р. В. Ленівський
президент групи компаній
«Ти і Право» Ленівський Груп»

ПРАВОВІ РИЗИКИ
міжнародних інвестицій
КИТАЮ:
Конференція в ПЕКІНІ

За останні десять років КНР стрімко завоювала більшість ринків світу, посівши провідне
місце за обсягом інвестицій та торгівельного імпорту. Нині Китай є найбільшим у світі експортером і найдинамічнішим у світі споживчим ринком. Як саме і наскільки тісно співпрацює Китай з різними країнами світу, з якими ризиками стикаються китайські підприємства
при здійсненні іноземних інвестицій та як їх контролювати, досліджували на щорічній міжнародній конференції On Legal Risks and Countermeasures of International Investment and
Trade, в якій Україну представив заслужений юрист України Руслан Ленівський.
УКРАЇНА-КИТАЙ: НОВІ ВЕКТОРИ СТРАТЕГІЧНИХ ВІДНОСИН
За підрахунками китайських фахівців найближчим
часом КНР може інвестувати 45-50 млрд. доларів в
Україну в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях».
Маючи успішний багаторічний досвід роботи з багатьма китайськими компаніями в Україні, я можу
впевнено стверджувати, що китайські інвестори почали більше цікавитися різноманітними проектами
в секторах української економіки – зокрема, логістики, електронної комерції, науки і техніки, інфраструктури, сільського господарства, фінансів, ядерної та відновлюваної енергетики.
Такі перспективи вимагають від України не лише адаптованого законодавства, а й готовності розв’язувати потенційні спори з інвесторами. Важливим кроком в цьому напрямку стало нещодавнє підписання
Меморандуму про співпрацю між українською групою компаній «Ти і Право» Ленівський Груп» та найбільшим китайським юридичним центром China Legal Exchange Center – 27 серпня 2018 року у Пекіні.
Для довідки: China Legal Exchange Center – це сервісна організація, що спеціалізується на
міжнародному правовому обміні. Її було створено 1984 року як допоміжну громадську установу
Китайського правозахисного товариства. Головний офіс розташований у Пекіні (Китай). Центр має
5 підрозділів, серед яких – Управління у справах Тайваню, Гонконгу та Макао, Відділ наукових досліджень, Відділ у справах європейського, північноамериканського та тихоокеанського регіонів,
Відділ у справах азійського, африканського та латиноамериканського регіонів, Відділ реклами та
загальних питань. Генеральним директором Центру є Інь Баоху (Yin Baohu).
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Уперше за правову історію України створено умови для міжнародної правової співпраці між українськими та китайськими практиками, для обміну
досвідом, а також для запуску багатьох спільних
проектів. Зважаючи на закономірні розбіжності
у правовій традиції двох країн, це сприятиме підтримці юридичного діалогу та кращому розумінню
одне одного для побудови єдиного стратегічного напрямку розвитку відносин. Більше того, таке
партнерство дозволить щороку залучати та навчати
молодих фахівців, роз’яснювати китайським колегам суперечливі питання українського законодавства, разом працювати в напрямку удосконалення
нормативного забезпечення інвестиційної діяльності іноземних компаній в Україні.

Варто зазначити, що для розвитку та зміцнення міжнародних партнерських
відносин між Україною та Китаєм є підтримка Посольства КНР в Україні.

Я впевнений, що такі відносини відповідають національним інтересам
та найважливішим пріоритетам розвитку обох наших країн.
Іноземні підприємці і фахівці часто єдині в оцінці ситуації
на ринку інвестицій в Україні, називаючи деякі проблемні
питання: низький рівень захисту прав власності і кредиторів, обмеження на рух капіталу і валютне регулювання,
складне адміністрування податків, нестабільність національної валюти. Окремим пунктом виділяють вплив корупційної складової на ведення господарської діяльності.
Тим не менше, і це я зазначив на конференції в Пекіні, Україна здійснила і продовжує здійснювати ряд
позитивних кроків у подоланні зазначених проблем.
Адже розуміє, що для дальшого покращення інвестиційного клімату України державі передусім необхідно гарантувати безпеку інвестицій і сформувати імідж надійного партнера.
Зокрема, законом щодо залучення іноземних інвестицій у 2018 році запроваджено інститут незалежного фінансового посередника – номінального
утримувача, що має спростити іноземцям здійснення
інвестицій в країні і підвищити захист таких інвестицій за рахунок імплементації стандартів глобальних
зберігачів або інших фінансових посередників з обліку прав власності на цінні папери клієнтів. З вересня 2017 року спрощено порядок працевлаштування
іноземних працівників в Україні, надано право отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним
інвесторам, які мають істотну участь в українських
підприємствах, але не працевлаштовані на них, для
контролю за діяльністю таких підприємств.
ХРОНІКА
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Вже зараз китайські інвестори можуть скористатися спрощеною процедурою видачі дозволів на застосування праці іноземців. Крім того, скасовано обов’язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій та закріплене право іноземців, які є засновниками, учасниками або бенефіціарними власниками
(контролерами) юридичної особи (за умови наявності частки в статутному капіталі української компанії від 100 тис. євро) на отримання довгострокової візи.

Впродовж останніх 10 років обсяг китайських інвестицій до Африки дуже різнився, залежно від
року: у 2009 та 2010 роках спостерігався невеликий
спад, можливо, як результат глобальної фінансової кризи, а в 2013 – злетів до 22,4 млрд. доларів.
Понад чверть своїх інвестицій Китай спрямовує у
західний африканський регіон.

Загальний обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України станом на 31.12.2017 року становив 39,1 млн.
дол. США. 18,2 млн. дол. США – це інвестиції з Китаю.

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ – РОЗВИНЕНИМ КРАЇНАМ, БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ - КРАЇНАМ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Запрошені на Конференцію в Пекіні експерти й аналітики з різних країн світу впевнені: зарубіжні інвестиції надають Китаю можливість не просто посилити власну економіку, а й використати власну економічну
силу для збільшення свого впливу за кордоном. Частково завдяки стратегії Пекіну "Going Global", яка заохочує інвестиції на зовнішні ринки, китайські фірми активно розширюють свою закордонну присутність і
знаходять можливості для інвестицій у низці секторів.
Слід зазначити, що на відміну від прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які Китай спрямовує переважно на більш розвинені економіки, будівельні контракти зосереджені у країнах, що розвиваються.
Зокрема, в період з 2005 по 2017 роки економіка з низькими та середніми доходами отримала майже
83,9% від 734 млрд. доларів, витрачених Китаєм на будівельні проекти у цілому світі. При цьому
обсяг інвестицій різниться залежно від регіону.

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА ТА КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ: КНР Є ЛІДЕРОМ У СЕКТОРІ M&A
Багато природних ресурсів робить ЛАК дуже привабливим для китайських інвесторів регіоном, хоча донедавна вони не надто активно інвестували у нього. До 2010 року обсяг щорічних китайських прямих іноземних інвестицій не перевищував 5 млрд. доларів на рік, а нині вони сягають 25 млрд. доларів. Звісно,
основним джерелом прямих іноземних інвестицій у Латинській Америці історично є Сполучені Штати та
інші європейські країни, однак Китай – абсолютний лідер в регіоні у сфері злиттів та поглинань.

Крім того, Китай підписав контракти на будівництво
гідроелектростанцій в Аргентині, Венесуелі та Еквадорі, взяв участь у транспортних та сільськогоспо102
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Принаймні 20 африканських країн, на думку МВФ, багаті ресурсами, енергетичними та мінеральними.
Зважаючи на великий відсоток споживання Китаєм енергії, інвестиції Пекіна в Африку щодо видобутку
ресурсів мають цілком логічний інтерес.
Слід зазначити, що ідею створення спеціальних економічних зон Китаю в Африці було озвучено у
жовтні 2000 року під час форуму "Співробітництво Китаю та Африки» та підтримано в рамках Форуму Співпраці Китаю та Африки (FOCAC) на третій нараді, що відбулася у Пекіні 2006 року, коли президент Ху Цзіньтао офіційно оголосив про створення трьох-п'яти зон економічного та торгового
співробітництва (ETCZ) на континенті як про одну з цілей Плану дій FOCAC 2007-09.

Ці законодавчі кроки мають поліпшити інвестиційний клімат та зробити ведення бізнесу в Україні для
іноземців більш прогнозованим. І це має свій вплив.
Зокрема, за даними Державної служби статистики
України, обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у 2017 році становили 412,8 млрд.
грн., що на 22,1 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року. Провідними
сферами економічної діяльності України за обсягами
освоєння капітальних інвестицій у 2017 році стали:
промисловість – 33,1%, будівництво – 12,3%, сільське,
лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та
телекомунікації – 4,1%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів –
7,0%, транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність – 8,7%, державне управління й
оборона; обов`язкове соціальне страхування – 7,4%.

Так, за даними Економічної комісії ООН з Латинської Америки та країн Карибського басейну
(ECLAC), США та європейські країни здійснили понад 65% загальних надходжень у 2017 році. Однак
з точки зору злиття та поглинань, завершених
у 2017 році, Китай став найбільшим інвестором у
Латинській Америці, уклавши угод на суму 18 млрд.
дол. (42% від загального обсягу).

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ КИТАЮ ТА КРАЇН АФРИКИ

дарських проектах, у будівництві нерухомості, а китайські банки надали кредити на інфраструктуру ЛАК.
Лише у 2010 р. обсяг кредитних зобов’язань перед
КНР в регіоні перевищив загальний обсяг зобов’язань регіону перед Світовим банком, Міжамериканським банком розвитку та EXIM Bank США.
Країни ЛАК стратегічно важливі для Китаю не лише
завдяки багатим ресурсам, а й можливістю інвестувати
у розвиток місцевих підприємств, поставляючи готову
продукцію до інших країн (зокрема, до США), минаючи
обмеження, що накладаються на китайський імпорт.
Р. В. ЛЕНІВСЬКИЙ

Ще у 2011 році Китай інвестував в Африку на рівні з такими країнами як Індія та Сінгапур. А зараз,
відповідно до Доповіді про світові інвестиції ЮНКТАД-2018 року, Китай посів четверте місце за обсягом ПІІ в 40 млрд доларів в регіоні – після США,
Великобританії та Франції.

Окрім прямих інвестицій, Китай є також одним із найбільших у світі постачальників фінансування на розвиток регіону. Допомога на розвиток має вирішальне значення для посилення
інтересів Пекіна, і значну її частину було спрямовано на фінансування проектів в Африці. З
2000 по 2014 рік Китай фінансував 2390 проектів по всій Африці на загальну суму 121,6 млрд.
доларів (для порівняння, загальна сума допомоги, запропонована США для Африки в період
з 2000 по 2014 рік становила 100 млрд. доларів).
Деякі китайські інвестиції частково фінансуються
за допомогою кредитної інфраструктури: китайські компанії пропонують позики для проектів з
ресурсозбереження потенційним африканським
партнерам в обмін на ресурси. Наприклад, станом
на 2018 рік Китай надав Анголі 60 млрд. доларів,
оскільки 1983 року між двома країнами було встановлено дипломатичні відносини; більша частина
цього боргу обслуговується нафтою. Китай також
проводив подібні схеми фінансування з Ефіопією,
Еритреєю та Танзанією з використанням цукрового очерету, золота та залізної руди.
Водночас, слід розуміти, що через африканські країни південно-сахарського регіону Китай має можливість вийти на ринки Європи та Африки на пільгових умовах, оскільки на підставі Акту про економічне
зростання і торгові можливості Африки (AGOA), аф-

риканські країни можуть експортувати на ринки США
товари без сплати мита та квот. Для цього китайські
компанії засновують виробництва в Африці, використовують деякі матеріали, виготовлені в Африці та
експортують до США, користуючись усіма привілеями
вільної торгівлі з високим рівнем ВВП біля 35%.
Крім того, інвестуючи, наприклад, в Маврикій, інвестори можуть скористатися безпосередньо або
опосередковано з угод, які він підписав (це зокрема Договір між АКТ та ЄС про Європейську зону
вільної торгівлі, Протокол про тимчасове економічне партнерство, Рамкову Торгівельну та інвестиційну угоду, Двосторонній інвестиційний договір, завдяки яким митні збори для Економічного
співтовариства країн Східної та Південної Африки
дорівнюють нулю), при цьому, не будучи членом
Регіональної угоди про економічне партнерство.

Наразі Китай планує забезпечити штаб-квартиру для китайського бізнесу в Маврикії після
встановлення Торгівельної й економічної зони. За оцінками, це приблизно 530 млн. доларів. У свою
чергу, Китай отримає пільговий доступ до ринку Маврикію для послуговування ринками Африканського регіону (COMESA і SADC) та AGOA.
Що стосується питання врегулювання інвестиційних спорів в регіоні, найважливішою
установою для китайських інвесторів залишається Міжнародний центр з урегулювання
інвестиційних спорів (ICSID) – одна з п'яти інституцій Групи Світового банку,
заснована в 1966 p., членом якої КНР стала ще у 1993 році.

АЗІЯ ТА ОКЕАНІЯ: КИТАЙ ЗАВОЙОВУЄ ПОЗИЦІЇ
Збільшення інвестицій спостерігається і в регіонах Азії та Океанії. Лише у 2017 році Китай інвестував
сюди понад 38 млрд. доларів США. Фаворити Китаю в регіоні – Австралія та Південно-східна Азія, туди
Китай інвестує найбільше. Так, впродовж останнього десятиліття приблизно 31% китайських прямих
іноземних інвестицій в Азії та Океанії було спрямовано до Австралії.
ХРОНІКА
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Незважаючи на те, що Китай інвестував значні кошти в австралійську металургійну та енергетичну промисловість, за даними Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії, інвестиційний
фонд Китаю становить лише 2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Австралії. Для порівняння обсяг ПІІ в Австралію з боку Євросоюзу та США склав у 2017 році 22,3% та 22,4% відповідно.
Сектор найбільших інвестицій Китаю – знову енергетика. Серед найбільших угод, зокрема, придбання Китайською General Nuclear електроенергетичної компанії Малайзії "Едра" за 5,96 млрд.
доларів 2015 року та домовленість з CNPC 2009 року щодо обслуговування нафтового родовища
Румайла в Іраку на 5,59 млрд. дол. США.
До речі, Малайзію можна по праву назвати основним хабом для китайських інвестицій в Асоціації держав Південно-Східної Азії. Насамперед
зважаючи на стратегічне розташування Малайзії та масу інвестиційних можливостей у секторі
послуг та виробництва. Оскільки сектор торгівлі
та інвестування в регіоні стрімко розвивається,
спори стають неминучими. І тут іноземні інвестори можуть вільно вибирати регулюючі закони,
юрисдикцію та спосіб вирішення спорів. Зокрема,
для економії часу вони можуть вирішувати суперечки в Азійському Міжнародному арбітражному
центрі "AIAC". Арбітражна винагорода, здійснена
в Малайзії, може бути виконана в інших країнах
Нью-Йоркської конвенції (Малайзія є державою-учасницею Нью-Йоркської конвенції 1958 року).
В Індонезії китайські інвестори можуть звернутися до Національного арбітражного органу (Badan
Arbitrase Nasional Indonesia або BANI), крім того,
тут діють багато різних спеціалізованих інституцій
– Цивільний суд, Адміністративний суд, Військовий
суд, Податковий суд і навіть Релігійний суд. Найвищі інстанції – Конституційний суд та Верховний
суд. Хоча, не можна забувати про великі відмінності в правовій культурі двох країн. Тим не менше, встановивши дипломатичні відносини лише
2005 року, Індонезія та Китай набирають обертів
у співпраці, зокрема нещодавно було підписано
п'ять контрактів на суму понад 23 млрд. доларів на
будівництво енергетичних об'єктів в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях».
Для Шрі-Ланки Китай також є одним із ключових
торгівельних партнерів: він є другим за величиною імпортером та інвестором. Доволі розвинена

інфраструктура пільгового ринку та кваліфікована
робоча сила роблять Шрі-Ланку привабливою для
інвесторів з Китаю. Тут безпеку іноземних інвестицій гарантовано конституцією та розвиненим законодавством в інтелектуальній сфері. До того ж, у
Шрі-Ланці відсутня заборона репатріації прибутку
та дозволена абсолютна іноземна власність бізнесу.
Ще один важливий торгівельний партнер Китаю в
Азії в економічній зоні шовкового шляху – Узбекистан. У 2016 році Китай та Узбекистан підписали угоду
про співпрацю з охорони інтелектуальної власності
права, в той же час в рамках ініціативи «економічного поясу» Узбекистан приєднався до програми з
посилення співпраці в галузі інтелектуальної власності. 12 травня 2017 року Китай і Узбекистан заявили
про поглиблення комплексного стратегічного партнерства, зокрема, про розбудову механізму співпраці у сфері інтелектуальної власності в різноманітних
областях. Щоправда, поки що розбудові стабільного
партнерства в цьому секторі заважають різниця в
системі патентів та у застосуванні законів між двома країнами, низький рівень захисту та дотримання
патентного права в Узбекистані, мовні відмінності та
фактор політичних ризиків Узбекистану.
Вихідні інвестиції Китаю часом переплітаються з
його політичними цілями. Наприклад, Камбоджа –
постачальник дешевої енергії – отримала 600 млн.
дол. США на допомогу в галузі розвитку та позики від Китаю після заклику АСЕАН відмовитися від
заяви про суперечку щодо Південно-Китайського
моря. У Західній Азії Китай практикує невтручання
та пріоритетність власної енергетичної безпеки,
про що свідчить його відмова від американських
та європейських зусиль, спрямованих на припинення ядерної програми Ірану.

Стратегічною є інвестиція Zhuhai Port Holdings на суму 1,62 млрд. дол. у порт Гвадар в Пакистані, оскільки цей
актив у гирлі Перської затоки може бути використаний для зв'язку провінцій Китаю з країнами Південної Азії
та Близького Сходу. Так, Китайсько-пакистанський економічний коридор вважють одним з найбільш амбітних
проектів Пекіна у процесі утримання Пакистану в сфері впливу Китаю. Після завершення будівництва понад
чверть зовнішньої торгівлі КНР здійснюватиметься по ньому. Також Китай зміцнює двосторонні відносини через регіон шляхом допомоги в галузі розвитку. Окрім фінансування з боку Chexim, Китай надав кошти для
розвитку таких проектів, як Китайсько-Пакистанський економічний коридор. Крім того, переважна частка Китаю в Азійському інфраструктурному інвестиційному банку (AIIB) демонструє бажання Пекіна створити власну
платформу для кредитування розвитку регіону.

КИТАЙ ТА США: ТОРГІВЕЛЬНЕ НАПРУЖЕННЯ ЧИ ВІЙНА?
США стали найбільшим реципієнтом китайських
прямих іноземних інвестицій в період з 2005 року
(отримавши від Китаю понад 170 млрд. дол.).
Водночас за оцінками Бюро економічного аналізу
США, 2016 року прямі інвестиції Китаю становили лише 7,4% (для порівняння, Канада інвестувала
15,7%, а Великобританія – 14,5%).
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Скоріше за все, інвестування Китаю в США продовжуватиме спадати, оскільки зростає торгівельна
напруженість між двома найбільшими економіками у світі. За даними Rhodium Group, китайські
інвестиції в США скоротилися до 1,8 млрд. дол. у
першій половині 2018 року, що на 92% менше, ніж
за аналогічний період 2017 року.
Р. В. ЛЕНІВСЬКИЙ

У квітні 2018 року США ввели мита у розмірі 25% на
близько 1300 найменувань товарів з Китаю, у тому
числі: авіаційну продукцію, техніку, продукцію машинобудування, сталь, ліки, медичне обладнання,
печі для виготовлення хлібобулочної продукції, запчастини для автомобілів тощо. У свою чергу, Китай
закликав усіх членів СОТ протистояти торговому протекціонізму США. На думку Китаю, США створили небезпечний прецедент, провівши підвищення мит на
підставі загрози національній безпеці (21 ст. ГАТТ).
Торгівельні спори Китаю та США – це, по суті, боротьба односторонності та багатосторонності, протекціонізму та вільної торгівлі. Китай та Сполучені Штати

мають фактичні та потенційні конфлікти в конкретних економічних інтересах.
На думку запрошених на конференцію представників дослідницьких центрів, цілком імовірно, що
тарифні санкції США використовуються як переговорна тактика президента Трампа, мета якої
– виторгувати додаткові переваги економічного
або політичного характеру, а «торгівельний лічильник», який часто використовує Китай у китайсько-американській торговельній війні, по
суті, є способом захисту своїх інтересів при вирішенні міжнародних спорів і теоретично може розглядатися як альтернатива міжнародного права.

