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У минулому 2018 році взаємини між Китаєм та Україною у різних 
сферах були відзначені позитивною тенденцією розвитку. Укра-
їнська делегація на чолі з Першим Віце-прем’єр-міністром Укра-
їни паном Кубівим взяла участь у Першому Китайському між-
народному імпортному ЕКСПО, в рамках якого пан Кубів провів 
зустріч з Віце-прем’єром Державної Ради КНР паном Лю Хе. Наші 
друзі – делегації Міністерства закордонних справ, Прокурату-
ри, Міністерства культури, Парламенту України тощо також 
здійснили візити до Китаю. Китайська делегація на чолі з Пре-
зидентом Національної академії наук КНР паном Бай Чуньлі взя-
ла участь у заходах з нагоди 100-річчя заснування Національної 
академії наук України та столітнього ювілею Бориса Євгенови-
ча Патона. Минулого року у Пекіні було успішно проведено «Дні 
культури України», а такі заходи, як міжнародна пересувна ви-
ставка китайського кінематографа, щорічний концерт «Свято 
весни» та «Знайомство з Китаєм – Західна культура Китаю в 
Україні» були також успішно проведені у Києві та у Львові.

Щодо успіхів, якими були позначені двосторонні відносини у ми-
нулому році, варто згадати також те, що товарообіг між двома 
країнами за 2018 рік отримав стрімке зростання, завдяки чому 
потроху зростають і цифри ведення торгівлі. Я хотів би зазна-
чати, що ці цифри майже наблизилися до позначки у 10 млрд. 
дол., і це є надзвичайно радісною новиною. Це також відображає 
і демонструє нам, що ділове співробітництво між двома країна-
ми досягло нового рівня розвитку. 

І для України, і для Китаю 2019 рік – це незвичайний рік. Китай 
вітатиме 70-ту річницю утворення Китайської Народної Рес-
публіки, а в Україні проводитимуться Президентські та Парла-
ментські вибори. 24 січня 2019 року Заступник Голови КНР пан 
Ван Цішань провів дружню та теплу зустріч із Президентом 
України паном Петром Порошенком у Давосі, що продовжило 
добру традицію зустрічей керівництва найвищого рівня двох 
держав, а також стало добрим початком подальшого розвитку 
двосторонніх відносин у новому році. Незважаючи на ті зміни, 
які матимуть місце у світі в 2019 році, уряд КНР, як і раніше, по-
важатиме та звертатиме велику увагу на розвиток традиційно 
дружніх відносин з Україною. Так само ми впевнені, що незалеж-
но від результатів виборів в Україні, дружня політика України 
щодо Китаю також не зміниться. Ми сповнені впевненості та 
сподівань щодо розвитку китайсько-українських відносин у но-
вому 2019 році. 

Ще раз хотів би привітати усіх читачів, усіх громадян України 
зі Святом Весни та побажати щастя та успіхів.

Дякую! 

Шановні українські друзі! 
Ми святкуємо традиційне китайське 
свято – Свято Весни. Згідно з китай-
ською традицією, я хотів би привітати 
вас з Новим роком. Бажаю вам здоров’я, 
успіхів у праці, сімейного щастя, здійс-
нення усіх бажань. 



5 УКРАЇНА-КИТАЙ         №1 (15)       20194 УКРАЇНА-КИТАЙ        №1 (15)        2019 ВИСТУП СІ ЦЗІНЬПІНА НА ЭКСПО-2018 В ШАНХАЇВИСТУП СІ ЦЗІНЬПІНА НА ЭКСПО-2018 В ШАНХАЇ

     Виступ Голови Китайської 
Народної Республіки СІ ЦЗІНЬПІНА       
        на церемонії відкриття
                     ПЕРШОГО Китайського  
міжнародного імпортного ЕКСПО

У травні 2017 р. мною було оголошено, що з 2018 р. Китай проводитиме 
Китайське міжнародне імпортне ЕКСПО. За трохи більше року підго-
товки і з великою підтримкою кожної зі сторін, сьогодні, ми офіційно 
відкриваємо Перше Китайське міжнародне імпортне ЕКСПО.