Для вирішення конфліктної ситуації нині є потреба в перебудові нової міжнародної економічної та торговельної системи. Можливо, є сенс в тому, щоб органи СОТ відреагували на подібні загрози, здійснили
аналіз дискусійних тарифних обмежень США та встановили прецедент для майбутніх справ. Чи, можливо,
Китай зможе вирішити це питання самостійно зі США шляхом переговорів та домовленостей. Час покаже.

ІНВЕСТИЦІЇ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ: КИТАЙ ОБИРАЄ ТЕХНОЛОГІЇ
З 2005 по 2017 роки китайські фірми інвестували в Європу 324 млрд. дол.,
що становило майже третину від загального обсягу прямих іноземних інвестицій Китаю.
Найбільше (238,2 млрд. дол.) з цих інвестицій були зосереджені у Великобританії,
Швейцарії, Росії, Італії, Франції та Німеччині.
Енергетичний сектор, здебільшого, вміщує чверть китайських інвестицій в Європу, але падіння цін на сировину та політична нестабільність в Європі призвели до змін у такій практиці. В останні роки Китай розширює свою інвестиційну спрямованість від ресурсів та сировини до стратегічних придбань, призначених для
підвищення конкурентоспроможності ринку китайських товарів та компаній. Наприклад, у сфері логістики.
Так, у період з 2012 по 2017 роки китайські фірми інвестували 50,81 млрд. доларів у європейські та північноамериканські транспортні галузі, що майже у п'ять разів більше, ніж за попередній п'ятирічний період.
Наскільки різними можуть бути інвестиції Китаю в
Європі, добре видно на прикладі країн, що стикаються з економічними труднощами чи тих, які здійснюють продаж державних підприємств. Наприклад, китайські фірми інвестували значний капітал
в Угорщину, в її хімічну та технологічну галузі. Ще
на початку 2011 року Wanhua Industrial Group придбала більшість акцій угорської хімічної компанії
BorsodChem, а китайський гігант технології Huawei
в травні 2012 року інвестував 1,5 млрд. дол. в угорський дослідницький центр. Крім того, великий китайський холдинг Midea (виробляє побутову техніку
і електроніку) за 5 млрд. дол. викупив 74,55% Kuka
Roboter – провідного постачальника промислових
роботів для європейських автоконцернів. У 2017
році китайська національна хімічна корпорація
(ChemChina) придбала швейцарську агрохімічну
компанію Syngenta, що стало найбільшою інвестицією Китаю в регіоні за останні десять років. Очікується, що угода на суму 43,1 млрд. дол. дозволить Китаю
підготувати технологію, яка могла б використовуватися для підтримки продовольчої безпеки Китаю.
Такі інвестиції вказують на те, що китайські фірми

планують інвестиції за кордон із наміром сприяти
переходу Китаю на інноваційну економіку.
Варто зазначити, що останнім часом потік інвестицій в Європу впевнено зростає, хоч і поступається рівню 2008-2009 років: 290 млн. дол. в середньому за одну операцію проти 740 млн. десять
років тому. Зі свого боку, зростає й занепокоєння
Євросоюзу намаганням КНР купити важливі інфраструктурні активи і технології.
Як результат – ЄС (на прикладі США) розпочав запровадження скрінінгу прямих іноземних інвестицій.
Зокрема, уряд Франції цього року заблокував продаж китайському консорціуму своєї частки Тулузького аеропорту. Адже після проведення угоди китайська сторона отримала б мажоритарну частку. Слід
згадати і про запровадження в листопаді минулого
року нових правил розрахунку антидемпінгових
мит для імпортних товарів. Відтепер на розмір мита
впливатимуть такі показники, як екологічний стан та
дотримання правил техніки безпеки. Китай одразу
виступив проти цих змін, звинувативши ЄС у порушенні норм СОТ, якими не передбачене урахування
зазначених факторів при формуванні розмірів мит.

Можливо, сторонам і вдасться досягти компромісу, проте зараз усе виглядає так,
що КНР своїми інтересами поступатися не збирається.
ХРОНІКА
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СЕРГІЙ КУЗЯРА
очолив українську
частину
УКРАЇНСЬКОКИТАЙСЬКОЇ
ділової РАДИ

◊ організувати масштабне дослідження можливостей українських бізнес-структур, зацікавлених у співпраці
з Китаєм та готових забезпечити свою присутність на території КНР;
◊ нарешті домогтися заснування у Китаї Торгового представництва України (сподіваємося, що держава
забезпечить офіційний статус торгового представництва, а бізнес – присутність власних конкретних
експортно-імпортних або інвестиційних інтересів на місці);
◊ провести презентацію можливостей УКДР у регіонах України або максимально залучити
до роботирегіональні компанії;
◊ розробити та реалізувати програму розвитку партнерських зв’язків регіонів України і Китаю, створити
та закріпити систему бізнесової взаємодії регіонів у рамках міжрегіональних стосунків на державному рівні;
◊ остаточно сформувати ефективну структуру всередині УКДР, зокрема, комітети з напрямів співпраці
(наприклад, комітет з туризму, куди входили б українські туроператори та турагенції, а також комітет з
енергетики, аграрний комітет та ін. Перед комітетами стоятимуть цілком конкретні завдання, наприклад,
законодавче регулювання режиму групових туристичних поїздок китайців в Україну, розв’язання питання
радикального розширення переліку української сільгосппродукції, дозволеної до експорту в КНР, та подібні);
◊ направити представників Ділової ради до складу Великої Міжурядової комісії із співпраці України і КНР;

22

◊ провести спільне засідання членів Координаційного комітету Ділової ради і керівництва депутатської
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків із Китайською Народною Республікою;

2018

жовтня
року відбулися загальні збори членів української частини Українсько-Китайської ділової ради (далі – УКДР). Новим головою Української частини Українсько-Китайської ділової ради обрано бізнесмена Сергія Кузяру, заступниками голови – віце-президента
Торгово-промислової палати України (далі – ТПП України) Сергія Свистіля та голову Правління
Асоціації Українсько-Китайського стратегічного партнерства, колишнього посла України у КНР
Ігоря Литвина. «Ключовими завданнями на посаді голови УКДС вважаю організацію ефективної комунікації сторін Ділової ради, а також максимальне залучення українських бізнесових кіл
до ділових взаємин, торгово-економічного співробітництва України та КНР», – зазначив Сергій
Кузяра під час виступу перед членами УКДР. Крім того, під час зборів було затверджено склад
делегації української частини УКДР для участі у спільному засіданні обох частин УКДР.
Розширення присутності регіонального бізнесу в
Діловій раді, активізація контактів із китайськими
колегами, які працюють в Україні, та активний вплив
на роботу міждержавних органів, що повинні спрощувати умови для бізнесу в Китаї та Україні – такі
стратегічні цілі стоять перед Україно-Китайською
діловою радою сьогодні. Сергій Кузяра вважає, що
такий консультативний орган є ключовим у покращенні бізнес-комунікацій між двома державами, та
має намір зробити усе, що від нього залежить, або
ця робота була максимально ефективною та результативною. Держави Україна і Китай дуже відрізняються одна від одної, але саме ця різниця робить
потенційну співпрацю між нами такою перспективною. Саме бізнес-експертиза – це те, що робитиме
максимально реалістичними двосторонні міждержавні програми та проекти. Український бізнес
вкотре засвідчує свою готовність до розробки офіційних документів та до діалогу, які, врешті-решт,
призведуть до зростання економік обох країн.

8 листопада 2018 року делегація УКДС взяла
участь у двосторонньому бізнес-форумі у
Пекіні, що його організували Всекитайська
рада сприяння міжнародній торгівлі (CCPIT)
та Торгово-промислова палата України.
Урядову делегацію України очолював Перший віце-прем’єр-міністр пан Степан Кубів.
Під час форуму було підписано двосторонні
договори про співпрацю, зокрема, Меморандум про взаєморозуміння між CCPIT Китаю и
ТПП України. У рамках заходу за підтримки
Посольства України у КНР також було організовано міні-форум, присвячений взаємодії
українських та китайських бізнес-структур
в рамках Українсько-Китайської ділової Ради.
Також у рамках форуму відбулися тематичні
переговори голови Української частини УКДС
Сергія Кузяри із керівниками ряду китайських
державних та приватних компаній.

УКДР НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ПЛАНУЄ:
◊ після багаторічної перерви провести спільне засідання УКДР, робота якої відтепер не залежатиме цілковито
від графіку засідань Міжурядової комісії із співпраці України і КНР та від високих візитів керівників держав;
◊ провести презентацію перспективних українських інвестпроектів та проектів виробничої кооперації для
українського та китайського бізнесу;
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◊ забезпечити вступ представників Ділової ради до складу Ради експортерів і інвесторів при МЗС України.
Насамкінець Сергій Кузяра відзначив: «На перший погляд перед нами – величезний пласт роботи, але всі
члени Українсько-Китайської ділової ради та ті, хто, як ми сподіваємося, приєднаються до нас найближчим
часом, усвідомлюють економічні перспективи, що їх відкриває перед нами китайський ринок. Зараз економічний потенціал співробітництва абсолютно нереалізований, незважаючи на величезні можливості та
певні зусилля. Ми ставимо перед собою амбітні завдання щодо власного внеску до зростання української
економіки та щодо максимально ефективного співробітництва із китайськими колегами».
Довідково. Спільну УКДР було започатковано 3 вересня 2010 року ході під час державного
візиту Президента України до КНР на підставі Угоди між ТПП України і Китайською Радою
сприяння міжнародній торгівлі (ССРIТ) як постійнодіючий майданчик для комунікації і
взаємодії ділових кіл двох країн.
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКДР:
◊ сприяння розвитку українсько-китайських торговельно-економічних зв’язків, диверсифікації структури
і збільшенню об’ємів товарообігу між двома країнами, пошук і освоєння оптимальних моделей і форм
ділової співпраці;
◊ налагодження виробничо-технічної та інвестиційної кооперації, створення сприятливих умов для спільної
взаємовигідної виробничої, торгової, транспортної, будівельної, фінансово-банківської, інвестиційної,
страхової, науково-освітньої та інших видів діяльності;
◊ сприяння роботі спільних підприємств, інвестиційних фондів, торгових компаній в різних галузях
економіки, відкриттю філій і представництв, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва;
◊ підтримка та сприяння двосторонній співпраці у сфері науково-освітнього, культурного, туристичного,
спортивного обміну між Україною та Китаєм.
ДО СКЛАДУ СПІЛЬНОЇ УКДР ВХОДЯТЬ ДО 100 ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ І КИТАЙСЬКИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР.
Новий очільник УКДС Сергій Кузяра – підприємець із понад 22-річним досвідом у енергетичній
та машинобудівній галузях, керував інвестиційними проектами у вугільній промисловості. Працював радником голови ОДА, міністрів
вугільної промисловості та паливно-енергетичного комплексу, віце-прем’єр-міністра з
питань ПЕК. Випускник Донецького державного
технічного університету та Києво-Могилянської академії, має ступінь кандидата технічних наук та MBA. Нагороди: орден «За заслуги»
ІІІ ступеня; повний кавалер знаку «Шахтарська
Слава». Одружений, виховує трьох синів.
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НОВІ ВІХИ двостороннього

гуманітарного співробітництва

УКРАЇНИ та КИТАЮ

Вид на Уханьський університет та на озеро Дунху

С. А. Кошовий
к. і. н.,
голова правління Української
асоціації китаєзнавців

Взаємовідносини України і Китаю відрізняються різноманітністю, багатоплановістю, насиченістю подій у гуманітарній сфері,
особливо за останній період. Доказом плідного та успішного співробітництва двох країн у цій сфері може слугувати створення і відкриття в українських вищих навчальних закладах у вересні-жовтні
2018 р. одночасно декількох центрів з дослідження Китаю, вивчення
та поглиблення знань з китайської мови і культури (Одеський національний морський університет, Київський університет імені Бориса
Грінченка, Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника), проведення тематичних лекцій та навчальних курсів,
організація наукових семінарів і конференцій з питань двосторонньої
взаємодії, «круглих столів», зустрічей та експертних обговорень.

Ясна річ, двосторонні відносини у гуманітарній сфері мають позитивні наслідки для розвитку українсько-китайського співробітництва і безпосередньо мають суттєве значення для дальшої розбудови дружби, поглиблення
взаєморозуміння представників двох народів та є прекрасним прикладом культурно-гуманітарної дипломатії
в дії, корисним обміном інформацією та налагодженням безпосередніх контактів, засобом розбудови зв’язків і
якісно нової присутності нашої держави у світовому співтоваристві. Так, зокрема, 22 липня 2018 р. голова правління Української асоціації китаєзнавців Сергій Кошовий взяв участь у роботі Круглого столу «Україна-Китай»,
який відбувся у Китайському інституті прикордонних і морських досліджень Уханьського університету (провінція Хубей, КНР) за участі китайських науковців. Зазначимо, що м. Ухань є адміністративним центром провінції
Хубей, одним із провідних та визнаних у світі економічних центрів країни.
Мета заходу полягала у переведенні в практичний вимір численних ідей і щодо політичного діалогу, і в інвестиційній площині, і в питаннях культурної та експертної взаємодії та у виведенні українсько-китайських відносин на потенційно новий рівень. Засідання Круглого столу тривало у двох
форматах – доповідей та експертної дискусії.

Інший перспективний напрямок співпраці з Китаєм – це машинобудування (важке машинобудування,
продукція авіапрому, космічні технології, військова техніка тощо). Також перспективними і багатообіцяючими напрямками з широкими можливостями взаємовигідної співпраці є галузі високих технологій та проекти в українському енергосекторі (особливо у сфері енергоефективності, в «зеленій»
енергетиці, проекти з виробництва біогазу та переробки сміття).
ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ – транспорт (дорога, залізниця, авіація) і логістика.
Однією з найперспективніших сфер є участь України у транспортних та інфраструктурних проектах у рамках ініціативи «Поясу і шляху», що надає широкі можливості для взаємовигідного співробітництва. При цьому було наголошено, що Україна перебуває на перехресті трансєвропейської транспортної
логістики і потоків вантажів між КНР та країнами Європи, і має хороші передумови для того, щоб стати частиною транспортного коридору для доставки
товарів з країн ЄС до азіатських країн і держав Північно-Східної Азії.

ОКРЕМУ УВАГУ ЗАСЛУГОВУЄ СПІВПРАЦЯ СТОРІН У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ.
Показовим позитивним результатом розвитку співпраці між Україною і КНР є стійке зростання обсягів
двосторонньої торгівлі за останні кілька років. Так, у першому кварталі поточного року цей показник
склав близько 2 млрд. дол. США з приростом 18,7% у порівняно з аналогічним періодом минулого року.
В цілому впродовж 2017 року загальний обсяг товарообігу між КНР і Україною склав 7,7 млрд. дол. США.
Дослідження торговельного співробітництва між регіонами України та КНР за 10 років (2006-2016 рр.)
дозволило виділити певні тенденції. Так, майже усім регіонам України не вдалося забезпечити зростання обсягів експорту товарів до Китаю (крім Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Миколаївської
областей). Було наголошено, що подальшому розширенню китайсько-української торгівлі сприятиме
участь України та її представників у Першій міжнародній виставці China International Import Expo 2018
(2018
), яка відбудеться у листопаді ц. р. у місті Шанхай.

Учасники високо оцінили наявні можливості, проаналізували динаміку політичних, економічних, гуманітарних двосторонніх відносин, погодилися докладати зусилля для інтенсифікації всебічного діалогу.
Модератором Круглого столу виступив професор Китайського інституту прикордонних і морських досліджень Уханьського університету, директор Центру досліджень Росії та країн Євразії, заступник головного редактора журналу «Прикордонні і морські дослідження» пан Куан Цзенцзюнь (
).
У рамках цього заходу С. Кошовий виступив із доповіддю «Подальші перспективи стратегічного співробітництва між Україною і КНР». Зокрема,
було наголошено, що наші економіки багато у чому взаємнодоповнювані – і це
дуже добрий майданчик для дальшого розвитку співпраці у найрізноманітніших напрямках. Насамперед такі перспективи проглядаються у аграрному секторі, адже торгівля сільськогосподарською продукцією відіграє на
сьогодні провідну роль у процесі товарообігу між двома країнами і може
створити підґрунтя для подальшого розширення взаємозв’язків між нами,
у тому числі у постачанні нових видів продукції на китайський ринок, у переробці сільгосппродуктів, у виробництві продуктів харчування, у спільному сільгоспмашинобудуванні, у реалізації нових спільних проектів.
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Під час виступу С. Кошовий також поділився своїм баченням політичних, економічних та суспільних трансформацій у нашій країні. Головний наголос було зроблено на двосторонньому співробітництві, пріоритетах та завданнях зовнішньої і внутрішньої політики України, на особливостях політичної системи,
перспективах економічного розвитку, питаннях культури та історії.
Серед спікерів на Круглому столі виступили доцент
Інституту іноземних мов Уханьського університету,
заступник директора Центру українознавства пані
ТЯНЬ Юань (
), професор Інституту марксизму
С. А. КОШОВИЙ

ХРОНІКА

Центрально-Китайського університету економіки та
права пан Цзен Сяньхун (
), професор Кафедри стародавньої літератури філологічного Інституту Уханьського університету пані Чен Юнь (
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професор Інституту інформаційного менеджменту
Уханьського університету Сяо Цюхуей (
), доцент Інституту іноземних мов Уханьського універси-

тету пані Лі Хунцін (
) та інші фахівці. У роботі
Круглого столу також взяли участь студенти, аспіранти та науковці Уханьського університету.

Після представлення презентацій та виступів відбулася жвава та насичена дискусія серед учасників заходу.
Наприкінці зустрічі присутні мали змогу поставити один одному запитання, обмінятися думками та обговорити широкий спектр питань двостороннього порядку денного, сфер можливого співробітництва, у тому числі в частині взаємодії експертних та наукових кіл двох країн щодо можливості запровадження практики стажування студентів і обміну викладачами, проведення спільних науково-практичних заходів, аналізу роботи
та подальші перспективи дослідницького центру України при Уханьському університеті іноземних мов (
), удосконалення регіональної політики (з розробки концепцій,
програм та заходів), з розвитку зовнішньоекономічного співробітництва областей України з центральним
урядом та провінціями КНР тощо. Слід згадати, що столична Київська область має побратимські стосунки з
провінцією Хубей (правовою основою є Угода про дружбу та співробітництво між Київською обласною державною адміністрацією та провінцією Хубей, КНР, яку було підписано у 1994 р.), а місто Київ є містом-побратимом адміністративного центру зазначеної провінції – міста Ухань («Угода про встановлення дружніх зв’язків
м. Києва з містом Ухань провінція Хубей, КНР», дата підписання документу – 19 жовтня 1990 р.).

Пам’ятник Чжан Чжідуну, споруджений у 1979 р. на території кампусу Уханьського університету. Фото автора

Доречно зауважити, що образ України змінюється – до речі, на краще, а щоб висловитися точніше, про неї
«більш інформовані» місцеві мешканці. Але відверто слід сказати, що було і залишається багато прогалин щодо
знань про Україну в КНР. І наше спільне завдання полягає в тому, щоб виправити цю ситуацію, закрити ці прогалини, сприяти кращому розумінню одне одного та підтримувати інтенсивніші обміни.
Отже, такі експертні зустрічі вкотре переконують у тому, що Україна і Китай мають
значний невикористаний сповна потенціал співпраці, що здатний суттєво збагатити
та підсилити обидві країни, особливо з огляду на те, що проектів гуманітарного співробітництва очевидно не вистачає.

Портрет засновника Уханьського університету Чжан
Чжідуна (
, 1837-1909 рр.)

ДОВІДКОВО ПРО МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ:
Уханьський університет (
є провідним національним університетом Китаю та одним із найстаріших
ВНЗ країни, який перебуває під безпосереднім управлінням Міністерства освіти КНР. Навчальний заклад
входить до десяти найбільш славетних університетів Китаю, а його кампус вважають одним з найкрасивіших
у Піднебесній. Навчальні та адміністративні корпуси університету розташовані в лісистій мальовничій місцевості на горах Лоцзя (
), оточені традиційними китайськими пейзажами, тропічним південним лісом
і безліччю історичних будівель, що підносяться на 118,5 метрів над рівнем моря, на західному березі озера
Дунху (
, «Східне озеро») – найбільшого озера в Китаї в межах міста.

Головний вхід до Уханьського університету.
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Фрагмент історичного документа (
) кінця династії Цін про започаткування Уханьського університету. Оригінал документа зберігається в Музеї
провінції Хубей

Уханьський університет внесений до переліку китайських національних проектів так
звані «Проект 211» («211
», запроваджений у 1992 р.) і «Проект 985» («985
», розпочато реалізацію з 1998 р.), які передбачають всеохоплюючу підтримку центрального та
провінційного урядів у питаннях подальшої розбудови національної вищої школи, освітнього та наукового потенціалу університету, розвитку та конкурентоспроможності
вищих навчальних закладів Китаю на міжнародній арені.
Започаткування цих двох проектів щодо реформування системи вищої освіти Китаю з
боку політичного керівництва країни і органів
державної влади суттєво сприяли подальшому
зростанню і вдосконаленню сучасних китайських науково-навчальних центрів.

того, було запроваджено низку нових спеціальностей і дисциплін, необхідних для забезпечення потреб
власної ринкової економіки. Так, зокрема, студенти
почали здобувати магістерські освітні ступені у сфері ділового адміністрування, державного управління,
економіки, інших спеціальностей.

Включення університету м. Ухань до переліку вищезазначених проектів означає відповідність найвищим міжнародним вимогам, технічним стандартам
підготовки фахівців, наукових кадрів, проведення
науково-дослідних та проектних робіт, добору та
управління людськими ресурсами. Слід зазначити,
що ще у 1981 р. освітня система КНР перейшла на
американську систему дипломів, що передбачає
присудження ступенів бакалавра, магістра, здобування ступенів доктора філософії та доктора наук
у системі підготовки кадрів вищої категорії в аспірантурі та
докторантурі, що також полегшило вихід китайських
університетів на світовий ринок освітніх послуг. Крім

Також одним з основних завдань університету на сьогодні є збільшення іноземних публікацій викладачів
у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. Адже наявність публікацій у міжнародних
журналах – це неодмінна імперативна умова наукової діяльності поважної науково-освітньої інституції.
Крім того, Уханьський університет включений до державної програми «План 111» (
), яка покликана сприяти роботі в країні етнічних китайців, що
досягли видатних наукових досягнень за кордоном.
Йдеться про 1 тис. фахівців із 100 провідних університетів та дослідницьких центрів світу, які мають
створити інноваційні дослідницькі групи, інтегровані
у китайське наукове співтовариство.
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них наук Китаю, 3 академіки Євразійської академії
наук. На регулярній основі університет видає 34
професійні тематичні часописи. На кінець 2017 року
навчалися понад 58 тис. студентів, аспірантів, докторантів, з яких понад 2 тис. 500 – іноземні студенти.
Від заснування закладу, в Уханьському університеті
вищу освіту здобули понад 400 тис. осіб на різних
навчальних програмах.
Китайський інститут прикордонних і морських досліджень Уханьського університету (
) було засновано у 2007 році. Науково-експертна інституція є провідним міждисциплінарним дослідницьким центром та аналітичним

центром КНР. Ключовими напрямками досліджень є
вивчення питань розмежування територіальних прикордонних суперечок та шляхи налагодження транскордонного співробітництва, морська делімітація,
вирішення морських спорів та морське співробітництво, управління полярними регіонами, низка інших
дослідницьких тем прикладного характеру. Розробки
дослідників Інституту отримали широке висвітлення
в численних наукових публікаціях, у низці збірників
наукових праць, в авторських і колективних монографіях. У 2016 р. було засновано журнал «Прикордонні
і морські дослідження» (
), який на
сьогодні видається двічі на місяць та є профільним
фаховим виданням із зазначеної тематики.

Вид на один із корпусів університету. Фото автора

Уханьський університет приділяє значну увагу розширенню міжнародних зв’язків і співробітництва,
спрямовує свою інтеграцію до глобального освітнього простору. Контакти з вищими навчальними
закладами інших країн, а таких на сьогодні – 415 університетів із 45 країн і регіонів. Серед українських
ВНЗ угоду було підписано з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Це дає
можливість не лише проводити активну міжнародну діяльність, а й підвищувати кваліфікацію власних
співробітників, збагачувати навчальний і науковий
потенціал за допомогою перейняття та використання світового досвіду, організовувати літні школи,
міжнародні симпозіуми, семінари, здійснювати ре-

гулярний обмін викладачами та студентами, стажування професорсько-викладацького складу, підтримувати сталі, плідні професійні зв’язки з колегами.
Історично так склалося, що найщільніша співпраця
Уханьського університету припадає на французькі
університети. За 125 років своєї історії університет
з успіхом пройшов етапи розвитку в різних сферах
знань: науці, техніці, медицині, сільському господарстві, в гуманітарній сфері, управлінні, економіці,
інформаційних технологіях, в інноваційній сфері
тощо. У складі університету – 34 заклади (інститути,
школи, коледжі). Тут працює понад 3 тис. 700 штатних викладачів, понад 2 тис. 700 доцентів, 11 членів
Китайської академії наук, 7 членів Академії інженер-

За період свого існування Китайський інститут прикордонних
і морських досліджень Уханьського університету реалізував
чимало дослідницьких проектів за дорученням Державної комісії національного розвитку і реформ Китаю, Міністерства
закордонних справ КНР, Міністерства водних ресурсів Китаю,
Державної океанічної адміністрації КНР, Міністерства комерції
КНР та інших відомств та бюро країни.

Серед відомих історичних особистостей, державних
та партійних діячів сучасного Китаю та імператорського періоду країни, чиє життя та діяльність певним чином була пов’язана з університетом м.Ухань,
слід згадати першого Прем’єр-міністра КНР Чжоу
Енлая (
, 1898-1976), одного з засновників КПК,
Голови Держради Китаю Дун Біу (
, 1886-1975),
громадського та китайського партійного діяча Чень
Танцю (
, 1896-1943), радника губернатора провінцій Хубей і Хунань, засновника Уханьського університету Чжан Чжідуна (
, 1837-1909 рр.), Гу
Хунміна (
, 1857-1928), китайського кліматолога
і фізико-географа Чжу Кечженя (
, 1890-1974),
геолога Лі Сигуана (
, 1889-1971 рр.), поета і
публіциста, першого декана факультету літератури Уханьського університету Вень Ідо (
, 18991946), поета і новеліста Юй Дафа (
, 1896-1945),
літератора та провідного освітянина Є Шентао (
, 1894-1988), філософа-марксиста, перекладача Лі
Да (
, 1890-1966), вченого та ректора Уханьського університету періоду Гоміньдану Ван Шицзє (
, 1891-1981), видатного хіміка, педагога, першого
декана хімічного факультету Уханьського університету Ван Сінгуна (
, 1887-1949), провідного економіста, випускника альма-матер, а згодом декана
економічного факультету Чжан Пейгана (
,
1911-2013), професора-економіста, теоретика еконо-

мічних перетворень сучасного Китаю, випускника
Уханьського університету Дун Фужена (
, 19272004), провідного юриста-міжнародника, ректора
Уханьського університету в період 1945-1949 років
Чжоу Геншена (
, 1889-1971), декана юридичного факультету Уханьського університету, засновника
міжнародної системи теорії приватного права з китайською специфікою Хань Депея (
, 1911-2009),
знаного юриста, провідного фахівця з міжнародного економічного права в Китаї ЯО Мейчженя (
1915 р.н.), видатного математика, засновника
декількох профільних інститутів Лі Гопіна (
,
1910-1996), плеяди провідних лікарів, зокрема першого декана медичного інституту в період з 1939
до 1957 рр. Чжу Юйбі (
, 1903-1986), професора-геодезиста, фундатора геодезичної школи Китаю
Є Сюеаня (
, 1905-1966), картографа, декана
інженерно-геодезичного та картографічного інституту Уханьського університету Ся Цзяньбая (
,
1903-1977) та низку інших відомих постатей вчених
та діячів, які зробили значний внесок у розбудову
провідного ВНЗ провінції Хубей та у його авторитет
на національному рівні.

Більшості із вказаних осіб на території
Уханьського університету встановлено
пам’ятники або погруддя.

Вид на будівлю ректорату Уханьського університету. Фото автора
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«КОСМІЧНІ ПРИГОДИ»
у шанхайському театрі ДАГУАН
Пропозиція створити та виступити продюсером сучасного видовищного
шоу для китайської малечі надійшла мені рік тому від доброї приятельки та
партнерки з Шанхаю Керрі Ху (
), чиї інтереси пов’язані з досвідом розважальних вистав для дітей. Мушу зізнатися: тоді ця ідея примусила мене
досить сильно замислитися. Ще б пак!
З одного боку – у творчому портфелі є досвід втілення велелюдних розважальних проектів, мюзиклів, шоу, мистецьких заходів із чималим розмаїттям
художніх рішень, але… актуальним для України. Тому
виникли суто принципові питання: якого жанру має
бути нова вистава, аби зацікавити та захопити пересічного китайського глядача, хай й найменшого? Адже
добре відомо, що малеча, як ніхто інший, сприймає
побачене у найсерйозніший спосіб: якщо їй щось не
подобається – негативна реакція не забариться! Були
й побоювання: а чи зміст достатньо цікавий, а чи він
відповідатиме запитам китайських дітлахів?
З іншого боку, поставали й практичні питання: де
знайти носіїв китайської мови в Україні, кого залучити до перекладу та суто редакторської роботи під

час звукозапису? Врешті-решт, зізнайтеся – чи можете ви уявити собі високотехнологічну театральну
виставу тривалістю 70 хвилин, китайською мовою,
але продюсер та виробник якої – в Україні? Ото ж
бо!
А можливо, ви вважаєте, що шоу, які створюють
в Україні сьогодні, нездатні здивувати найвимогливішого глядача – дитячу аудиторію інших країн? Помиляєтеся! Бо, врешті-решт, саме в Україні
з'явилося безпрецедентне видовище у форматі
театрального відео-арту під назвою «Космічні пригоди» (
), що його наприкінці вересня
було презентовано у престижному театрі Дагуан
(
), який є частиною Himalayas Centre (
) і розташований в районі Пундон в Шанхаї.
...У давні часи, на світанку епох, певна Сутність
створила нашу, інопланетну расу… Ми жили безліч років у мирі та злагоді, доки не з'явилося зло.
Зло, яке знищило нашу планету...
…Двоє з нас вирушили до невідомої нам Сонячної
системі, отримавши завдання ближче познайомитись з її планетами … Нам довелося засекретити цю місію, давши розвідникам нові імена – Сигнал та Жовтий…
Саме добросердні роботи-інопланетяни Сигнал
та Жовтий, за підтримки розумного Комп’ютера,
знайомлять дітлахів Землі з планетами Сонячної
системи, а відлітаючи додому, заповідають:
Діти, ви зрозуміли, що потрібно берегти Землю?
Адже Земля любить вас і дарує вам своє тепло.
Любіть Землю, бережіть її. Земля – це Ваш дім!

Таким став невибагливий зміст вистави «Космічні пригоди» (
) авторства Володимира
Божинського з міста Дніпро. Це інтерактивне шоу для цілої родини, веселе дійство, яке поєднало у
собі танок, пластику, відео, візуальні ефекти, лазерне та ультрафіолетове освітлення, й, зрозуміло,
акторську гру. Окрім власне театрального досвіду, вистава несла юному глядачеві ще й пізнавальну інформацію про планети сонячної системи: так званий EDUTAINMENT, надзвичайно популярний
у світі жанр під гаслом «Розважаючи – навчай»!
...Ще за 30 хвилин до початку вистави діти мали змогу відчути себе космонавтами або інопланетянами у відкритому космосі, відвідавши спеціальний Планетарій, куди їх запрошували
гостинні працівники театру.
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Власне ж вистава з перших секунд настільки захоплювала увагу глядачів, що вони втрачали кордони між реальністю і ілюзією, слідкуючи, затамувавши подих, за перебігом подій на сцені, на екрані й
у залі. Адже інтерактивне спілкування між артистами та публікою під час вистави – спільні забави та
ігри – було ще одним аргументом шаленого захвату від побаченого китайської дітвори. Щодо мовної
проблеми – її не існувало: малеча швидко реагувала на діалоги, запитання, побажання, висловлювані зі сцени. А коли, після закінчення спектаклю,
доброзичливі роботи-інопланетяни запрошували
китайських малюків сфотографуватися з ними – це
викликало шквал гучного вереску усіх глядачів –
як найменших, так й їхніх батьків.
Тепер, після блискучої прем’єри, можу щиро зізнатися: аналогів подібного видовища в китайському
театральному просторі ще не було! І це не моя персональна упереджена думка, а відгуки тамтешніх фахівців: працівників театру, дорослих глядачів, фахівців індустрії розваг Китайської Народної Республіки.
Погодьтеся, парадоксально, але в той час, коли
державні структури в Україні фактично нехтують
своїми обов’язками щодо активного ознайомлення китайського глядача із здобутками українських
митців – це, до речі, за невеликими винятками, стосується як театрально-концертної, так і музичної чи
кіногалузі – творчий китайсько-український альянс
власною ініціативою здійснює нездійсненне: реалізує гастрольні презентації українських мистецьких
колективів у Піднебесній.
Втім, лишається надія, що невдовзі синдром меншовартості вітчизняного соціуму таки мине, зійде нанівець, – от тоді наш, незалежний досвід мистецького спілкування професіоналів таки стане у пригоді
майбутнім виборювачам мистецької слави України.
Хтось же має торувати шляхи, набувати досвід неформального та на рівних спілкування із зовнішнім,
таким розмаїтим й цікавим, світом мистецтва. Аби,
кінець-кінцем, наша держава нарешті знайшла своє
унікальне місце у світовій скарбниці культур. Саме
це, якщо відверто, не просто тішить, а й надихає.
А поки, – до нових зустрічей на гастрольних
теренах Китаю!
Вересень 2018, Шанхай-Київ,
Олександр Спаринський, композитор та продюсер.
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МАЛЮНКИ

ЧЖЕН ЖЕНЬҐАН навчався у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури в Києві.
У 2006 році організував "Виставку шедеврів сучасного українського живопису" і, починаючи з цього
часу, займається організацією та проведенням китайсько-українських культурно-мистецьких заходів.
З 2010 року – радник з питань культури Генерального Консульства України в Шанхаї.

З ВИСТАВКИ

В рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» Китайсько-український центр обміну культури та мистецтв в Шанхаї за підтримки Шанхайської асоціації обміну культур, Генерального
Консульства України у Шанхаї, та Української Асоціації Китаєзнавців презентував у Києві мистецьку акцію – художню виставку та покази авторських кінострічок українських та китайських митців під гаслом «Закохатися в Україну 2018».

У 2013 році видав збірку «Листи коханій» із власними оповіданнями та малюнками,
провівши офіційну презентацію видання в Києві.
ЧЖЕН ЖЕНЬҐАН:
«…Вважаю, що будь-який стиль живопису є гарним, якщо він доведений до досконалості…»

Захід проходив у затишному приміщенні Шоколадного будиночку на Печерських Липках. Цю незвично
пофарбовану двоповерхову будівлю було споруджено у 80-і роки ХІХ століття у стилі венеціанського
ренесансу відомим архітектором Володимиром Ніколаєвим. 2009 року будинок було передано Київському музею Російського мистецтва; тут розпочалася реставрація – привели до ладу стіни, ліпнину,
зруйнований паркет. Сьогодні милують око дивовижні розписи, вітражі, дерев'яна інкрустація, все, що
вдалося зберегти. Кожна кімната в будинку виконана у своєму стилі. На одному поверсі, за принципом
художнього дивертисменту, сусідять французький, візантійський і східний стилі, модерн і ренесанс.
ДІЙОВІ ОСОБИ:
ЧЖЕН ЖЕНЬГАН (
) – художник, режисер,
засновник та керівник «Китайсько-українського центру культури та мистецтв». Народився у
Шанхаї 28.02.1971 р. у родині з уславленим мистецьким корінням.

Ган є автором та режисером першої в сучасній історії Китаю документальної стрічки, створеної китайцем про наше сьогодення під назвою «Закохатися в Україну» (2016 р.), у якій всебічно продемонстрував розмай українського життя, культури, сучасного побуту тощо. Фільм рік тому було презентовано у
Посольстві України в Пекіні.
ЧЖЕН ЖЕНЬҐАН:
«…Заснований Центр обміну культури та мистецтв, за підтримки Генерального консула України в
Шанхаї Дмитра Пономаренка та Української асоціації Шовкового шляху "Silk Link" останній рік сприяв
встановленню дружніх відносин між містами Трускавець (Україна) та Ліян (КНР), Кропивницький (Україна) та Шаосін (КНР), а також між Оболонським районом Києва та районом Цзядін міста Шанхай. Все це
вимагало копіткої організаційної роботи, забирало чимало часу…»

ЛАРИСА КАДОЧНИКОВА, актриса кіно, художниця.
Його дід – ЧЖЕН УЧАН
(1894 – 1952) – відомий
китайський художник,
автор першої в Китаї
книги «Китайська історія мистецтва»;
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Народилася 30 серпня 1937 р. – актриса театру і
кіно, народна артистка України (1992), лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1991),
Член Національної спілки кінематографістів України. Закінчила акторський факультет (1961 р.). Фільмографія та театральні роботи актриси складають
майже 100 художніх та документальних стрічок,
фільмів-спектаклів, сценічних вистав тощо.

Батько – ЧЖЕН СЯОТУН – також художник. У 2015 році
родина Чженів провела виставку Китайського живопису в Штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
О. СПАРИНСЬКИЙ
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Водночас ЛАРИСА КАДОЧНИКОВА – цікава художниця, автор численних робіт в найрізноманітніших техніках і жанрах: графіка, живопис, абстракція, портрет, натюрморт, пейзаж. Малювати
актриса розпочала ще у 70-і роки. Хоча професійно живопису вона ніколи не вчилася, але колір і
композицію відчуває інтуїтивно.