Перш за все, від імені уряду КНР і китайського народу, а також від себе особисто 
хотів би палко привітати присутніх тут гостей, передати щире вітання і найкра-
щі побажання друзям, які прибули з п’яти континентів.

Проведення Китайського міжнародного імпортного ЕКСПО – це важливе рішен-
ня, яке було прийняте нами з метою стимулювання нового раунду зовнішньої 
відкритості високого рівня; це значний захід, розпочатий нами для відкриття 
власного ринку всьому світові. Все це відображає незмінну позицію Китаю: під-
тримку багатосторонньої торгівлі, стимулювання розвитку вільної торгівлі. Це 
також реальні дії Китаю щодо сприяння розбудові світової економіки відкритого 
типу і підтримки економічної глобалізації.

Темою цьогорічного ЕКСПО є «Нова епоха, спільне майбутнє». Іншими сло-
вами, ми запрошуємо всіх друзів разом скористатися можливостями розвит-
ку Китаю у нову епоху, поглибити міжнародне торгово-економічне співробіт-
ництво, досягти загального процвітання та прогресу. 172 держави, регіони та 
міжнародні організації, понад 3 тис. 600 підприємств беруть участь в ЕКСПО, 
загальна виставкова площа складає 300 тис. кв. м., понад 40 тис. закупівель-
ників з Китаю та з-за кордону прибули сюди для проведення ділових пере-
говорів щодо здійснення закупівель.

Кожна розсудлива людина розуміє, що економічна 
глобалізація – це незворотна історична тенденція, 
яка надала потужний імпульс розвитку світової еко-
номіки. Кажучи про історичні тенденції, ми розуміє-
мо, що розвиток історії  в жодному разі не залежить 
від людської волі. Людство може розуміти, слідува-
ти, використовувати закони історії, але не в змозі 
перешкоджати їхній дії. Історична тенденція широ-
ким потоком плинутиме вперед.

Озираючись назад в минуле, ми бачимо, що відкри-
те співробітництво є важливою рушійною силою зі 
зміцнення життєвих сил міжнародної економіки й 
торгівлі. Виходячи з сьогоднішнього часу, відкрите 

співробітництво – це актуальна вимога для віднов-
лення і стабільності світової економіки. Дивлячись в 
майбутнє, ми бачимо, що відкрите співробітництво 
– це вимога епохи щодо стимулювання подальшого 
прогресу людства.

Велика істина гранично проста, практична діяль-
ність виключно важлива. Стоячи перед лицем гли-
боких змін глобальної економічної архітектоніки, 
з метою спільної розбудови ще прекраснішого 
світу кожній з країн необхідно мати сміливість, 
щоб активно просувати відкрите співробітництво,  
щоб досягти спільного розвитку.

ПО-ПЕРШЕ, всі країни світу мають бути відкритими 
і взаємопов’язаними, мають розширювати можли-
вості для взаємовигідного співробітництва. Від-
критість веде до прогресу, а замкнутість – до від-
сталості. Міжнародна торгівля, інвестиції та інші 
торгово-економічні зв’язки вкорінені у потребі кож-
ної країни у взаємодоповнюваності переваг і взаєм-
ному обміні товарами з метою задоволення попиту 

всіх сторін. Історія розвитку міжнародної економіки 
і торгівлі підтверджує правило, за яким «взаємна 
відкритість сприяє взаємному прогресу, а взаємна 
замкнутість веде до взаємної відсталості». Лише 
завдяки усуненню бар’єрів, розширенню відкрито-
сті, міжнародна економіка і торгівля можуть функ-
ціонувати без обмежень, якщо розв’язувати власні 
проблеми чужим коштом, бути взаємоізольовани-

ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
Сьогодні світ переживає нову хвилю масштабного розвитку, більших перетворень 
і великих змін; щоденно   ущільнюються зв’язки між соціально-економічним розвит-
ком усіх країн, а реформи системи глобального управління і світового порядку все 
швидше просуваються вперед. У той же час глобальна економіка зазнає глибоких 
змін, підводять голову протекціонізм і унілатералізм. На шляху економічної глоба-
лізації виникають перешкоди; мультилатералізм і система вільної торгівлі перебу-
вають під ударом, зберігаються численні фактори нестабільності та невизначе-
ності, посилюються ризики та виклики. Саме тому нам необхідно знайти головне 
в цій надзвичайно складній ситуації, зрозуміти суть і зміцнити впевненість у від-
критій співпраці, спільними силами відповідати на ризики та виклики.

Я щиро сподіваюся, що закордонні друзі, які  прибули
сьогодні на виставку, вершитимуть добрі справи,
а додому повернутися не з порожніми руками!
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ПО-ДРУГЕ, всі країни мають дотримуватися провід-
ної сили інновацій, прискорювати заміну старих 
драйверів новими. Інновації – рушійна сила номер 
один. Лише той, хто буде достатньо сміливим для 
впровадження інновацій та проведення трансфор-
мацій, зможе зробити прорив у розвитку світової 
економіки. Відносно недавно світова економіка 
вийшла з тіні фінансової кризи, але поки що пере-
буває не в стабільному стані, не маючи можливості 
знову піднятися. Надзвичайно важливим є взаємне 
просування інновацій у сфері науки і техніки, вве-
дення нових точок зростання. Благополуччя люд-

ства є головним рушієм для розвитку технологічних 
інновацій. Жити інтересами один одного і спільно 
насолоджуватися результатами впровадження ін-
новацій в одному глобальному селі – це спільний 
заклик і справжній вибір всього міжнародного спів-
товариства. Кожній з країн необхідно вхопитися за 
можливості, надані новим раундом науково-тех-
нічної революції і виробничими змінами, зміцнити 
співпрацю в таких передових областях, як цифрова 
економіка, штучний інтелект, нанотехнології, спіль-
но створюючи нові технології, нове виробництво, 
нові методи управління економікою.

ПО-ТРЕТЄ, необхідно дотримуватися інклюзивності 
та загальної преференції, просувати спільний роз-
виток усіх країн світу. «Одна квітка – це ще не весна, 
сто квіток – і ось весна наповнила сад». Щасливе 
життя – це спільне прагнення народів усіх країн. 
Людство повинне продовжувати поступ, всі краї-
ни мають бути відкритими одна одній, а не закри-
тими; потрібно співпрацювати один з одним, а не 
протистояти один одному; співпрацювати на благо 
взаємного виграшу, а не одноосібного присвоєн-
ня. Сьогодні, у мить глибокого розвитку економіч-
ної глобалізації керуватися концепціями «виживає 
найсильніший» і «переможець отримує все» – це оз-
начає йти глухим провулком, який постійно звужу-
ється. Інклюзивність, спільна преференція, взаємна 

вигода і спільний виграш – ось вірний шлях, який 
дає все більше й більше можливостей. Необхідно 
переступити через відмінності та розбіжності, роз-
кривати власні переваги, стимулювати інклюзив-
ний розвиток, тримаючись за руки, відповідати на 
ризики і виклики, що стоять перед людством; реалі-
зовувати Порядок денний у сфері сталого розвитку 
на період до 2030 р., знижувати незбалансованість 
глобального розвитку, рухати економічну глобалі-
зацію в напрямку більш відкритого, інклюзивного, 
збалансованого розвитку з можливістю отримання 
спільного виграшу і спільної преференції, що доз-
волить народам усіх країн світу насолоджуватися 
наслідками економічної глобалізації та зростання 
світової економіки.