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА – художниця (пише картини,
а також робить художній розпис стін).
Народилася 1983 р. Навчалася у державній художній середній школі ім. Т.Г. Шевченка (ДХСШ)
на відділенні живопису – 1997-2000 рр.; у Національній академії образотворчого мистецтва і
архітектури (НАОМА) на факультеті станкового
живопису – 2002 – 2008 рр.
Учасниця різноманітних художніх конкурсів, виставок, та творчих проектів, в тому числі, "День восьмий" та тематичної виставки "Екологія" (2016 р.,
м. Київ). Її роботи є в приватних колекціях України,
Франції, Китаю та Росії.

ЛАРИСА КАДОЧНИКОВА:
«…До олівця і фарб мене підштовхнула акторська
доля, що не дуже гладко складалася. Ні в театрі,
ні, тим більше, в кіно, не було змоги повністю висловити свої творчі прагнення. І ось знайшовся
несподіваний вихід – малюнки…»
Її мистецькі здібності лягли в основу фільму «Лариса Кадочникова. Автопортрет» (2013), в якому процес
створення кількох автопортретів став лейтмотивом стрічки. До речі, у кар'єрі актриси це ще й її перша,
у співавторстві з Дмитром Томашпільським, режисерська робота.

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА:
«…Завдяки творчості маю можливість
показувати людям як різноманітну красу цього
світу, так і "говорити" з глядачем про наболіле,
про що неможливо мовчати...».

ЛАРИСА КАДОЧНИКОВА:
«Зараз думаю, що якби почала відпрацьовувати
малюнок або портрет, напевно, втратила б
свою індивідуальність. Малювала б правильно,
але те, що притаманне тільки мені, втратилася
б. Всі професійні художники схожі один на одного
і кожен намагається знайти свій, ні на кого
не схожий, погляд. Я його знайшла і тепер боюся
втратити, не хочу заганяти себе в рамки…»

ГОСТІ:
АНАТОЛІЙ ГАЙДАМАКА, український художник-монументаліст,
лауреат Національної премії ім. Т.Г. Шевченка: «…Коли мене питають – куди я хотів би поїхати – я завжди відповідаю – до Китаю!
…Ми з Ганом декілька разів зустрічалися у Шанхаї. Тож приємно
було його побачити тепер в Україні, переглянути фільм, виставку. Потрясаюча зустріч й прекрасна експозиція. Кінець-кінцем,
– що є важливішим за спілкування?..».

ВАН ЦЮАНЬ (王泉) – професійний художник
різних стилів та жанрів.
Народився 22.06.81 р. у місті Ханчжоу, Китай.
2002 – 2007 – навчався в Національній Академії образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА,
м. Київ, Україна). Має диплом магістра за фахом художник-живописець-монументаліст. Отримав звання
заслужений художник від музею LI KE RAN в Пекіні.
ВАН ЦЮАНЬ – участник виставок та пленерів у Франції, Китаї та Україні. Пише станкові картини – пейзажі, натюрморти, портрети. Роботи митця є у збірках
Франції, Китаю, Росії, України, Польщі, Чехії. Художник
полюбляє подорожувати, вивчаючи техніку видатних
майстрів минулого у світових колекціях різних музеїв.

ВАН ЦЮАНЬ:
«Відчуваю постійну потребу
у самовдосконаленні… Зараз, найбільше за усе,
прагну передавати сучасне життя через
імпресіоністичне почуття кольору...».
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ХЕ МЯО (
): «…Я працюю для
китайської діаспори в Києві;
є заступником Голови цього
об’єднання.

СЕРГІЙ ПРОСКУРНЯ
режисер, продюсер, позаштатний радник Міністра Культури України:
«… Із задоволенням перебуваю на цій надзвичайно цікавій виставці:
адже поєднання китайсько-української
теми
для мене не є звичним.
Тут ми маємо змогу дивитися на
Україну очима китайських митців.
Ми, очевидно, таким же чином
повинні просувати Україну, запрошуючи всіх, кому цікава наша
країна, до співпраці, всіляко їм
допомагати, пестити цей інтерес.
Саме тоді іноземці свої відчуття
про нашу державу розноситимуть
по своїх країнах, по всьому світові.
І це, на мою думку, – є надзвичайно ефективний й творчий спосіб
говорити про Україну в світі!»
ХРОНІКА

Вважаю, що мистецтво взагалі
на має кордонів, не має меж.
Ган просто молодець, що зробив свій фільм, демонструючи
нам, китайцям, новий погляд
на вашу країну!»
ВАЛЕНТИН
МИСЛИВИЙ,
кінорежисер, продюсер –
«…Окрім того, що Лариса
Кадочникова є великою
актрисою, вона чудово
малює! Кожна мистецька
зустріч, кожна виставка
– це якісь нові, прекрасні
живописні відкриття. Це
не просто дивує, а й вражає. Хочу побажати мисткині здоров’я та наснаги
творити надалі й надалі…»

ОЛЕКСАНДР ВОЛЯ, поет: «…Завітавши
на виставку, я зрозумів, що тут продовжує жити геніальна душа артистки
Лариси Кадочникової. Не лише в театральних виставах, не лише в кіно, а й
у картинах, в її художніх композиціях.
Бо саме картини увічнюють її внутрішній світ: багатий своїми чуттями, високий світ її харизми, її душі…».

Спілкувався з гостями, переглядав експозицію
та створив текст Олександр Спаринський,
композитор та продюсер,
Член Національної спілки кінематографістів України
УКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

123

та унікальними історико-культурними традиціями, а
й індустріально-аграрна область, приваблива для
інвесторів.
Сьогодні Сумщина є одним із 6 екологічно чистих регіонів України, що має значну перспективу виробництва
органічної продукції. Також область є і сировинною
скарбницею України, де наявні 346 родовищ та 21 вид
корисних копалин. Зокрема видобуток нафти та газу в
області становить 44,4% від загальноукраїнського.
СУМЩИНА – один з найбільших в Україні експортерів високотехнологічної продукції. У товарній
структурі експорту регіону близько 30% належить
продукції машинобудування.
Із Сумською областю співпрацюють відомі міжнародні організації, своє майбутнє вже пов’язали багато
іноземних компаній, які тривалій час працюють в регіоні та постійно реалізують проекти з розширення
виробничих потужностей. Понад 500 суб’єктів господарювання Сумщини здійснюють зовнішньоторговельні операції зі 102 країнами світу.

СУМЩИНА і КИТАЙ у дзеркалі
глобалізації: хроніка ділового
співробітництва, взаємовигідного
партнерства та дружніх взаємин
(інтерв’ю з губернатором Сумської області
паном Миколою Клочком)
Розмову з губернатором Сумської області паном Миколою Клочком ми розпочали з цитати відомого столичного письменника-публіциста, яку широко тиражували наприкінці
минулого століття слобожанські мас-медіа. У нотатках про враження від перебування у
краї, він написав так:
«Сьогоднішні Суми значно ближче до оспіваного поетами третього тисячоліття
нашої ери, ніж деякі великі столиці».
У зв’язку з цим наше перше запитання до Вас, вельмишановний пане Губернаторе, таке:
– Чим сьогодні, коли пережито міленіум і на календарі третє тисячоліття, може ось так вразити
будь-якого гостя Сумщина? Що вдалося тут зберегти, попри всі непрості реалії перехідного періоду, а що, на жаль, втрачене? І чи не забуті у Сумах
їхні «електронні орбіти» – такі колись зрозумілі
всім поколінням сумчан. Адже гордість промисло124
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во-наукового потенціалу краю – завод електронних мікроскопів, вироби підприємства знали тоді
на всіх континентах планети?
Сумщина у третьому тисячолітті теж має, що показати як вітчизняному, так і зарубіжному гостю. Це не
лише мальовничий край із неповторним колоритом
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

На сьогодні в області створено потужний промисловий комплекс, що налічує понад 230 підприємств
великого та середнього бізнесу. Кожен третій економічно активний житель в області працює на промисловому підприємстві.
Ряд промислових підприємств Сумщини, що були
засновані у минулому столітті, і нині успішно працюють та розвиваються. Окремі підприємства змінювали назву, організаційно-правову форму, власників, але їх інноваційну продукцію знають далеко
за межами України.
Наведу декілька прикладів: ПАТ «Сумський завод
насосного та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш», що спеціалізується на розробленні та виробництві насосного обладнання для
нафтогазової галузі, енергетики, агропромислового
комплексу та водного господарства. Понад 50 країн
близького і далекого зарубіжжя знають завод як надійного і відповідального партнера.
ДП «Завод обважнених ведучих та бурильних труб»
– єдиний в Європі виробник із повним замкнутим
циклом виробництва продукції – від виплавки сталі
до випуску готової продукції. Обважнені бурильні та
ведучі труби є основною спеціалізованою продукцією, вони розроблені для буріння всіх типів свердловин в усіх кліматичних зонах. Продукція заводу завоювала свою популярність та довіру в усьому світі:
на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії, Північній
Америці, Європі та у країнах колишнього СНД.
Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» – унікальне за своїми виробМІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ничими та технологічними можливостями підприємство, що забезпечує капітально-відновлювальний
ремонт, переобладнання та модернізацію вертольотів сімейства МІ.
ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» – найбільше у Східній
Європі спеціалізоване підприємство з повним циклом виробництва гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. Упродовж
багатьох років це підприємство здійснює поставки
гільз-циліндрів для світових лідерів із виробництва
двигунів, таких як Rolls-RoycePowerSystems AG (MTU),
NavistarInternational, Perkins тощо.
ПАТ «Сумихімпром» посідає одне з провідних місць
у хімічній галузі України. Це найбільший виробник
фосфорних мінеральних добрив та пігментного двоокису титану. Підприємство має гнучкі технології із
виробництва мінеральних добрив, що дозволяє випускати добрива з різним вмістом поживних речовин. Освоєні нові марки двоокису титану, що мають
високий попит на європейському ринку.
Роменське ТОВ «Таланпром» – провідний виробник
спеціального взуття у Східній Європі, лідер української легкої промисловості. Виготовляє спецвзуття
для підприємств нафтогазовидобувної, хімічної промисловості, металургії, підприємств машинобудування, транспорту та енергетики, будівництва і сільського господарства, силових міністерств та відомств.
Далеко за межами України відома продукція наших
підприємств харчової промисловості. Це: Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс Україна», Шосткинський міськмолзавод ПАТ «Бель Шостка Україна», Роменський та Охтирський сиркомбінати.
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Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс Україна»
– на сьогодні єдина в Україні з повним циклом виробництва від обробки какао-бобів до упаковки та
відвантаження готової продукції. На підприємстві
виробляють продукцію під відомими локальними
та глобальними брендами: «КОРОНА», MILKA, ALPEN
GOLD, «ВЕДМЕДИК «БАРНІ», TUC, Belvita, OREO.
Сьогодні «Бель Шостка Україна» – загальновизнаний
лідер українського сироваріння у складі групи Bel,
світового експерта з виробництва сиру. Продукцію
компанії визнано гідною численних почесних титулів: «Найкращий товар року України», «Національний
рейтинг «Найкраща торгова марка України», «Лідер
харчової та переробної промисловості», «Провідне
підприємство України», «Бренд року», «Найкращий
виробник року», переможець національного конкурсу якості продукції «100 найкращих товарів року».
Тож нам є чим похвалитися перед гостями та інвесторами, яких ми з радістю запрошуємо на Сумщину.
– Готуючись до розмови, ми, на жаль, не знайшли широкої інформації про взаємини Сумщини й
Китаю в недалекому минулому. Цілком зрозуміло: різні, в тому числі драматичні події, не стимулювали тоді країни й регіони до активних пошуків шляхів співробітництва. Як, звісно, й далекі
відстані… До речі, скільки кілометрів розділяють,
скажімо, Суми від Пекіна чи Шанхая? І от попри це
все частіше з Слобожанського краю линуть обнадійливі повідомлення про початок, зародження, партнерських і ділових взаємин з містами,
окремими вишами, про особисті стосунки сумчан
і представників далекої і мало знаної більшістю
співвітчизників Піднебесної.
Про зв’язки Сумщини і Китаю нам відомо, починаючи
з кінця тридцятих років минулого століття. Зокрема,
ми знаємо, що двічі Герой Радянського Союзу уродженець Білопільщини Степан Супрун з червня 1939
до січня 1940 р. брав участь у національно-визвольній війні Китаю від Японії. За цей час Супрун знищив
6 японських літаків. Авіаційна група Супруна незабаром стала однією з головних «сил стримування»
японців. У грудні 1939 р. групу перекинули на південь,
де все запеклішими ставали бої в провінції Юннань.
Там льотчики прикривали від ворожих нальотів аеродроми і комунікації. У січні 1940 року Супрун, який
здобув, за різними джерелами, від 6 до 8 перемог,
був відкликаний. На той час льотчики його групи
збили в повітряних боях 34 ворожих літаки, а на землі знищили ще понад 20 літаків і 2 великих склади
пального та боєприпасів. Також Степан Супрун запропонував таку технічну новинку, як встановлення
на китайських та радянських літаках великокаліберних кулеметів. Завдяки цьому вогнева міць авіації союзників зросла вдвічі.
У 1952-1959 рр.. в Сумах на заводі ім. Фрунзе (тепер
СНВО) проходили стажування спеціалісти з Китаю.
Також, починаючи із середини ХХ ст., у педагогічно126
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му інституті, будівельному технікумі, конотопському
медичному училищі навчали китайських студентів.
Крім того, мені відомо, що до Тростянецького лісництва приїздила делегація лісоводів із Китаю, щоб
вивчати їх досвід господарювання. А один із мешканців міста Суми в дар китайському народу передав свою бібліотеку із 1500 книжок. У нашому місті
також діяв лекторій з історії Китаю, демонстрували
кінофільми. А 1959 року, до 10-річниці утворення
КНР, було організовано виставки картин та плакатів.
Відбувся святковий концерт.
Відстань від Сум до Пекіна понад десять тисяч кілометрів, а до Шанхая – понад 11 тисяч. Але попри це,
Сумська область впродовж останніх років активно
розвиває співробітництво з Китайською Народною
Республікою. За цей час здійснено низку взаємних візитів до Сумської області та Китаю, спрямованих на
налагодження та поглиблення співпраці як між органами влади, так і на рівні суб’єктів господарювання,
закладів освіти, культури, охорони здоров’я та інших
установ і організацій. Ми співпрацюємо в економічній, науково-освітній, культурній сферах. Особливо
налагоджені взаємини між китайськими та сумськими
вишами. Зокрема, у Сумському державному університеті з 2010 р., за підтримки Інституту Конфуція Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
працює «Клас Конфуція». Варто сказати, що Інститут
Конфуція – це програма, яка включає в себе розповсюдження китайської мови та культури по цілому світу. А з цього року у Конгрес-центрі СумДУ запрацював Центр Китайської культури у м. Суми. Це освітній
простір, де всі охочі можуть вивчати китайську мову,
культуру та традиції.
Чимало молодих науковців сьогодні вивчають китайську і їдуть на стажування до Піднебесної. Тож
тисячі кілометрів справді не заважають Сумщині і
КНР бути друзями.
– Розкажіть, будь ласка, на конкретних прикладах, у якому форматі, як і з чиєї легкої руки розпочалися на Сумщині взаємини з Китаєм? Які маєте
напрацювання? Що радує, а що – навпаки: гальмує
активізацію цих процесів?
Активізувалася співпраця між Сумщиною та Китаєм
уже в незалежній Україні майже десять років тому.
29 червня 2009 року між Сумською областю та провінцією Гуйчжоу Китайської Народної Республіки було
укладено Угоду про тривале торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.
А відколи наша команда працює в Сумській облдержадміністрації, стрімко розвивається і співпраця між
сумським Інститутом прикладної фізики НАН України
та Інститутом ядерної енергії Китаю (NPIC). У квітні
2016 р. між Інститутами підписано черговий Меморандум про продовження та розвиток співпраці. Здійснюється обмін досвідом та науковими делегаціями.
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У вересні минулого року між містом Суми і містом Чжуцзі КНР підписано Меморандум щодо
розвитку дружніх комунікацій. А вже в листопаді
2017 р. між Сумською обласною державною адміністрацією та Альянсом міст Шовкового шляху
було підписано Меморандум про взаєморозуміння, мета якого – об’єднати зусилля для поглиблення партнерських взаємин та для дальшого
розвитку стратегічного партнерства.
І ось уже у 2018 році укладено Угоду між містами Суми
та Сіньсян провінції Хенань Китайської Народної Республіки про встановлення дружніх відносин.

Так, в області розвиваємо співпрацю у галузі сільського господарства. Зокрема, Дослідна станція луб’яних
культур Інституту сільського господарства Північного
Сходу Національної академії аграрних наук України
тісно співпрацює із Дацинським відділенням Академії наук провінції Хейлунцзян КНР, із яким Станцією
укладено Угоду щодо створення Українсько-китайського випробувального центру з луб'яних культур.
Активно розвивається співробітництво у бізнесовій
сфері, про що свідчить зростання зовнішньоторговельного обороту Сумської області з Китайською Народною Республікою, який за січень-серпень 2018 р.
зріс на 71,7% і склав 43,7 млн. дол. США.

Розглядаємо можливість створення у м. Суми Наукового парку за участю NPIC та Інституту прикладної фізики, що став би дієвим майданчиком для об'єднання українських і китайських науковців, промисловців
для вирішення складних завдань. Один із проектів
розглядає спорудження у NPIC сучасного дослідного
комплексу на базі прискорювачів іонів.

Експортні надходження до КНР збільшилися у 6,3
рази порівняно з відповідним періодом 2017 р. і
становили 12,7 млн. дол. США. Імпорт становив
31,0 млн. дол. США та збільшився на 32,3%.

– Хто з сумських керівників, а також безпосередніх членів Вашої команди, є лідером в активізації,
пошуку оптимальних шляхів співробітництва, у
прогресі сумсько-китайських відносин? Наведіть,
будь ласка, конкретні приклади й факти, що це
засвідчують, у таких сферах, як АПК, економіка,
наука, медицина, освіта, культура, спорт…

Основу товарної структури експорту області до Китаю у січні-серпні 2018 р. склали продукти рослинного походження – 10,1 млн. дол. США (частка в загальному обсязі 79,8%), поставки зросли в 137,9 рази
порівняно з аналогічним періодом 2017 р. Також
Сумщина експортує деревину і вироби з деревини
– 1,9 млн. дол. США, жири та олії тваринного походження – 0,2 млн. дол. США, механічне обладнання,
машини та механізми – 0,18 млн. дол. США.

Уся наша команда рішуче налаштована на розвиток сумсько-китайських відносин. Крім того, на
Сумщині укладанням оптимальних шляхів співробітництва із Піднебесною займається бізнес у різних галузях і сферах, та науковці.
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Частка КНР у експорті Сумської області складає
2,6%, частка в імпорті – 7,1%.