ми і взаємозакритими, то в такому разі міжнародна 
економіка і торгівля впаде в стан застою, а глобаль-
на економіка не зможе нормально розвиватися. Всі 
країни мають дотримуватися орієнтації на політику 
відкритості, яро протистояти протекціонізму та уні-
латералізму, підвищувати рівень багато- і двосто-
ронньої відкритості, сприяти взаємній циркуляції 
економік, спільними зусиллями будувати глобальну 
економіку відкритого типу. Всім країнам необхідно 

посилювати координацію макроекономічної полі-
тики, скорочувати негативний вплив ззовні, спіль-
ними зусиллями стимулювати зростання світової 
економіки. Всі країни мають створювати справедли-
ву, раціональну і прозору систему правил ведення 
міжнародної економіки і торгівлі, просувати лібера-
лізацію та спрощення ведення торгівлі, виділення 
інвестицій, сприяти подальшим відкритості, обмі-
нам та інтеграції глобальної економіки.

ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
За 40 років від реалізації Політики реформ і відкритості, китайський народ, 
покладаючись лише на себе, віддав всі сили справі підйому країни, наполегливо 
рухаючись вперед. Власним потом і кров’ю він створив велику епопею, яка роз-
повідає про розвиток держави і самого китайського народу. У той же час Китай, 
неухильно тримаючи свої двері відчиненими, зробив великий історичний перехід 
спочатку з закритого в напівзакрите суспільство, а надалі – цілком відкривши 
себе світу. Відкритість уже стала яскравим символом сучасного Китаю. Безу-
пинно розширюючи відкритість зовнішньому світові, Китай розвиває і себе, і несе 
благополуччя цілому світові.

Ми неухильно реалізовуватимемо відкриту стратегію «взаємної вигоди і спільного виграшу», здійснюва-
тимемо політику лібералізації та спрощення введення торгівлі та інвестування більш високого рівня, сти-
мулюватимемо утворення такої структури відкритості, за якої всі сторони спільно діють, взаємно допома-
гаючи одна одній. Китай завжди був і буде головним активатором загальної відкритості світу; стабільним 
джерелом рушійної сили зростання світової економіки; життєздатним великим ринком, який надає всім 
країнам можливості для ведення бізнесу; активним донором реформи системи глобального управління! З 
метою подальшого розширення відкритості, Китай докладатиме більше зусиль в таких аспектах.

У квітні цього року, виступаючи на Боаоському азіатському форумі, я зазначив, що Китай досяг економіч-
ного розвитку саме завдяки відкритості. В майбутньому якісний розвиток Китаю буде можливим лише в 
умовах ще більшої відкритості. Я декілька разів підкреслював, що двері Китаю ніколи не будуть зачинені, 
навпаки, вони відкриватимуться все ширше і ширше. На шляху просування до відкритості вищого рівня 
– Китай не зупиниться! На шляху розбудови світової економіки відкритого типу – Китай не зупиниться! На 
шляху розбудови «спільноти єдиної долі людства» – Китай не зупиниться!

ПЕРШЕ, максимально розкривати імпортний потен-
ціал. Китай активно розширюватиме імпорт, і це не 
тимчасовий захід, а далекосяжні міркування, зорієн-
товані на весь світ і майбутнє, а також на стимулю-
вання спільного розвитку. Китай буде адаптуватися 
до підвищення рівня споживання всередині країни; 
шляхом прийняття ефективнішої відповідної полі-
тики стимулюватиме збільшення доходів населення 
і зміцнення споживчої здатності; виводитиме нові 
точки зростання помірно високого рівня споживан-
ня; продовжуватиме розкривати потенціал внутріш-

нього ринку країни і розширюватиме можливості 
для імпорту. Ми продовжимо знижувати ставку мита, 
спрощувати процедуру розмитнення, знижувати 
процедурні витрати імпорту, прискорювати розви-
ток транскордонної електронної комерції та інших 
нових методів управління та моделей. Ринок Китаю 
охоплює все населення чисельністю 1,3 млрд. осіб, 
наш ринок відкритий усім країнам світу – від щи-
рого серця. Китайське міжнародне імпортне ЕКСПО 
проводитиметься щороку, щоразу підвищуючи свій 
рівень і ефективність, досягаючи нових успіхів.
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ДРУГЕ, продовжувати розширювати доступ на ринок. У квітні цього року я анонсував різ-
нопланові заходи з розширення доступу на ринок, які нині головним чином реалізовані. 
Китай вже скоротив «чорний список» лімітів з допуску іноземних інвесторів до китайського 
ринку, зменшив кількість обмежень, що стосуються інвестування, підвищив рівень лібера-
лізації інвестицій. На сьогодні Китай стабільно розширює відкритість фінансового сектора, 
продовжує стимулювати відкритість у сфері послуг, поглиблює відкритість у сфері сільсько-
го господарства, видобувної промисловості та у сфері виробництва; прискорює динаміку 
розвитку відкритості у таких сферах: комунікації, освіта, медицина, культура та ін. Ми надалі 
послаблюватимемо обмеження з пайових співвідношень іноземних інвестицій у сферах, 
де існують досить великі прогалини і на які звертають свою увагу іноземні інвестори, а 
саме – в освіті та медицині. За прогнозами, впродовж наступних 15 років китайський імпорт 
товарів і послуг перевищить 30 трлн. та 10 трлн. доларів США відповідно.

ТРЕТЄ, створювати бізнес-середовище світового класу. Китай прискорюватиме процес 
ухвалення системи законодавства про іноземні інвестиції; удосконалюватиме прозо-
ру і справедливу правову систему, що стосується закордонних справ; поглиблюватиме 
реалізацію системи управління за моделлю «надання статусу національного режиму + 
використання режиму негативного списку». Китай поважає міжнародну практику веден-
ня ділової діяльності, буде забезпечувати рівноправне ставлення до всіх зареєстрова-
них на території Китаю підприємств. Ми захищатимемо законні права та інтереси іно-
земних підприємств, відповідно до закону, рішуче каратимемо за порушення законних 
прав іноземних компаній, зокрема за порушення прав інтелектуальної власності, під-
вищуватимемо якість і ефективність перевірки і контролю над правом інтелектуальної 
власності, вводитимемо систему штрафних компенсацій, значно підвищуючи витрати за 
правопорушення. Ділове середовище може бути кращим, але не може бути найкращим. 
Всі країни світу мають докладати зусиль для поліпшення власного бізнес-середовища, 
таким чином розв’язуючи внутрішні проблеми; не можна завжди, прикрашаючи себе, 
приховувати справжній стан справ, в той самий час звинувачуючи інших; не можна сві-
тити ліхтариком в обличчя іншим, стоячи в тіні і не висвітлюючи самого себе.

ЧЕТВЕРТЕ, створювати нові майданчики відкритості зовнішньому світові. Китай буде під-
тримувати експериментальні зони вільної торгівлі з поглиблення реформ та інновацій; 
поглиблювати диференційовані дослідження та збільшувати проведення стрес-тесту-
вань; проявлятиме роль експериментальних зон вільної торгівлі та експериментальних 
майданчиків Політики реформ і відкритості. Ми будемо впритул вивчати і висувати полі-
тику, а також систему покрокового, поетапного будівництва порту вільної торгівлі в про-
вінції Хайнань; прискорюватимемо динаміку проведення досліджень і будівництва портів 
вільної торгівлі з китайською специфікою. Це – важливі заходи, яких Китай вживає щодо 
розширення зовнішньої відкритості, що сприятиме формуванню нової архітектоніки По-
літики реформ і відкритості вищого рівня.