В імпорті найбільшу частку склали: недорогоцінні
метали та вироби з них – 9,6 млн. дол. США (частка в
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заних з нею галузей промисловості – 3,2 млн. дол.
США (частка в загальному обсязі 10,4%); механічне обладнання, машини та механізми – 4,6 млн. дол. США;
текстиль та вироби з текстилю – 2,6 млн. дол. США;
прилади і апарати оптичні, для фотографування або
кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти – 1,3 млн. дол. США тощо.
У науковій та освітній сферах можна відзначити активність Сумського національного аграрного університету у співпраці з китайськими партнерами. Рік тому
було укладено Угоду про співпрацю між Сумським
національним аграрним університетом та компанією
«GoldenEgg», а також низку угод про співробітництво
із Хенаньським науково-технічним інститутом.
Під час візиту наприкінці жовтня 2018 р. делегації
Сумської області до провінції Хенань керівництвом
СНАУ із керівництвом Хенаньського науково-технічного інституту було обговорене питання щодо
визначення перспектив створення міжнародного
коледжу та про створення в КНР філії Сумського
національного аграрного університету. Інституцією будуть спільно керувати обидві сторони. Наразі
йдуть переговори щодо залучення іноземних партнерів до створення цього коледжу.
Крім того, в липні цього року підписано договір між
Сумським національним аграрним університетом, Інститутом прикладної фізики Національної академії
наук України, філією Європейського аграрно-фізичого інституту у місті Сіньсянь (КНР) про створення
центру високих технологій у сільському господарстві.
Активно долучається до розвитку українсько-китайського освітнього співробітництва Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.
Так, наразі доктор педагогічних наук, професор Валентина Статівка працює у Школі іноземних мов та
літератур університету м. Ланьчжоу. Викладачі університету активно проходять науково-педагогічне
стажування у закладах вищої освіти КНР.
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Цікава Сумщині і китайська культура. Виконавці
та митці з Китаю постійно беруть участь у таких проектах, як Міжнародний фестиваль класичної музики «Слобожанська фантазія», Міжнародний фестиваль «Кролевецькі рушники» та
Міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія», що відбуваються у Сумському вищому училищі мистецтв і культури імені
Д.С. Бортнянського. Членами журі конкурсу неодноразово працювали видатні музиканти з Китаю, а саме: Мен Ліншуай – доцент кафедри спеціального фортепіано-музичного факультету
Північно-східного педагогічного університету в
Китаї, теоретик музики та перекладач; Ченксі Лі
– декан фортепіанного факультету Центральної консерваторії музики, фортепіанної Академії
в Гуланюй, Сяминь; Сянь-Чжу Це Джей – професор
фортепіано Центральної консерваторії музики
Академії фортепіано в Гуланью. В обласному художньому музеї працює постійна експозиція Китайського декоративного мистецтва.
– А як пересічні сумчани підключаються, та й
загалом – ставляться до цього інтеграційного процесу, такого необхідного в часи глобалізації? Чи є розуміння?
Чи побільшало серед студентства сумських ВНЗ
бажаючих опанувати китайську мову? Адже загальновідомо, що вона не з легких? Хто тут задає тон?
Сьогодні Китайська Народна Республіка – це сучасна країна, яка може похвалитися своїми інноваційними технологіями та інноваційними розробками. Саме це й вабить до цієї країни нашу
молодь. Тому, звичайно, серед студентів сумських
ВНЗ чимало бажаючих вчити китайську мову. Так,
наприклад, у Сумському державному університеті
наразі 100 слухачів «Класу Конфуція» виявили бажання вивчати китайську мову, з них 84 – студенти СумДУ і 17 осіб – слухачі «Класу Конфуція».
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У Сумському національному аграрному університеті
кількість бажаючих опанувати китайську мову студентів та викладачів СНАУ суттєво збільшилася до 50 осіб.
У СумДПУ імені А.С. Макаренка також організовані курси з вивчення китайської мови, де навчаються 40 осіб.
Впевнений, що задає тон, мабуть, роботодавець, а
також ВНЗ Китаю. Студентам та молодим науковцям
Сумщини цікаво пройти стажування і попрацювати
в Китаї, опанувати сучасні технології та програми.
– А чим є особисто для Вас така мудра й древня
країна, як Піднебесна? Чи Ви були у Китаї? Ваші
враження? Що ми, українці, можемо запозичити
у таких неблизьких партнерів? Що саме вже зуміли зробити одними з перших, спілкуючися з
китайцями, сумчани?
Я неодноразово бував у КНР. Особисто для мене
це дивовижна країна, такий собі симбіоз древньої
мудрості і технологічних інновацій. Тут сплелися в
одне комуністичні ідеали, конфуціанство і науковий

підхід до всього. Мабуть, тому ця країна вабить до
себе як туристів, так і науковців цілого світу. Думаю,
саме це ми можемо і запозичити в жителів Піднебесної. Вони пам’ятають своє коріння, шанобливо
ставляться до історії, але разом із тим, дивляться в
майбутнє, в якому її величність Наука править балом та тримає першість. І керівники наших підприємств, а особливо ВНЗ, зрозуміли це. І ми бачимо, як
сьогодні співпрацюють між собою колективи вищих
навчальних закладів Сумщини і Китаю.
– Які відгуки у китайських партнерів про Сумську область? Що їх приваблює насамперед? Чи
могли б Ви навести приклади дружби, що народилася за цей час, коли Ви очолюєте область,
поміж особистостями, ВНЗ чи трудовими колективами, представниками бізнесу й підприємництва? Яка роль належить новому прошарку суспільства – бізнесовим структурам краю і
підприємцям – у розвитку нинішніх сумсько-китайських відносин? Наведіть, будь ласка, факти, приклади з життя області.

Китайські партнери дуже добре відгукуються про Сумщину і готові співпрацювати із нашими ВНЗ щільніше. Як я вже говорив, у квітні 2016 р.
відбувся візит делегації Сумської області зі мною на чолі та за участю
науковців Інституту прикладної фізики НАН України до Китайської Народної Республіки. Під час перебування делегації Сумської області у
м. Ченду був підписаний черговий Меморандум про продовження та
розвиток співпраці між Інститутом ядерної енергії Китаю (NPIC) та Інститутом прикладної фізики НАН України. Зокрема, передбачено роботу кількох українських науковців у NPIC, а також розгляд питання
щодо будівництва за участю Інституту прикладної фізики НАН України
у КНР сучасної дослідницької платформи для вивчення властивостей
конструкційних матеріалів, а також прискорювачів для виготовлення
медичних ізотопів. Відтоді науковці з Китаю неодноразово відвідували
Сумщину та Інститут прикладної фізики НАН України.

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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Також започатковано дружні взаємини між науковцями і освітянами Китаю та Сумським національним аграрним університетом на чолі із ректором Володимиром Ладикою. Бізнесові структури
України теж зацікавлені у співпраці з КНР, але їм складно вийти на китайські ринки самостійно.
Саме тому ми зараз відвідуємо виставки, спілкуємося із бізнесом Піднебесної. Зокрема, 15-17 жовтня 2018 р. на запрошення голови Міжнародної торгової палати Шовкового шляху (SRCIC), в рамках
Меморандуму про взаєморозуміння між Сумською обласною державною адміністрацією і Альянсом
міст Шовкового шляху, укладеного 16 листопада 2017 р., я відвідав місто Чжанцзяцзе провінції Хунань Китайської Народної Республіки та взяв участь у бізнес-саміті «Шовковий шлях 2018». Під час
цього заходу, на якому були присутні представники понад 80 країн, серед них – 40 дипломатичних
представництв, понад 50 бізнес-асоціацій та міжнародних організацій, було презентовано Сумську область як регіон України з широкими можливостями для інвестицій та бізнесу.

Цього року 7 листопада наша делегація на чолі із першим Віце-прем’єр-міністром України — Міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном
Кубівим відвідала Шанхай, де взяла участь у міжнародній виставці «Експо». Ми розповідали учасникам виставки, що Сумщина вигідно географічно
розташована, є одним з мостів між Азією та Західною Європою та має великий логістичний потенціал сполучення міжнародними залізничними та
автомобільними магістралями між Сходом і Заходом. Крім цього, наш регіон має великий людський і науковий потенціал та є надійним партнером
з реалізації інших транскордонних проектів: у нафтогазовій сфері, машинобудуванні, в аграрній галузі, у створенні індустріальних парків, IT-сфері.
Сьогодні Сумщина є відкритою для подальшої співпраці з іноземними інвесторами. Так, на території області створені індустріальні (промислові)
парки «Свема» (місто Шостка) та «Тростянець» (місто Тростянець), які внесено до національного Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Сподіваюся, що наша поїздка не була марною і вже скоро ми побачимо
укладені угоди між підприємствами Сумщини і КНР.

– Де саме, в яких сферах господарювання області, медицини, науки, освіти, культури Ви
особисто вбачаєте наявні й ще не використані резерви та ресурси в поліпшенні ефективної співпраці та співробітництва з Китаєм?
А на рівні державному?
Я вважаю, що перспективними напрямками співпраці між Сумщиною і КНР є науково-освітня діяльність, бізнес та культурний обмін.
Зокрема, Сумський державний університет спільно
із ДК «Укрспецекспорт» та низкою науково-дослідних інститутів КНР веде перемовини щодо виконання контрактів на розробки подвійного призначення.Підписані різноманітні угоди та Меморандуми
між Сумським національним аграрним університетом та навчальними закладами КНР.
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Як я вже казав, розглядаємо можливість створення у м. Суми Наукового парку за участю NPIC та
Інституту прикладної фізики, який став би дієвим
майданчиком для об'єднання українських і китайських науковців, промисловців для розв’язання
складних завдань. Один з проектів розглядає спорудження в NPIC сучасного дослідного комплексу
на базі прискорювачів іонів.
У галузі охорони здоров’я у перспективі можливий
обмін досвідом щодо досягнень медицини, а також
використання ІТ-технологій для програмного забезпечення охорони здоров’я. Так, цього року начальник управління охорони здоров’я Сумської обласної
державної адміністрації Сергій Бутенко відвідав Китай. Метою візиту було вивчення досвіду променевого лікування онкозахворювань. Тож ми маємо ще
чимало точок дотику для ефективної співпраці.
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

– Що гальмує нині розвиток ділового партнерства? В масштабах області й держави? Який особисто Ви бачите вихід та шлях перспективної й взаємовигідної співпраці, яку вимагає теперішній час, глобалізація, яка неминуче торкнеться кожного?
Згідно з Експортною стратегією України, китайський ринок є пріоритетом для української зовнішньої торгівлі на наступні п’ять років. Саме
тому Україна в цілому та Сумська область зокрема активно долучаються до реалізації проектів міжнародного співробітництва між нашими
країнами. Участь представників області у Китайській міжнародній імпортній виставці сприяє «відкриттю» регіонів України та налагодження ділових взаємин із регіонами Китаю.
Звісно, гальмує наші стосунки відстань між країнами. Але, попри все,
сьогодні Сумщина продовжує рухатися у напрямі розвитку українсько-китайських відносин. Адже розуміємо, що ця співпраця є вигідною для обох сторін.

Бесіду вели радник голови Сумської ОДА
з питань міжнародного співробітництва
Олександр Лаврик та заслужений журналіст України Лідія Рижкова
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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Куан Цзенцзюнь (
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Особливої уваги заслуговує створене 5 жовтня 1949 р. Товариство китайсько-радянської дружби (
) під головуванням Лю Шаоци (
, яке мало філії та регіональні осередки
по всій країні. За короткий період часу товариство налічувало
понад 68 млн. осіб постійних членів.

Також до УРСР та інших республік на навчання приїхали тисячі китайських студентів. Відомо, що з 1951
по 1962 рр. в Радянському Союзі пройшли виробничо-технічне навчання понад 8 тис. китайських гро-

мадян, 10% з яких здобули вищу освіту в Україні. У
вищих навчальних закладах Києва, Харкова, Одеси,
Дніпропетровська тоді було підготовлено чимало
фахівців (у 1951-1964 рр. було підготовлено 880 спеціалістів з КНР) для різних галузей промисловості,
сільського господарства, охорони здоров’я, науки і
освіти Китаю. Наявні статистичні дані дають вичерпну інформацію, наприклад, щодо кількісного складу
вищих навчальних закладів (33 ВНЗ) і середніх спеціальних навчальних закладів (42 технікуми та спеціальні училища), в яких навчалися китайські студенти.
На цьому фоні відбувається зміцнення культурного та гуманітарного обміну як між Китаєм та Радянським Союзом, так і між окремими союзними республіками, включно з Українською РСР. З 1950 по 1958
рр. у КНР було перекладено і опубліковано понад
13 тис. художніх творів радянських авторів, чимало з
яких були українськими майстрами слова (в ці роки
вперше з’явилося особливо багато перекладів китайською мовою творів української класики: Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, О. Гончара), загальний
наклад видань тоді сягнув майже 230 млн. примірників книг. Вітчизняні журнали «Дніпро», «Вітчизна»,
«Україна», «Радянська жінка» за 1950-54 рр. надрукували понад 20 оповідань китайських письменників.

1

Про авторів: С.А. Кошовий, к.і.н., голова правління Української асоціації китаєзнавців; Тянь Юань, доцент Інституту іноземних мов Уханьського університету, заступник директора Центру українознавства; Лю Цзайцзи, професор, керівник Центру дослідження Росії та України; Куан Цзенцзюнь,
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Відбуваються регулярні обміни делегаціями, приїздять творчі колективи з культурними ознайомчими візитами, здійснюють обмін
численними науковими, письменницькими та мистецькими делегаціями. Для прикладу, у травні 1956 р. делегація Хубейської федерації
профспілок на чолі з тодішнім заступником її голови Чжан Тяньміном побувала у Радянському Союзі, відвідавши багато історичних
об’єктів і культурних пам’яток в м. Ялті Кримської області Української
РСР. Лише в 1955-57 рр. Україну відвідали понад 70 китайських делегацій, до яких входили партійні й профспілкові діячі, технічні спеціалісти, спортсмени, діячі науки і культури.

Предметне дослідження України в Китайській Народній
Республіці розпочалося у другій половині минулого століття у зв’язку з політикою зближення між СРСР та Китаєм
після проголошення КНР 1 жовтня 1949 р. та укладання у
лютому 1950 р. двостороннього договору про дружбу, союз
і взаємну допомогу (
).

На початку утворення нового Китаю велика кількість
українських (радянських) фахівців прибувала туди
з метою допомогти у розбудові нової держави. Тоді
ж розпочалася історія підготовки професійних китайських кадрів (готували практично весь технічний
персонал – від директора і головного інженера до
начальників цехів та дільниць), коли розвиток економіки та народного господарства молодої держави
зумовив необхідність підготовки нових працівників
для організації роботи підприємств у різних сферах.
Лише у 1958 р. радянська Україна постачала устаткування для будівництва майже 100 промислових підприємств (авіаційної, автобудівної, тракторобудівної,
радіотехнічної, різних галузей хімічної промисловості тощо) до КНР, як одна з найбільш промислово розвинених республік. Так, на кінець 1950-х рр. вага УРСР
у зовнішньоторговельному обігу Радянського Союзу та у постачаннях для об’єктів, які будувалися за
сприяння СРСР становила приблизно 25%. За період
з 1959 по 1963 рік лише на підприємствах Києва та
Київської області побували 19 груп фахівців з Китаю.
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У той період також має популярність серед китайської публіки радянське кіно, значна частка фільмів якого було відзнято на українських кіностудіях у містах Київ та Одеса. У період з 1949 по 1959
роки на кіноекрани Китаю було випущено понад 750 радянських
фільмів, загальна аудиторія глядачів тоді склала 1,9 млрд. осіб.

С. А. КОШОВИЙ

Членський
квиток
товариства
китайськорадянської
дружби

Ці візити широко висвітлювали на сторінках як українських
(радянських) періодичних видань, так і в китайських ЗМІ, зокрема у журналі «Дружба народів Китаю і СРСР», газеті «Китайсько-радянська дружба», у щоденному виданні газет «Женьмінь жибао» (
) і «Хубей жибао» (
).

З України до Китаю приїздили з гастрольними турами талановиті співаки. Найзначнішим явищем наприкінці 1959 р. стала тривала
гастрольна подорож китайськими містами неперевершеного українського баса – співака Бориса Гмирі.
Відбувалася низка культурних заходів, серед них – урочисті збори Товариства радянсько-китайської дружби
провінції Хубей та міста Ухань, присвячені пам’ятній даті – сторіччю від дня народження Тараса Шевченка.
У 1954 р. в Україні відзначали 2230-ліття від дня народження Цюй Юаня – відомого ліричного поета в історії
Китаю доби Чжаньго. У Київському музеї західного й східного мистецтва (нині – Національний музей мистецтв
імені Богдана та Варвари Ханенків) цього ж року було створено постійну експозицію «Китайське мистецтво».
27 серпня 1956 р. в Пекіні представники китайської громадськості й зарубіжні гості зібралися, щоб відзначити
100-ліття від дня народження видатного українського письменника, громадського діяча Івана Франка.
У 1958 р. було створене Українське відділення (голова
правління О.Ф. Федоров) Товариства радянсько-китайської дружби
, яке було започатковане за
рік до цього. З появою цього Товариства в низці міст
України, зокрема в Києві, були відкриті перші загальноосвітні школи, в яких викладали китайську мову.
У 1964 р. між провінцією Хубей та УРСР було встановлено
братні відносини, а міста Ухань і Київ стали містами-побратимами. Того ж року було засновано першу і на той
час єдину секцію українських студій в Уханьському університеті на теренах Китаю. У 2014 р. Центру українських
студій виповнилося 50 років. Найближчий ювілей дослідницький центр України китайського ВНЗ відзначатиме наступного року. Тоді йому виповниться вже 55 років.
Варто наголосити, що на сьогодні у Китаї працює декілька центрів України в містах Цзіхуа (провінція Чжецзян),
Далянь (провінція Ляонін), Шевченківський центр українсько-китайських культурних зв’язків Тяньцзіньського
університету іноземних мов, дослідницький центр України при Шанхайському університеті іноземних мов тощо.
Як ми вже зазначали, Центр дослідження України був
заснований у 1964 році та став першою і єдиною на довгий час в Китаї спеціальною науково-дослідною установою, яка вивчала українську проблематику. До 1990 р.
НАУКА ТА ОСВІТА

він мав назву Відділу з вивчення проблем Радянської
України. Основними об’єктами вивчення Відділу були
культура і освіта України, наприклад, «Процеси розвитку та особливості культури і освіти в Україні», «Моральне виховання та будівництво духовної культури в СРСР»
та ін. З проголошенням державної незалежності України (1991 р.) у КНР посилюється інтерес до українознавчих студій, який проявляється насамперед в активізації
роботи Центру вивчення України при Уханьському університеті, який саме в цей період було перейменовано
на Центр україністики (
).
У дослідницькому центрі на той час працювало 5 штатних співробітників – троє доцентів, двоє старших викладачів. Структурно центр складався з декількох секторів: сектору з вивчення проблем України, сектору з
вивчення культури та освіти в СРСР, редакції журналу
«Культура та освіта в СРСР» (з 1987 по 1990 рр. за редакцією професора Хе Жунчана (
) було видано
десять номерів цього часопису), кабінету посібників та
довідкової літератури. Співробітники робили особливий акцент на вивченні історичного процесу розвитку і
сучасної перебудови 90-х років ХХ ст. у галузі культури і
освіти Радянського Союзу (Радянської України) з метою
запозичення досвіду для подальшої розбудови матеріальної та духовної культури Китаю.
УКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

133

Результатом одного з напрямів розвідок та фахових
пошуків працівників центру стала ґрунтовна праця
жінки-науковця Лю Дун, у якій розглянуто процес
розвитку наукових, освітніх та культурних відносин
України з Китаєм від 1949 до 1993 років. Констатовано факт прояву уваги китайців до української літератури не лише як до «важливої складової частини
багатонаціональної радянської літератури», а як
до «самобутньої літератури, що має багаті традиції
і давні культурні джерела». При цьому дослідниця
систематизувала наявний фактологічний матеріал і
подала вичерпну бібліографію українських видань
у Китаї того часу, що дає змогу навіть сьогодні простежити динаміку тісних українсько-китайських літературних та культурних взаємин.