П’ЯТЕ, просувати глибокий розвиток багатостороннього та двостороннього співробітни-
цтва. Китай дотримується незмінної позиції, а саме – рішуче відстоює правила СОТ, під-
тримує ідею, що СОТ необхідні реформи, спільними зусиллями захищає систему багато-
сторонньої торгівлі. Ми готові у стисліші терміни досягти угоди про всебічне регіональне 
економічне партнерство, прискорити переговорний процес щодо угоди про взаємні ін-
вестиції між Китаєм і Європою та про створення зони вільної торгівлі між Китаєм, Япо-
нією і Південною Кореєю. Китай старанно впроваджуватиме в життя висунуті на саміті 
китайсько-африканського співробітництва в Пекіні «Вісім ключових дій». Ми виступаємо 
за важливішу роль таких об'єднань як G20, АТЕС, ШОС, БРІКС; стимулюємо систему глобаль-
ного управління до поступу у більш справедливому і раціональному напрямку. Китайська 
сторона і надалі просуватиме спільну побудову ініціативи «Один пояс, один шлях», до-
тримуватиметься концепції «спільних консультацій, спільного будівництва та спільного 
користування»; буде і надалі рухатися з усіма країнами в одному напрямку, сприяючи роз-
будові великих проектів. Ми будемо зводити все більше платформ для стимуляції торгів-
лі, заохочувати китайські підприємства, які мають гарну репутацію і необхідні потужності, 
розгортати інвестиційне співробітництво з усіма країнами, що розташовані уздовж ініці-
ативи «Один пояс, один шлях». Китай також поглиблюватиме обміни та співробітництво 
у сфері екології, науки і техніки, культури, народного добробуту і т. д., надаючи всьому 
світові міжнародну платформу для відкритої співпраці.

СЬОГОДНІ функціонування китайської економіки просувається стійкими темпами, 
характеризується стабільністю з тенденцією до зростання. За перші три квартали 
цього року зростання китайського ВВП склало 6.7%, зокрема за третій квартал 
– 6,5%, що цілком відповідає очікуваній меті. Очікується зберегти урожай зерна 
на рівні вище 600 млрд. кг. Було створено 11 млн. 70 тис. робочих місць у містах 
та селищах, й таким чином ми досягли поставленої мети раніше запланованого 
терміну. Подивившись на показники економічного зростання, цін на товари, між-
народних платежів, підприємницьких доходів, бюджетних надходжень, продук-
тивності праці та робочих місць, можна зрозуміти, що функціонування китайської 
економіки перебуває в раціональному стані, що, в свою чергу, заклало важливе 
підґрунтя для реалізації цільового завдання на рік. Порівняно з іншими економі-
ками світу зростання китайської економіки має першість в світі.

Невпинно зміцнюється здатність макрорегулювання Китаю, а повномасштабне поглиб- 
лення реформ безперервно звільняє рушії розвитку. У міру ґрунтовної реалізації спільної 
побудови ініціативи «Один пояс, один шлях», Китай прискорено просуває інвестиційне та 
торгівельне співробітництво з країнами, що пролягають уздовж ініціативи. Китай має без-
ліч вигідних умов для підтримки тривалого, здорового і стабільного розвитку економіки.

Китай – друга економіка світу, що має величезний ринок, що охоплює 
населення в 1.3 млрд. осіб і територію в 9 млн. 600 тис. кв. км. Економі-
ку Китаю можна порівняти з морем, але в жодному разі  – не з малень-
ким ставком. На море можна спостерігати і тиху погоду, коли вітер 
вщух і хвилі спокійні, але також і неспокій, коли лиє шквальний дощ і дме 
сильний вітер, без яких море – не море. Але не страшні ні бурі, ні буревії 
йому, – відчувши на собі сотні, тисячі вітрів і дощів, море, як і раніше, 
там само. Переживши понад 5 тис. років труднощів і злигоднів, Китай, 
– як і раніше, тут! Спрямований в майбутнє Китай завжди буде тут!

Ви можете позитивно дивитися
на перспективи економічного розвитку Китаю.
Базові аспекти здорового і стабільного
розвитку китайської економіки не змінилися,
так само, як і не змінилися виробничі фактори
та умови підтримування якісного розвитку,
а також загальна тенденція довгострокової
стабільності, спрямованої на покращення.