Після розпаду СРСР Центр україністики проводив наукові дослідження з широкого кола питань. З метою
популяризації та розповсюдження україністики в Китаї
співробітники Центру підготували і упорядкували перший в КНР підручник української мови (《
) та китайсько-український розмовник (
), обидва за авторства професора Лю Дун (
). Центр з 1993 р. відкрив у Уханьському університеті
курси української мови для третьокурсників факультету російської мови. З 1995 р. став набирати магістрантів за спеціальністю «україністика». Колишній магістр,
який успішно завершив програму спеціалізації з українського напрямку Лю Фенхуа (учень професора Лю
Дун) зараз працює керівником відділу дипломатичних
курсів РФ при Інституті Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук КНР.

Як відомо, однією із перших угод між Україною і Китайською Народною Республікою, підписаною після
проголошення незалежності України і визнання її КНР, стала «Угода між Урядом України та Урядом КНР
про науково-технічне співробітництво» (27 квітня 1992 р.). Цей документ передбачав, зокрема, проведення спільних досліджень, обмін їхніми підсумками, науково-технічною інформацією, підготовку кадрів
тощо. З 1992 р. діє Угода про співробітництво між НАН України та Академією наук КНР. Центр україністики налагодив професійно-експертні зв’язки та контакти з науково-дослідними установами як всередині країни, так і за її межами. У 1979 р. після візиту в Китай трьох відомих українських вчених, представників західної діаспори – Богдана-Ростислава Боцюркова (на той час – співзасновник і заступник
директора Канадського інституту українських студій в університеті Альберти), Бориса Левицького
та Петра-Йосипа Потічного, зав’язалися контакти китайських вчених з українознавцями Заходу.
У 1988-1990 рр. за сприяння вже згаданого та знаного
у науковому світі активного діяча української діаспори професора Петра-Йосипа Потічного, в Університет
Торонто і Йоркський університет (Канада) вирушили
два співробітники центру з метою вивчення української мови та дослідження української літератури.
У 1992 р. ще один працівник відправився в Інститут
української мови НАН України (м. Київ) з метою поглиблення знань про сучасну Україну та у відповідності
до раніше підписаної партнерської угоди між українською та китайською стороною.
Слід зазначити, що центр брав активну участь у
різноманітних міжнародних заходах, зокрема, у конференціях з україністики. У цьому зв’язку 1987 р. професор Хе Жунчан взяв участь у науковому симпозіумі
«Культура Київської Русі» у Канаді та виступив із
доповіддю «Роздроблена Київська Русь в китайській
історіографії ХІІІ-ХІV ст.».
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Українка і світова культура» у Луцьку та виступив з доповіддю на тему «Леся Українка в Китаї», підготовленою
спільно з професором Чжу Хун. З цими дослідженнями
китайських вчених змогли познайомитися і українські
читачі, адже у 1994 р. їх було опубліковано у третьому
номері журналу іноземної літератури «Всесвіт». Слід зазначити, що в різні роки дослідженнями творчості Лесі
Українки також займався професор Уханьського університету Куан Цзенцзюнь.

Вже наступного року у 1992 р. професор Хе Жунчан був обраний членом правління міжнародної
Асоціації україністів.

У 1989 р. пані-професор Лю Дун (
) брала участь у
конференції, що проходила в США, і познайомила учасників цього заходу з роботою Центру. У 1990 р. Хе Жунчан як представник китайських україністів брав участь
у Першому конгресі Міжнародної асоціації україністів у
м. Києві та виступив із доповіддю «Про порівняльне вивчення Китаю та України».

У 1993 році професори Хе Жунчан і Чжу Хун брали
участь у Другому конгресі україністів у м. Львові та
у Міжнародній конференції «Україна – Китай: шляхи
співробітництва» у м. Києві, зокрема на останній конференції були представлені доповіді «Педагогічні ідеї
видатних українських педагогів в Китаї», «Українська
література в Китаї», які згодом були опубліковані за
результатами роботи наукового симпозіуму у збірці
доповідей. На цій же конференції виступала професор Лю Дун із доповіддю «Науково-технічне і культурне співробітництво Китаю з Україною». Працюючи над
цими темами, у 90-і рр. минулого століття Хе Жунчан і
Чжу Хун провели в Києві понад два роки.

Дослідження громадської діяльності та творчості української поетеси Лесі Українки здійснювали професори
Хе Жунчан та Чжу Хун (
). У 1991 році професор Хе
Жунчан брав участь у Міжнародному симпозіумі «Леся

Важливу роль відіграє проведення міжнародних науково-практичних конференцій. Так, зокрема, у 1995
р. професор Лю Дун брала участь у міжнародній
конференції, що проходила у Пекіні: «Китай-Україна:
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шляхи співпраці» та виступила з доповіддю на тему
«Стан та проблеми українсько-китайського співробітництва». Згодом доповідь було опубліковано в
збірці матеріалів конференції.
У 1996 р. професор Хе Жунчан, даючи інтерв’ю журналісту видання «Геополітика», зазначив: «Розвиток наших
зв’язків за маршрутом стародавнього Шовкового шляху
– це можливість найприроднішого та оптимального входження у світовий економічний процес». Як виявилося
– це цілком перспективне і пророче переконання. Серед
іншого, у 90-х рр. минулого століття Центром україністики були успішно реалізовані цільові наукові проекти за
державним замовленням Національного фонду суспільних наук Китаю (
). Зокрема це – «Українська
культура в Китаї» (1990-1993 рр.), «Відносини між Китаєм
і Україною на сучасному етапі» (1993-1996 рр.).
У 1996-1998 рр. молоді викладачі Уханьського університету Тянь Юань і Куан Цзенцзюнь перебували на стажуванні у Львівському національному університеті імені
Івана Франка на філологічному факультеті з метою вивчення української мови для подальшого професійного
розвитку та прагнучи зміцнити взаємини і поглибити
взаєморозуміння між двома країнами. Українське середовище сприяло успішному вивченню мови китайськими викладачами та стало запорукою швидкого прогресу
відносин. Адже академічні обміни між двома державами
– це ще один крок до взаєморозуміння та процвітання.
Під час стажування вони разом з викладачами українського вищого навчального закладу опублікували низку
наукових статей з лінгвістики української мови.
Згодом, після повернення зі стажування до Китаю, вони
самостійно підготували та видали фахові статті, присвячені проблематиці з української літератури і культури.
Зокрема, вже нині професор Уханьського університету
пан Куан Цзенцзюнь у ті роки спеціально досліджував
тематику «українська література в Китаї» (
). Йому вдалося опрацювати чимало наукових праць, зібрати розрізнені матеріали про переклади українських літературних творів китайською мовою,
здійснити ґрунтовні дослідження про рецепцію української літератури в Китаї, упорядкувати низку видань
з означеної тематики, а саме: «Бібліографічний індекс
творів української літератури китайською мовою в 19111998 рр.» (
), «Покажчик статей та книг про українську літературу в Китаї у 1921-1998
рр.» (
), «Список виданих в Україні статей про українську
літературу в Китаї» (
) та інші. Також професор Куан
Цзенцзюнь систематизував інформацію і опублікував
низку статей, присвячених дослідженням про українську літературу в Китаї. Серед таких літературознавчих
розвідок варто виокремити: «Переклади і дослідження
про Тараса Шевченка в Китаї» (《
), «Переклади і дослідження про Івана Франка в
Китаї» (
), « Переклади і дослідження про Лесю Українку в Китаї» (《
), «Переклади і дослідження про Олеся
НАУКА ТА ОСВІТА

Гончара в Китаї» (
), «Переклади і дослідження про Михайла Коцюбинського в Китаї» (
), «Переклади і дослідження про інших українських письменників-класиків в
Китаї» (
) серед персоналій:
Панас Мирний, В. Стефаник, Олександр Олесь, Марко
Вовчок, С. Руданський, М. Черемшина, М. Хвильовий та
творчість інших авторів. Варто зазначити, що для написання гарної наукової розвідки потрібен чималий час,
а для оформлення його результатів у публікації можна
витратити місяці. Таким чином, китайський читач завдяки наполегливій праці професора Куан Цзенцзюня мав
змогу пізнати творчість класиків української літератури та майстрів слова пізнішого періоду. Двохтисячні
роки відкрили нову сторінку у дослідженні української
літератури у Китаї. Згодом за авторства Куан Цзенцзюня виходять друком порівняльні статті під назвами «Ґе
Баоцюань і дослідження про Т. Шевченка» (
, 2000 р.), «Ґе Баоцюань і українська
література» (
, 2001 р.).
Як результат отриманих переконливих і глибоких
знань в українському вузі, з 1999 р. і досі заняття з
української мови у Центрі україністики Уханьського
університету веде доцент Тянь Юань. Власне, як і професор Куан Цзенцзюнь, він вільно розмовляє, пише,
читає українською мовою та береже у серці любов
і шану до України. Нині він спеціалізується на дослідженнях морського права і політики України, РФ та
інших країн, написав і опублікував ряд статей з цього
напрямку, наприклад: «Морські (делімітаційні) суперечки між Україною та Росією: шляхи їх вирішення»
(
) та інші.
У грудні 1997 р. академік НАН України, Герой України
І.М. Дзюба, будучи співголовою Головної редакційної колегії «Енциклопедії сучасної України» (ЕСУ, станом на початок 2018 року видано 18 тт. ЕСУ з 30-ти запланованих)
підготував низку статей для цього видання з тематики
зарубіжного українознавства. Зокрема були опубліковані статті про «Центр дослідження України в Уханьському
університеті» та матеріали щодо китайських дослідників України, зокрема персональні енциклопедичні гасла
про професорів «Хе Жунчан», «Лю Дун», «Чжу Хун».
За роки існування Центру вдалося розширити межі своєї міжнародної співпраці, налагодити зв’язки і започаткувати співробітництво з низкою українських наукових
установ, таких як Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут сходознавства
ім. А.Ю. Кримського та Інститут української мови НАН
України. Зокрема, в рамках цих кроків було розпочато
програму обмінів викладачами, аспірантами й стажистами з метою підвищення кваліфікації, започатковано
організацію симпозіумів і міжнародних наукових конференцій з питань освіти й науки, розпочато співробітництво у виданні книг і навчальних посібників з різних
дисциплін українською і китайською мовами, ініційовано проведення мовних семінарів.
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істотно вплинуло на інтенсивність взаємин між Китаєм та Україною і, в результаті, призвело до значного пожвавлення культурно-мистецького обміну. До України з Китаю багатьма сухопутними та морськими шляхами (переважно
через порт Одеса) завозили традиційні китайські вироби – шовк та чай. У процесі розвитку культурних взаємин як
Чайний, так і Шовковий шляхи відіграли значно більшої ролі, ніж просто інтенсивний обмін товарами.

КЕРІВНИКАМИ ЦЕНТРУ УКРАЇНІСТИКИ УХАНЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У РІЗНІ РОКИ БУЛИ:
з 1964 р. до 1985 р. Чжу Чжаоань (
), Люй Чан (
);
з 1985 р. до 1990 р. Хе Жунчан (
), Лю Дун
);
з 1990 р. до 2000 р. Лю Дун (
);
з 2000 р. – 2006 р. Тянь Юань (
);
з 2006 р. і досі посаду керівника обіймає професор Лю Цзайцзи

).

Як зазначалося вище, у 2006 р. професор Лю Цзайцзи, який працював викладачем на факультеті російської
мови, повернувся з РФ після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і отримання відповідного диплома. Згодом, після повернення із зарубіжного наукового відрядження, його було переведено на посаду в Інститут економіки і управління. За деякий час він обійняв також і посаду керівника
центру. Відтоді професор Лю Цзайцзи (
) став суміщати посади керівника Центру україністики
і наукового працівника вищезгаданого інституту.
Незабаром, у 2007 р., Центр україністики було перейменовано на Центр із вивчення Росії та України. Це стало можливим
через ряд причин, у тому числі завдяки ширшому охопленню регіону та розширенню тематики досліджень. Віднині
його було реорганізовано і перейменовано на Центр дослідження Росії та України (
). Мабуть,
це також стало наслідком посилення в цілому політики російської «м’якої сили» у світі, розширення програм сприяння гуманітарним та освітнім проектам різними фондами та
державними агентствами РФ та, навпаки, – послаблення
нашої уваги до конкретного регіону КНР і дослідницького
центру зокрема. Разом з тим, Центр став продовжувати кращі традиції українознавчої науки, які склалися на той час в

Уханьському університеті, водночас сформувавши власний
підхід в українознавстві як в інтегративній галузі знань.
Варто зауважити, що професор Лю Цзайцзи набагато розширив масштаб дослідницьких робіт Центру (політика,
економіка, міжнародні відносини, культура, історія Росії,
України та інших країн Східної Європи і Центральної Азії),
успішно об’єднавши потенціал не лише факультету російської мови, але й інших інститутів (Інституту економіки і
управління, Інституту історії тощо), а також встановив робочі контакти і налагодив тісну, плідну співпрацю з китайськими, російськими, українськими, японськими, молдовськими
дослідницькими установами.

В рамках цих студій співробітники центру підготували і опублікували понад двадцять наукових
різножанрових статей, присвячених тематиці «Великого чайного шляху» (
, виступали з доповідями і лекціями з цього питання в численних
університетських та академічних аудиторіях, видавали монографії, які врахували та відобразили
дані численних польових досліджень.
Посол України в КНР О.О. Дьомін та співробітники української дипломатичної місії в Пекіні
під час цьогорічного візиту до Центру вивчення України при Уханьському Університеті. Червень 2018 р.

Завдяки безпосередньому сприянню Центру, Уханьський університет підписав угоду, встановив дружні стосунки з Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка та сприяв розвитку прямого
співробітництва між навчальними закладами двох
держав. Проте варто констатувати, як вже було зазначено, що українську мову викладають факультативно
на відділені російської мови для студентів ІІІ-го курсу.

Під час дружньої зустрічі у липні 2018 р. у м.Ухань. На фото зліва
направо: професор Куан Цзенцзюнь, Голова правління Української
асоціації китаєзнавців С.А. Кошовий, пані-професор Лю Дун.
На сьогодні випускників Інституту іноземних мов Уханьського університету, числі серед них випускників, які пройшли фахову підготовку у Центрі україністики,
можна зустріти на різних педагогічних, наукових та керівних посадах в усіх регіонах Китаю. Інститут пишається своїми випускниками.

Сучасний корпус Інституту іноземних мов Уханьського університету,
який був збудований у 2007 році.

Керівництво та працівники центру,
історія заснування якого сягає
півстолітньої давнини, з оптимізмом дивляться у завтрашній день.
Серед планів на майбутнє
слід виокремити такі:

Нинішній керівник Центру українських студій професор Лю Цзайцзи

У 2011 р. професор Лю Цзайцзи запросив академіка Пецкова з Інституту світової економіки та політики
НАН України з метою виступу з доповіддю «Китайськоукраїнські відносини в новій світовій геополітичній та
економічній обстановці» перед професорсько-викладацьким складом в Уханьському університеті. Нинішній
керівник центру і його співробітники докладають чимало зусиль для розвитку відносин провінції центральної
частини КНР і міста Ухань з колишніми республіками

радянського простору. Професор Лю Цзайцзи чимало
разів був в Україні у складі делегацій провінції Хубей і
міста Ухань, брав участь у конференціях, наукових семінарах, форумах. Наприклад, отримано позитивні відгуки щодо «Форуму вищого рівня з вивчення Росії, Східної
Європи та Центральної Азії», приймав з візитом вчених
з Інституту Росії, Східної Європи та Центральної Азії АОН
КНР і разом з ними здійснив експедиції провінцією
Хубей і «Три ущелини» річкою Янцзи.

Слід наголосити, що Центр активно працює і на сьогодні відіграє роль аналітичного центру у розробці стратегій
розвитку на рівні зазначеної провінції і адміністративного центру – міста Ухань. Проекти, якими керував і керує професор Лю: «Проблеми поглиблення економічних реформ та політики відкритості на прикладі провінції Хубей», «Дослідження інноваційного режиму реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях» у місті Ухань», «З Ханькоу до Санкт-Петербурга: китайські і російські мігранти, постачальники чаю на Великому чайному шляху» і низка інших наукових
досліджень і тематичних розвідок. Важливо зазначити, що «Великий чайний шлях», важливий міжнародний торгівельний шлях стародавнього часу, сформувався у XVII ст. (офіційно з 1640 р. китайський чай з’явився на ринку Російської держави і далі мав поширення сусідніми територіями), а його процвітання тривало близько двох з половиною
століть. Слід зазначити, що функціонування Чайного та Шовкового торгівельних шляхів, хоча й побічно, але дуже
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С. А. КОШОВИЙ

Студенти вивчають український алфавіт, вчать діалоги,
знайомляться з українським гумором, читають твори
відомих українських поетів та прозаїків. Також під час
цих занять широко й розмаїто репрезентовані народознавство, фольклористика з її глибокою народністю,
мистецтвознавство, музикознавство. Одночасно відбувається знайомство з українськими традиціями, навчають пісень, колядок, народних звичаїв.

1) продовжити дослідження «Великого чайного шляху» в історичному,
культурологічному, економічному аспектах, продовжити історико-географічне дослідження «Великого чайного шляху» і розкрити маршрути не
лише в Китаї, а й у Росії, в Європі, в
тому числі в Україні;
2) продовжити вивчення країнознавчих і регіонознавчих аспектів України, РФ, Східної Європи та Центральної Азії, розвивати роль «мозкового
центру» для розробки політичних та
економічних стратегій розвитку міста, регіону і країни;
3) розширити співпрацю з адміністраціями та підприємствами для
стимулювання розвитку місцевої
економіки та культури;
4) розширити зв’язки, контакти і
співробітництво з китайськими і зарубіжними установами, підготовити молоде покоління за напрямом
української мови та україністики.
НАУКА ТА ОСВІТА

На сьогодні складається об’єктивно своєчасний момент
для здійснення спільних наукових досліджень у галузі гуманітарних наук,
які викликають взаємний інтерес, а саме:
◊ сприяти активнішому просуванню курсів викладання української мови та
різноманітних дисциплін з україністики;
◊ розширювати навчальний процес за рахунок впровадження курсів з історії
України, історії української літератури, українських звичаїв і традицій;
◊ сприяти кращій обізнаності та формувати об’єктивне сприйняття студентами та професорсько-викладацьким складом сучасної ситуації в Україні;
◊ знайти можливість запросити та профінансувати приїзд до України студентів центру, які вивчають українську мову, з метою їх безпосереднього знайомства з українськими однолітками;
◊ сприяти активізації обмінів та реалізації двосторонніх культурно-гуманітарних проектів, числі серед них – в рамках реалізації ініціативи «Пояс і шлях»;
◊ активно залучати студентів та викладачів Центру до участі у наукових
конференціях, «круглих столах», обговореннях тощо;
◊ організувати проведення тематичних «круглих столів», обговорень за темами «Київ-Ухань», «Україна – провінція Хубей» тощо, регулярно обмінюватися
інформацією щодо їх організації та проведення;
◊ сприяти поповненню бібліотечного фонду Центру і загалом Інституту сучасними українськими книгами, комплектуванню сучасною навчальною та художньою літературою, яка допомагатиме викладачам, студентам і аспірантам у підготовці до навчальних занять та доборі матеріалів для наукових досліджень;
◊ обмінюватися інформацією, учбовою та науковою літературою, періодичними виданнями;
◊ розширювати підготовку спільних видань навчально-методичної і довідкової літератури, посібників, а також українсько-китайських і китайсько-українських словників та перекладів як сучасних, так і стародавніх авторів;
◊ сприяти розвитку культурних зв’язків між нашими країнами.
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Символи ЩАСТЯ та процвітання
у КИТАЙСЬКОМУ мистецтві

Саме цей період представлено
у збірці Сумського обласного художнього музею. І це не
лише китайський фарфор, якого в колекції музею найбільша
кількість, а й різьблене дерево,
слонова кістка, камінь, а також
зразки вишивок, перегородчастої емалі та традиційного
живопису – паперові свитки з
тонкого бамбукового чи рисового паперу, вкритого малюнками
тушшю і акварельними фарбами.

Л. Федевич
Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького

Дедалі популярнішою в нашій країні стає культура Сходу. Суші-ресторани, інтер’єр за
правилами фен-шуй, східні солодощі на полицях супермаркетів – ці елементи нерідної
для нас культури поступово втрачають свою екзотичність. Однак для кожного європейця китайське мистецтво береже багато таємниць, пов’язаних не лише з його символікою, походженням, а навіть зі шляхом проникнення у таємницю світу; ще є безліч
традицій, які ми не цілком розуміємо, але захоплюємося ними. Скажімо, це традиційний східний фарфор, який суттєво відрізняється від звичної нам західної порцеляни.
КИТАЙСЬКИЙ ФАРФОР, ЯК ПИСАВ ЗНАМЕНИТИЙ ПОЕТ ДИНАСТІЇ ТАН ЛІ БО,
Схожий на білі прозорі хмарки
І легкий, немов паперові листки.
Прекрасний, як горний нефрит,
Як горне відлуння дзвенить…
Щоб зрозуміти гордість китайців за свою кераміку
і фарфор, треба збагнути тяглість цієї традиції,
адже китайський фарфор знали вже у VII столітті. Він зародився у період правління стародавньої династій Тан, а розвивався і ставав неповторним світовим явищем під час правління
династій Сун, Юань, Мін і Цін – це тривало
понад 1000 років.

Художньою обробкою слонової кістки, дерева та
каменю займалися в Китаї впродовж тисячоліть. В
колекції зібрано фігурні флакони з кришталю, аметисту, сердоліку; стеатитові прибори для письма: тушечниця з мавпочкою та спарені стопи для пензлів.
Особливий інтерес становить скульптура культового
призначення – зображення Будди Амітаби, виконане
з трьох порід каменю. У виготовленні різноманітних
побутових і декоративних предметів з кістки та твердих порід дерева майстри використовували прийоми
та методи, схожі на роботу з каменем: об’ємне, площинне, рельєфне та ажурне різьблення, гравірування, інкрустацію (наприклад, у фігурках китайських
придворних дам зі слонової кістки).

В епоху династії Тан (VII – X ст.),
коли виник фарфор, або біла
кераміка (від слова «коалін» –
біла глина), було створено Імператорську Академію мистецтв.
Фарфор і кераміка стали провідними видами вжиткового мистецтва.
Південно-східні провінції постачали
фарфор до імператорського двору.
У період династії Сун (XI – XIII ст.) мистецтво стає, так би мовити, індивідуальним.
Майстри використовують такі декоративні
Ваза «Птахи і квіти».
Китай ХІХ ст. Ваза
прийоми, як плавність кольорових переходів,
Перегородчаста
що
імітують
нефрит,
орнаментальне
гравіюванемаль, ХІХ ст
ня. Стає відомою «селадонова» кераміка (селадон –
це особливий вид фарфору зеленуватого кольору,
близький за структурою до європейського фаянсу).
У період династії Юань (XIII – XIV ст.) виник синьо-білий фарфор
«цінхуа». В ньому переважала кобальтова монохромна гама. Хубілай
– онук Чингіз-хана, який заснував династію Юань (1271-1368) і зробив м.
Даду (нині Пекін) столицею своєї імперії. Цікаво, що цей період ознаменувався
у Китаї такими великими відкриттями, як компас, поліграфія, порох (папір, шовк і
фарфор вже були відкриті), які зробили великий внесок до історії світової цивілізації.
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ТЕХНІКА ПЕРЕГОРОДЧАСТОЇ ЕМАЛІ –
напаяні на металеву основу
тонкі мідні дротики, що утворюють окремі чарунки, залиті кольоровими емалями відповідно до вибраного зображення,
– набула розповсюдження у
Китаї з XV ст. В колекції представлені побутові та декоративні вироби переважно ХІХ ст., у
сюжетах яких переважає традиційна тематика
розписів: «птахи і квіти», «гори і води», «дракон
і фенікс», символи щастя та процвітання.

Л. ФЕДЕВИЧ

Будь-які види китайського мистецтва, серед
них і фарфор або вишивка, яка у музеї представлена переважно фрагментами чоловічого
одягу, несуть в собі міфологічне навантаження, стають своєрідними амулетами, оберегами, оскільки у їх орнаментиці присутні знаки
чи образи, що відповідають основним широко
розповсюдженим китайським символам добра,
різноманітним побажанням усіх благ тощо.
ПЕРШ ЗА ВСЕ, були поширеними символи щастя та
процвітання на китайському фарфорі – це зображення восьми буддистських
дорогоцінностей:
перлина дракона, золота монета, ромб, дзеркало,
книги, ріг носорога, камінні куранти, листок артемізії (за іншими даними – гілка полину). Ці зображення пов’язані з п’ятьма великими побажаннями: удачі, здоров’я, багатства, ситості, гідності,
мирного і довгого життя.
КУЛЬТУРА

ПО-ДРУГЕ, це зображення птахів: журавель означав довголіття, качечки-мандаринки – подружнє
щастя та ін.
ПО-ТРЕТЄ, зображення різноманітних істот (здебільшого міфологічних), здатних захистити людину віл
лиха: Дракон, Фенікс, Черепаха та ін. Найчастіше зустрічаються поєднання цих символів.
ПО-ЧЕТВЕРТЕ, це зображення рослин (квітів), що
відповідають місяцям року або мають усталену символіку: сосна – дружба, персик – довголіття, півонія
– багатство, лотос – чистота та ін. Так, до «чотирьох
шляхетних рослин» китайці віднесли орхідею, хризантему, бамбук, дику сливу (мейхуа).
Особливої популярності набули квіти дикої сливи
мейхуа. Слива з кислими та неїстівними плодами,
що мала жовті, білі або червоні квіти, зацвітала
першою по відходу зими і мимоволі стала ще і символом весни, символом відродження природи після
зими. Цвітіння дикої сливи мейхуа збирало цілі поселення на неофіційні урочистості з приводу весни.
Дика слива мейхуа з червоними квітами — популярний сюжет багатьох картин китайських майстрів
упродовж декількох століть.
Але повернімося до фарфору. З мови фарсі слово
«фарфор» перекладається як «імператорський»,
виробами з нього користувалися лише правлячі
династії та члени їх родин. Щоб зберегти секрет
виготовлення фарфору, місто Цзіндечжень, в якому було основне виробництво, на ніч
закривали, на вулицях патрулювали озброєні солдати, і потрапити туди могли тільки ті, хто
знав пароль. Купці та монахи
намагалися привезти до Європи рецепт виготовлення
фарфору,
використовуючи як наземний шовковий
шлях, так і водний – морський, але марно. Як бачимо, європейці
дуже
цінували легендарний китайський фарфор і за його
тонкі стінки, і за білість,
прозорість та мелодійність.
Але вони тоді ще не знали,
що якість глини залежить
від вмісту у масі фарфору
каоліну (т. з. «м’ясо» фарфору) – білої глини, яку,
як думали вони, добувають лише в Китаї, і то не
скрізь. Також на якість
фарфору
впливала
«пудра фарфорового
каменю», польовоБожества довголіття
Шоу Сін. Різьблене дерево, ХІХ ст
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го шпату (гірська порода кварцу та слюди, пропущена через млин) – це т. з. «кістки» фарфору
З цих компонентів і замішували «тісто». Та перед
тим, як застосувати масу фарфору, майстри витримували її не менше 10 років у «загашниках»,
а опісля т. з. «тісто» (масу фарфору) ще й відбивали, бо ліпити з нього було неможливо – воно
розсипалося у руках майстра.

Майстер з виготовлення фарфору повинен був мати
одразу декілька професій. Він повинен бути перш за
все гончарем, оскільки процес формування починався з гончарного кола. Він повинен бути й художником: адже розпис та гравіювання фарфорових виробів вимагає великого таланту і смаку, він повинен
був мати неабиякі знання хімії та фізики, щоб передбачити, як поведе себе в розжареній печі забарвлена окислами та вкрита глазур’ю фарфорова маса.

Особливу увагу відвідувачі музею звертають на порцелянову таріль з двома півнями (18 ст., розпис емалями). Світова міфологія залишила пам’ять про півня як про істоту, якої боїться нечисті (чорти, відьми
та ін.). Півень – надзвичайно поширений і багатоплановий символ. Наприклад, верховного китайського
бога війни Тайї зображували як істоту з тулубом півня і головою людини. Войовничі півні на тарелі з
музею скоріше схожі на домашніх птахів, хоча вони розташовані на хмаринках в оточенні квітів півоній
(сюжет типовий для композиції «птахи і квіти»). Їх «бій» швидше нагадує суперечку півнів з курника, які
не поділили… зернини. Хоча розгадати таємницю, про що сперечаються півні, ще мають науковці…
Про китайський фарфор європейці дізналися, як уже зазначалося, насамперед від купців. Найбільше
їх вразили чашки, які китайці склеювали з двох половинок – внутрішньої і зовнішньої, при цьому денця чашок і верхні ободки були міцно з’єднані. Тоді через ажурну зовнішню половинку було добре видно
розписану внутрішню, особливо, коли чашку наповнювали чаєм.
ХАРАКТЕРНА РИСА КИТАЙСЬКИХ МАЙСТРІВ – тісний зв’язок з природою, намагання зберегти недоторканою
первинність асиметричної форми, притаманну їй красу. Ці риси властиві всім виробам, а їх близько 100
екземплярів, що зберігаються у Сумському художньому музеї імені Никанора Онацького.
Ваза
з побутовими
та міфологічними
сценами.

Восьмикутна тарілка. Люди і предмети. 19 ст.

Пласт,
перегородчаста
емаль

Дорожній несесер, ХІХ ст.

Китайські гончарі випалювали фарфорові вироби в спеціальних керамічних горшках-капсулах за температури близько 1300 градусів (для порівняння: звичайна глина потребувала температури від 500 – до 1150
градусів). Пічку для випалювання готових виробів завантажували до самого верху, а потім замуровували,
залишаючи невелике «віконце» для спостереження за процесом. Топили піч дровами, а топка розташовувалася внизу. Відкривали піч лише на третю добу, чекаючи, поки капсули з виробами вистигнуть. На
четвертий день у піч заходили робітники, які виносили готовий випалений фарфор; але ще й тоді пічка не
була холодною, бо робітники були в рукавицях, а їхній одяг змочували водою. Для виготовлення лише одного виробу докладали зусилля 80 осіб, причому розписували один виріб декілька майстрів: одні писали
контур, другі – пейзажі, треті – фігури людей. Перед випалюванням на готові просохлі вироби наносили
глазур в декілька шарів, щоб досягти особливого матового блиску. Для забарвлення використовували підполивні фарби: кобальт (давав синій колір) і гематит (давав червоний колір), які добре переносять високу
температуру випалювання. Розпис емалями китайці стали використовувати лише у ХVІІ сторіччі.

Придворні дами.
Слонова кістка. 17 ст.

Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
140

УКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

Л. ФЕДЕВИЧ

КУЛЬТУРА

Таріль.

Парні вази «Птахи і квіти». ХІХ ст.
УКРАЇНА-КИТАЙ

№14

2018

141

Ксилографія
НОВОГО КИТАЮ

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

2та західного
січня 1959 року Державний музей східного
мистецтва, як тоді називався Музей

Лі Хуа. Рибалки

Ханенків, отримав від Спілки художників КНР суттєвий дарунок – 35 аркушів кольорових гравюр. Їхніми творцями були тогочасні китайські художники
– талановиті завзяті співці рідного краю. Тоді Китай
зазнавав надзвичайних перетворень, і творчі особистості надзвичайно гостро відчували темп цих
змін. Щоб віддзеркалити його, художники вдалися
до відомої здавна в Китаї техніки – ксилографії або,
іншими словами, гравюри на дереві. Тобто до друку
зображень із різьблених, змащених фарбою дощок.

Лю Лунь. Важкий шлях армії

До прикладу, за доби Мін (14-17 ст.) у цій техніці створювали зшитки ілюстрацій до знаменитих класичних романів, як-от «Річкові
заплави». Образи улюблених героїв та лаштунки для їхніх діянь
майстри з друкарень створювали за тими ж канонами, що й живописці, працюючи пензлем.

Лу Ї. Вихід у море

Нова доба подарувала китайським художникам 1950-х нові засоби. Зокрема, сповна розтлумачила їм європейський реалізм, з яким Китай
поволі та уривчасто почав знайомитися із 19 ст. Нових героїв зображували по-новому. Навіть звичні речі почали поставати з новим пафосом
(у позитивному сенсі цього слова). Розмаїття ракурсів на цих ксилографіях – на рівні очей, згори чи знизу – нагадує роботу вигадливого кінооператора. Застосування кольорів, незвичних для традиційної гравюри, додає ще більше динаміки, сили творчого висловлювання. І поруч
із барвами – градації сірого! Такі характерно китайські, давні, завжди
присутні, близькі й відомі кожному, хто колись розводив туш для письма
й малювання. Так у нових за формою творах виразно являла себе давня
традиція. Традиція-бо знає: весь світ – це нескінченні зміни.

Гу Юань. Плантація цукрової тростини
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Величний міст через
півсвіту.
КИТАЙ-УКРАЇНА,
або шляхом
Сонця зі Сходу на Захід
Л. Солодиліна
Президент Федерації кунгфу
України (ФКУ), голова комітету
з таолу Міжнародної федерації
кунгфу (IKFF), віце-президент
Європейської федерації кунгфу (EKF), майстер 5 дуаню
Всекитайської асоціації ушу,
майстер 8 дуаню кунгфу,
Заслужений тренер України,
Майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий
чемпіон світу з традиційного
ушу та кунгфу

Китайське кунгфу є величезною системою
з чималої кількості невід’ємних складових
елементів як практики, так і теорії, та
містить у собі техніки самозахисту та
зміцнення здоров’я та гартування.
Вважається, що свій початок кунгфу бере з часів боротьби та
захисту від диких звірів. Згодом навички застосування всіляких
предметів та прийоми, на основі досвіду, склалися в єдину систему. З початком правління династії Шан полювання вважається чи
не найважливішим елементом тренування майстрів кунгфу.

У часи правління династії Шан та пізніше, в добу західної династії Чжоу (1045-256 р. до н.е.) бойові
мистецтва нагадували різні види танців. Зазвичай, бойові мистецтва використовувалися як
тренувальні вправи для солдатів, для зміцнення тіла та виховання вольових якостей. Саме за
цих часів танець служив одним з видів освіти. Застосування техніки боротьби під час війни, уряди стали активно вивчати та розвивати в період так званої, Весни та Осені. Тоді, щорічно проводились змагання з бойових мистецтв, з метою відбору людей, що вправно володіли прийомами боротьби. В ті часи починається бурхливий розвиток технологій виготовляння клинків для
мечів та ножів, та приділяється багато уваги тренуванню техніки володіння холодною зброєю.

В добу правління династії Цин (221 р. до н.е. – 207 до
н.е.) та династії Хань (206 р. до н.е. – 200 р.), боротьба, вміння володіти зброєю та танці, як вид бойового мистецтва, набули великої популярності. Найвідомішим вважають танець з мечем Сян Чжуан під
час бенкету Хунмень, що належить до тієї ж доби. Це
видовище дуже наближене до сучасного розуміння
бойових мистецтв. У добу правління династії Хань
(200 р. до н.е. 220 р.до н.е.) застосовувалися ігри зі
списом, що разом з іншими цього виду зброї, сягає
свого піку. Стиль п’яти звірів був ще однією інновацією від Хуа То і ще одним етапом у розвитку китайських бойових мистецтв.
У добу правління династії Тан (618 – 907 рр.) вивченню кунгфу стали надавати великого значення. Було
запроваджено відбір кращих представників цього
бойового мистецтва, що сприяло бурхливому розвитку бойових мистецтв. На ті часи бойові мистецтва
набули чіткіших художніх форми і стали майже одним з видів мистецтв. Поступово різноманітні школи бойових мистецтв стали розповсюджуватись до
багатьох країн Південно-Східної Азії. Сьогодні можна
стверджувати, що кунгфу вплинуло на виникнення
та розвиток таких видів бойових мистецтв як кікбоксінг, карате, дзюдо та айкідо.
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У 1927 році було створене головне національне
товариство бойових мистецтв. У серпні 1936 року
команда, що презентувала китайські бойові мистецтва, брала участь в Олімпійських іграх у Берліні. В
1956 році Головне національне товариство бойових
мистецтв Китаю створило команди з різноманітних
видів бойових мистецтв. У 1985 році у м. Сіань було
проведено міжнародний відкритий турнір з бойових
мистецтв та була створена Міжнародна ліга бойових
мистецтв. У 1987 році у м. Хенань було проведено
перший турнір з азіатських видів бойових мистецтв.
У 1990 році бойові мистецтва вперше увійшли до
офіційної програми 11-х Азіатських ігор. У 1999 році
Міжнародну лігу бойових мистецтв запрошено стати членом Міжнародної федерації індивідуальних
подій при Міжнародному олімпійському комітеті. Це
було ознакою того, що китайські бойові мистецтва
активно розповсюджуються в усьому світі.
У 1990-1991 рр. до Київського інституту фізичної культури та спорту приїхали професори, досвідчені фахівці та педагоги з Уханського інституту фізкультури
провінції Хубей: Гао Гуан Вень, Тян Бай Лун (декан факультету ушу), Вєн Лі та Ху Ке Вень (кафедра спортивної медицини). Так у Києві почала своє становлення і
розвиток Уханська школа традиційних ушу та кунгфу.

У 2008 році кунгфу стало офіційно
визнаним видом спорту в Україні.
Цього ж року було засновано Федерацію кунгфу
України (ФКУ), а у 2012 році ФКУ отримала статус
національної і виступила співзасновником Міжнародної федерації кунгфу (IKFF). У 2018 році збігаються три ювілейні дати:

30-річчя створення Федерації ушу/гунфу та цігун
України (ФУГЦУ). Президент ФУГЦУ Микола Матулевський – віце-президент Міжнародної федерації кунгфу
(IKFF), президент Європейської федерації кунгфу (EKF),
майстер 5 дуаню Всекитайської асоціації ушу, майстер
8 дуаню кунгфу, Заслужений тренер України, Майстер
спорту України міжнародного класу, багаторазовий
чемпіон світу з традиційного ушу та кунгфу;
10-річчя національної Федерації кунгфу України (ФКУ).
Президент ФКУ Людмила Солодиліна – голова комітету
з таолу Міжнародної федерації кунгфу (IKFF), віце-президент Європейської федерації кунгфу (EKF), майстер
5 дуаню Всекитайської асоціації ушу, майстер 8 дуаню
кунгфу, Заслужений тренер України, Майстер спорту
України міжнародного класу, багаторазовий чемпіон
світу з традиційного ушу та кунгфу;
30 років з часу заснування ДЮОФОС Центр «Форма» –
громадської спортивної дитячо-юнацької культурно-просвітницької організації, на базі якої розпочали свій розвиток в Україні китайські кунгфу, ушу, тайцзицюань та
китайська медицина, семінари з китайського живопису
Го Хуа, каліграфії, китайської мови та культури Китаю.
Кунгфу, справді, розвиває Людину. А розвитку кунгфу в Україні сприяють Люди, і це насамперед: Микола
Матулевський, Людмила Солодиліна та Костянтин
Матулевський, яких в останні роки щиро підтримують та допомагають: Українська асоціація китаєзнавців (президент В. Кіктенко) та Громадське об’єднання Центр культури і мистецтв Китаю (голова
Правління Марк Орловський та співголова Пен Лю).
Культура і традиції кунгфу якнайкраще сприяють
здійсненню мети наших народів – Миру і Дружбі.