Само собою зрозуміло, що все має два боки. В умовах нинішнього міжнародного і вну-
трішньодержавного економічного стану, розвиток китайської економіки також зіткнувся з 
певними гострими суперечностями і питаннями; зросли ризики, виклики і невизначеність в 
низці сфер; збільшилася кількість труднощів для деяких підприємств в процесі здійснення 
діяльності. Дивлячись на ситуацію в цілому, ми розуміємо, що все згадане вище є обов’яз-
ковою проблемою на шляху поступального розвитку. Нині ми вжили активних заходів для 
їх розв’язання, ефективність яких вже виявила себе або виявить у якнайближчий час.
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ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
З метою прояву важливішої ролі Шанхаю та інших регіонів у зовнішній відкрито-
сті, ми ухвалили рішення, яке включає такі пункти. Перше, для накопичення дер-
жавою досвіду, який, безумовно, можна буде використовувати і впроваджувати 
надалі, необхідно збільшувати кількість експериментальних районів шанхайської 
зони вільної торгівлі; стимулювати і підтримувати Шанхай у просуванні нових 
шляхів і пошуків щодо сприяння та лібералізації торгівлі та інвестування. Друге, 
ми створимо новий сектор Шанхайського фондового ринку, пов’язаного з інвести-
ціями до сфери науки і техніки, інновацій, в рамках якого буде встановлений   ви-
пробувальний майданчик для введення режиму реєстрації; ми підтримуємо будів-
ництво Шанхайського міжнародного фінансового центру і науково-технічного та 
інноваційного центру; безперервно вдосконалюватимемо базову систему ринку 
капіталу. Третє, Китай підтримуватиме інтегральний розвиток районів дель-
ти річки Янцзи, підвищуючи їх до національно-стратегічного рівня; всіма силами 
реалізовуватиме нові концепції розвитку, будуватиме модернізовану економічну 
систему, просуватиме поглиблення реформ більш високого старту, а також зов-
нішню відкритість вищого рівня; разом з побудовою ініціативи «Один пояс, один 
шлях» здійснюватиметься спільна праця щодо скоординованого розвитку регіону 
Пекін-Таньцзінь-Хебей, розвитку Економічного поясу ріки Янцзи, будівництва зони 
«Великої затоки» Гуандун-Сянган-Аомень. Реалізація таких проектів спрямована 
на вдосконалення можливостей Політики реформ і відкритості.

ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
Організатором Китайського міжнародного імпортного ЕКСПО висту-
пає Китай, участь в ньому беруть СОТ та ряд інших міжнародних ор-
ганізацій і держав. Це не «соло» Китаю, а «концерт великого оркестру». 
Вірю, що під час проведення Міжнародного торгово-економічного фо-
руму Хунцяо кожен гість зможе зануритися в обговорення нових ідей 
щодо реформи системи управління світової економіки, а також спільни-
ми зусиллями охоронятиме вільну торгівлю і систему багатосторон-
ньої торгівлі. Сподіваюся, що всі ми спільно будуватимемо інноваційну 
та інклюзивну світову економіку відкритого типу; невпинно просува-
тимемося до здійснення мети – побудови «спільноти єдиної долі люд-
ства», створимо прекрасніше майбутнє для цілого людства!

Дякую за увагу!
5 листопада 2018 р., Шанхай

ПАНІ ТА ПАНОВЕ, ДРУЗІ!
Кожне місто має свою унікальну особливість: Шанхай розташований поруч з річкою 
Янцзи, своїм обличчям звернений до Тихого океану. Тривалий час Шанхай, як вітер, 
спрямовував Китай до відкритості. Успішний розвиток Шанхаю тісно пов’язаний 
з перевагами і високим рівнем його відкритості. Свого часу я працював в Шанхаї, 
особисто відчув важливість відкритості для самого Шанхаю і значення відкрито-
го Шанхаю для Китаю. Відкритість, інноваційність та інклюзивність вже стали 
яскравими рисами характеру цього міста; це живий відбиток поступу і розвитку 
Китаю в нову епоху.