Найбільший розквіт кунгфу припадає на часи епохи
правління династії Сун (960-1279 рр.) та династії Юань
(1279-1363 рр.). Кунгфу набуває популярності у широких верствах цивільного населення. Деякі осередки
сконцентровують увагу на вивчені мистецтва володіння списом та палицею.
Подальшого розвитку кунгфу набуває в добу правління династії Мін (1368-1644 рр.) та династії Цин (1644-1911
рр.). В добу династії Мін з’явилось чимало нових видів
і стилів. Стали видаватись численні книжки з бойових
мистецтв. В добу правління династії Цин бойові мистецтва були офіційно заборонені урядом. У відповідь на
це, народ починає створювати осередки і товариства,
що діють таємно. Таким чином, стали з’являтися десятки, а згодом і сотні шкіл бойових мистецтв.
В добу правління династії Цин починає відбуватися інтеграція між різними видами бойових мистецтв. У багатьох видах стали застосовувати прийоми боротьби,
що сприяло поглибленню та дальшому розвитку і розповсюдженню бойових мистецтв в цілому. Саме в цей
час найчіткіше виявляються розбіжності між видами,
що спрямовані на демонстрацію вміння, і видами та
напрямками, що спрямовані, насамперед, на розвиток
навичок на ураження супротивника.
Л. СОЛОДИЛІНА
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СВІТЛО і ТІНІ династії МІН

(до 650-річчя заснування)

С. В. Капранов
к. ф. н., старший науковий
співробітник відділу
Азійсько-Тихоокеанського
регіону Інституту
сходознавства
ім. А. Ю. Кримського
НАН України

У середині XIV ст. Китай переживав тяжкі часи. До жорстокого
гноблення з боку загарбників-монголів додався занепад економіки та стихійні лиха, що призвели до масового зубожіння й голоду.
За таких обставин проголошене таємним “Товариством Білого
Лотосу” пришестя нового будди – Майтреї, стало ідеологією боротьби проти знавіснілої влади “варварів”. І народ повстав.
Повстанці пов’язували голову червоною тканиною, адже червоний – колір Майтреї. Полум’я народної війни швидко охопило всю країну, і 1368 р. загони “червоних військ” захопили Пекін. Вождь
повстанців Чжу Юаньчжан проголосив себе імператором – засновником нової династії. Він назвав її Мін –“Світла”, оскільки боротьба Світла й Темряви була однією з головних засад вчення
“Білого Лотосу”, що склалося під впливом маніхейства. Згідно з давнім китайським звичаєм, новий імператор обрав собі гасло правління. Це гасло – “Хун-у” (що можна перекласти як “Розлив
войовничості” або “Величезна войовничість”) – стало його другим ім’ям.
ЧЖУ ЮАНЬЧЖАН походив з бідної селянської родини, що
майже вся вимерла з голоду. Проте такий родовід не заважав йому посісти трон Сина Неба, бо право на це, за традицією, давало само Небо. Коли стара династія занепадала, Небо
обирало найкращого за своєю доброчесністю і давало йому
мандат на правління. Хун-у був не перший простолюдин, що
отримав цей мандат – варто згадати хоча Лю Бана, засновника династії Хань. Зате Чжу Юаньчжан, не отримавши належної освіти в дитинстві, чимдуж надолужував це у зрілості – у вільний від імператорських обов’язків час він завзято
студіював класичні трактати та історичні хроніки.
Перемога повстанців стала справжньою національною перемогою: китайці, що зазнали від загарбників принизливої дискримінації, палали ненавистю до всього монгольського. Не
дивно, що Чжу Юаньчжан заходився відроджувати старі традиції – від придворного вбрання та канонів містобудування
до ритуалу розпиття вина усім селом, який був проголошений
основою народної моральності. На відміну від космополітизму династії Тан, у добу Мін запанував ханьський націоналізм.
У царині ідеології це означало панівну роль конфуціанства
(маніхейсько-буддійський синкретизм “Білого Лотоса” був
швидко забутий). Тибетський буддизм, який був у часи монгольської династії Юань фактично державною релігією, втратив свої позиції. Натомість підвищився статус даосизму: сам
Чжу Юаньчжан високо цінував “Дао де цзін” і навіть написав
до нього власний коментар. Цікаво, що імператор ставився
прихильно до ісламу. Він наказав побудувати мечеті в столиці
та кількох містах на Півдні, до того ж склав вірш “Хвала у сто
слів”, що славить пророка Мухаммада.
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Але перше місце належало конфуціанству. По всіх
адміністративних центрах було створено конфуціанські школи, а в новій столиці, Нанкіні – університет. Було відновлено триступінчасту систему державних іспитів і запроваджено форму екзаменаційного
твору у восьми частинах, що існувала до ХХ ст. Собі
Чжу Юаньчжан відвів роль головного наставника і
вихователя народу. Він склав “Священний едикт”,
або “Шість заповідей”, які повинен був знати й виконувати кожен підданий: “шануй батька й матір і
слухайся їх”, “поважай старших”, “живи у злагоді з
сусідами”, “навчай дітей і онуків”, “кожен спокійно
роби свою справу” та “не чини зла”. Крім того, для
напучування імператор написав трактат “Велике застереження”, де розбирав приклади чиновницьких
зловживань та корупції, і пояснював, до чого вони
призводять. Не забув він і власних дітей та онуків: їм
було адресовано “Заповіт нащадкам династії Мін”.
З усіх творів Чжу Юаньчжана найбільше значення мав “Священний едикт”. Його не забули й після
смерті засновника династії Мін. Так, 1587 р. чиновник
Чжун Хуамінь написав “Ілюстроване пояснення Священного едикту”, яка до кожної заповіді додавала
прозовий коментар, вірш, малюнок та повчальну
історію. За імператорським наказом цю книгу було
вирізьблено на кам’яній стелі, і кожна сім’я повинна
була мати власний примірник. Навіть за наступної
династії Цін її імператор Шуньчжі наказав 1652 р.
пропагувати “Священний едикт” Чжу Юаньчжана по
ІСТОРІЯ

всій імперії, у зв’язку з чим вчений Фань Хун написав новий коментар до цього едикту “Роз’яснення
Шести правил”. Цей твір був авторитетним не лише
в Китаї, а й у Японії. За зразком першого мінського
володаря власні повчальні едикти для народу створили цінський імператор Кансі та японський імператор Мейдзі.
Однак у практичній політиці Чжу Юаньчжан був
схильний до леґізму. Як виходець з селян, він не
любив бюрократію й не довіряв їй – недаремно
її вадам присвятив цілий трактат. Чиновництво
було обкладено земельним податком. Суворі покарання посадовців усіх рангів за найменшу провину стали повсякденним явищем. Натомість опору держави імператор Хун-у бачив у селянській
громаді. За запровадженою ним системою управління усе населення було поділено на стодворки
(лі), які, у свою чергу, ділилися на десятидворки
(цзя), пов’язані круговою порукою. Важлива роль
у цій системі була відведена “старійшинам” (лаожень), яких обирали з числа місцевих жителів,
старших за 50 років, відомих своєю доброчесністю. Вони повинні були розглядати всі скарги,
доповідати про порушення, а також розтлумачувати односельцям зміст імператорських повчань.
Регулярні переписи населення та реєстри економічного стану кожної родини мали забезпечити
ефективне функціонування економіки держави.
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Правління імператора Хун-у було суворим, часом навіть жорстоким. Негативними його сторонами були дріб’язкова регламентація усього життя чиновництва та масові репресії порушників.
Але в цілому його політику слід визнати далекоглядною. Закладені ним підвалини мали такий
запас міцності, що, хоча з його шістнадцяти наступників лише один – Чжу Ді, що правив під
гаслом Юн-ле (“Вічна радість”, 1402–1424) – заслужив похвалу істориків, династія Мін протривала майже триста років. Сільське господарство розвивалося, населення зростало, значна його
частина переселялася до міст. У деяких з них жило близько мільйона мешканців, а в Нанкіні
– понад мільйон. Це дало поштовх розвитку архітектури: переважну більшість китайських архітектурних пам’яток датують саме добою Мін. Імператор Юн-ле перебудував Пекін, куди 1421 р.
переніс столицю, побудував палацовий комплекс, відомий нині як “Заборонене місто”.

Проте чільний внесок династії Мін до китайської літератури – у царині художньої прози, яка у традиційній ієрархії літературних жанрів мала найнижчій статус. Доба Мін – це становлення китайського
епосу, завершеними формами якого є чотири класичні романи-епопеї: історичний – “Роман трьох
царств” Ло Ґуаньчжуна (бл. 1330–1400), пригодницький – “Річкове прибережжя” Ші Найаня (бл. 1296–
1372), казково-фантастичний – “Подорож на Захід” У Чен-еня (бл. 1500–1582) та еротичний – “Квіти
сливи в золотій вазі, або Цзінь, Пін, Мей”, автор якого сховався під псевдонімом “Ланьлінський пересмішник” (XVI ст.). Ці романи, особливо перші три, великою мірою базуються на фольклорі, на
усних оповідях, тож не дивно, що усі ці твори написані мовою, близькою до народної розмовної
(байхуа). Вона склала основу сучасної китайської літературної мови. Бунтівні настрої проявилися й
тут: “Річкове прибережжя” прославляє розбійників-бунтівників, а “Квіти сливи в золотій вазі” порушували усталену мораль і були заборонені, а автор так і не наважився розкрити своє ім’я.
Доба Мін була також часом розквіту живопису. Загалом у мінському живописі виділяють два напрями – “академічний” (так звана “школа Чже”) та “аматорський” (або “школа У”). Перша, корифеєм якої був Дай Цзінь
(1388–1462), наслідувала традиції доби Південна Сун. Друга культивувала стиль “живопису інтелектуалів”
(веньженьхуа), вільний від усталених канонів, опозиційний офіційному, придворному мистецтву. Митці школи У поєднували у своїй творчості живопис з каліграфією та поезією. Чільними її представниками вважають її засновника Шень Чжоу (1427–1509), його учня Вень Чженьміна (1470–1559), а також Тан Іня (1470–1524) та
Цю Іна (1494–1552). Останні двоє відомі як майстри жанрів “люди і речі” та “красуні”, зображення сучасного
життя й побуту. У творах Цю Іна “Поема про залишену дружину” та “Поема про червоне листя” помітне
зацікавлення оповідним жанром, що відповідає тенденціям тогочасної літератури. Видатним теоретиком
живопису веньженьхуа був Дун Цічан (1555–1636). Саме цей напрям уславив мистецтво династії Мін.

Однією з новацій мінської архітектури була кольорова полив’яна черепиця. Це стало можливим завдяки розвитку
кераміки. Особливих вершин сягнуло виробництво порцеляни, головним центром якої став Цзіндечжень у провінції
Цзянсі. Мінська порцеляна відрізнялася яскравим розписом, багато її зразків є справжніми витворами мистецтва.
Розвивалися й інші ремесла – ткацтво, перебірчаста емаль,
різьблення по лаку та по дереву.
Імперія зміцнила й розширила свої кордони – завоювала Юньнань, підкорила В’єтнам, встановила контроль
над Монголією та Тибетом, відбила спробу Японії захопити Корею, правитель якої був васалом Китаю. Була
відновлена й добудована Велика китайська стіна – саме в добу Мін вона набула сучасного вигляду. Держави
Південно-Східної Азії встановили з Китаєм дипломатичні стосунки, що китайці розглядали як визнання
васальної залежності. Розвиток суднобудування дозволив флотоводцю Чжен Хе у 1405–1433 рр. здійснити
сім морських експедицій, обстежити Малайю, Суматру, Яву, Шрі Ланку, узбережжя Індії та Перської затоки
й досягти берегів Африки. В експедиціях брали участь десятки великих кораблів (найбільших у світі в той
час) та понад 30 тисяч людей. Ці подорожі значно збагатили знання китайців про світ. До імператорського звірниця було доставлено африканську жирафу, яку китайці сприйняли за міфічного звіра ціліня.
шукачів правди, заколотників та революціонерів не
лише в Китаї, а й у Японії. Проте сам філософ, який
був і непоганим полководцем, прославився придушенням кількох повстань на Півдні. Його філософські
ідеї були заборонені, що, однак, не завадило їх популярності. Одним із найяскравіших послідовників Ван
Янміна був Лі Чжі (1527–1602), радикальний мислитель,
що насміхався над усіма авторитетами. Він наклав на
себе руки у в’язниці, куди потрапив за свої погляди.

Тим часом імперія Мін, підточена корупцією та зловживанням
придворних євнухів, наближалася до свого безславного кінця. Селянське повстання під проводом Лі Цзичена закінчилося 1644 р.
вторгненням маньчжурської армії. За іронією долі, це сталося тоді,
коли місіонерам вдалося досягти значних успіхів при дворі й навернути до християнства кількох впливових сановників та членів
імператорської родини. Активну роль у цьому відігравав львів’янин Михайло Боїм (1612–1659), відомий своїми працями з флори
Китаю. Останній мінський імператор, Чжу Юлан, який деякий час
ще контролював південь Китаю, звернувся по допомогу до Папи
Римського, до очільника ордену єзуїтів, до дожа Венеції та до португальського короля. Це було не дивно, адже мати і дружина Чжу
Юлана були християнки, і сина свого він охрестив під ім’ям Костянтина. Як посланця до Європи було відправлено Михайла Боїма,
проте йому, попри відчайдушні зусилля, не вдалося нічого добитися. Ані Папа, ані інші можновладці не відгукнулися, і можливість
створити у Китаї християнську імперію було втрачено.

Звернення до приватного життя сприяло розвитку поезії, якій, за давньою китайською традицією, в літературі належала першість. Талановитих поетів у добу Мін не бракувало, їхній спадок величезний – понад мільйон поетичних творів. Серед провідних майстрів римованого слова тих часів – Ґао Ці (1336–1374), Лі Дун-ян (1447–1516), Юань
Хундао (1568–1610) тощо. Зауважмо, що Ґао Ці був страчений за підозрою у змові проти влади, а Юань Хундао, послідовник філософії Лі Чжі, став відлюдником на маленькому острівці. У XVI–XVII ст. особливим успіх мала жіноча
поезія – твори поетес Ван Феньсянь (1564–1633), Шень Ісю (1590–1635), Лю Жуші (1618–1664) тощо, у якій поціновувачі знаходили емоційність та “дитяче серце”, що їх бракувало чоловікам. Мінські поети, однак, залишаються в тіні
своїх великих попередників доби Тан та Сун. Значно відомішою є драма цієї доби, зокрема, такий визнаний шедевр, як “Півонієва альтанка” Тан Сяньцзу (1550 – 1616), де автор оспівує силу кохання, що перемагає саму смерть.

Династія Мін залишила яскравий слід в історії Китаю, її філософська, літературна та мистецька спадщина є важливим
внеском до світової культури. Знайомство українців з цією
спадщиною лише починається – зокрема, немає перекладів ані
трактатів Ван Янміна та його учнів, ані мінської поезії, п’єс чи
романів, немає книжок про мандри Чжен Хе чи навіть про Михайла Боїма. Тут велике поле діяльності для майбутніх українських
інтелектуалів, на якому чекає багато цікавих відкриттів.

Проте надмірний консерватизм, застиглість і сувора
регламентація офіційної культури змушували інтелектуалів шукати виходу за її межі. Хтось замикався
у приватному житті, хтось шукав натхнення в культурі
простолюду, а в декого виникали й бунтівні настрої.
Яскравим прикладом є те, що найбільший філософ
доби Мін – Ван Янмін (1472–1529) був головним опонентом офіційного неоконфуціанства школи Чжу Сі.
Вчення Ван Янміна кілька століть по тому надихало
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В останнє сторіччя правління нащадків Чжу Юаньчжана відбулася перша серйозна зустріч Китаю з Заходом. По-перше, це були піратські рейди португальців, пізніше – голландців та англійців, передзнаменування прийдешніх колоніальних війн. Загалом китайці доволі успішно впоралися з нахабними прибульцями,
та все-таки на узбережжі Китаю з’явилася перша європейська торговельна факторія – Макао, а відтак,
розпочалася й торгівля з Європою. По-друге, до імперії Мін прибули місіонери-єзуїти, найвідоміший з яких
– Матео Річчі (1552–1610). Вони досконало вивчили китайську мову та звичаї, завдяки чому стали вправними
посередниками між двома цивілізаціями. Крім християнського вчення (з яким у Піднебесній були вже досить давно знайомі), єзуїти принесли китайцям елементи європейської науки й техніки, зокрема, геометрію
Евкліда, вчення Аристотеля про елементи, астрономію Птоломея, а також механічні годинники та новітню
вогнепальну зброю. Європейців, натомість, познайомили з конфуціанством, державним устроєм Китаю та
системою державних іспитів для чиновництва. Образ Китаю як втілення ідеальної держави Платона захопив уяву Вольтера та інших просвітників, а європейські монархи
охоче запроваджували в себе елементи китайської бюрократії.
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工作原则：
* 针对不同客户提供针对性的专业服务；
* 为求得最理想结果，
努力寻求最佳手段或有效渠道；
* 全面履行保密责任和义务。
服务范围：
一、登记注册：
* 企业登记注册；
* 知识产权、专利权属的申报、登记、取证；
* 商业风险评估及规避风险手段的预判与实施。
二、经营活动的法律保护：
* 就任何法律问题提供相应的咨询；
* 就文件、交易、商业项目等进行合法合规鉴定；
* 协助进行法律保护；
* 准备相关正式文件；
* 外籍公民就业、迁徙、移民等问题的咨询与文件准备；
* 就有关法律争议寻求庭外和解；
* 在乌克兰的任何政府机构或法庭面前，合法保护委托人权益。
三、审计：
* 对企业的经营、财务和金融活动进行全面检查；
* 对企业的经营活动和相关业务进行优化；
* 对公开信息、统计数据、国家规范文件等进行考察与研究；
* 对社会经济发展趋势（宏观及微观经济、消费能力、金融、基
础设施、投资、不动产、能源、资源、工业、产业、贸易等）
进行分析判断；
* 对互联网、媒体、政府公告及竞争对手的信息进行汇总分析；
* 针对可能对委托人有影响的信息资料（含每天、每周、每月）
进行整编。
企业、办公室、办公楼、房子、别墅等项目的实物保护；
* 对企业、领土等项目的袭击和劫持行为有效抵制；
* 货物保护及护送；保证货物全程的完整性；
* 运钞：现金和珍贵货物的专业运输和护送；

联系方式：
地址：乌克兰，基辅市，
Turgenevska路，52/58号
电话： +380-66-999-99-93
+380-96-999-99-92
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0-800-21-22-23
邮箱：ruslan.lenivskyy@tuipravo.info

四、会计及税务：
* 针对会计、统计及财务等问题提供咨询；
* 编制及提供财务及相关报表；
* 合同、协议等税后结果评估及其优化设计；
* 对乌克兰现有法律规划无法确定或有可能违犯的部分进行修正；
* 进行税务审计；
* 在国家主管税务机关面前代表委托人的权益；
五、公证服务。
六、翻译服务。

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