Я впевнений, що варто нам лише зберегти
стратегічну рішучість; всебічно поглиблювати 
Політику реформ і відкритості разом
зі структурною реформою у сфері пропозиції;
всіма силами розв’язувати наявні гострі
суперечності і проблеми; в такому разі китайська 
економіка обов’язково прискорить процес
переходу на рейки високоякісного розвитку,
китайський народ неодмінно здолає всі труднощі
і виклики на шляху поступу, а сам Китай, 
безсумнівно, буде вітати все блискучіші
перспективи розвитку.



«РАДІСНЕ СВЯТО ВЕСНИ – 2019»

У своєму зверненні з нагоди Свята Весни Надзви-
чайний та Повноважний посол КНР в Україні Ду Вей 
відзначив, що культурні обміни між двома країна-
ми значно пожвавилися. «Культурна співпраця – це 
зв’язок, який з’єднує серця двох народів», – зазна-
чив пан Ду Вей. 2019 року виповнюється 70 років з 
часу заснування Китайської Народної Республіки, і 
китайська сторона активно пропагуватиме видатні 
літературні та художні колективи Китаю, які висту-
патимуть в Україні. Їх пісні будуть присвячені дню 
народження Китаю, дружби між Китаєм та Украї-
ною, а також стануть суттєвим внеском у культур-
ний обмін між двома країнами, – підкреслив посол.

Перший заступник міністра культури України пані 
Світлана Фоменко назвала сьогоднішній концерт 
подарунком українському народові. Вона також по-
діляє думку пана Ду Вея, що культурний обмін між 
двома країнами продовжує розвиватися, політич-
ний діалог стає дедалі активнішим. Минулого року 
в Пекіні успішно відбувся День культури України, 
нагадала вона. Восени цього року в Україні відбу-
деться п'яте засідання Підкомітету з питань куль-

турного співробітництва між Україною та Китаєм. «Я 
сподіваюся, що ще більше китайських літературних 
та мистецьких колективів приїдуть до України, щоб 
показати свій стиль», – сказала  Світлана Фоменко.

Сам концерт був поділений на декілька частин – 
пролунали пісні, які прославляють Свято весни, зо-
крема «Жасмін» та «Увійти у весну».  Бурхливими 
оплесками українська аудиторія також привітала 
виконання пісні на вірші Тараса Шевченка «На вго-
роді коло броду». Також були виконані кілька пісень 
китайських національних меншин – монголів, ти-
бетців, таджиків, уйгурів. Також пролунали класичні 
твори – «Застільна арія» з опери Джузеппе Верді, 
Арія Тореадора з опери «Кармен» Жоржа Бізе. 

Також хор виконав відому і популярну китайську 
пісню «Я люблю тебе, Китай» і завершив свій ви-
ступ «Щедриком» Миколи Леонтовича, який китай-
ські співаки вивчили спеціально для цього концер-
ту українською мовою. 

Українська аудиторія була вражена чудовим виконан-
ням і стоячи довго аплодувала китайським артистам.

28 січня 2019 р. напередодні традиційного китайського Нового року – 
Свята весни – в залі Національної філармонії України відбувся урочистий кон-
церт. На запрошення Надзвичайного та Повноважного посла КНР в Україні пана 
Ду Вея з дружиною Чжан Цзянь, у заході взяли участь голова Національної ради 
радіо і телебачення Юрій Артеменко, Перший заступник Міністра культури Світ-
лана Фоменко, представники Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, а 
також українські китаєзнавці, українські митці та представники всіх верств су-
спільства, а також китайські студенти, які навчаються в Україні. Захід зібрав в 
одному залі близько 600 осіб. Захід висвітлювали китайські та українські ЗМІ.  

Посольство КНР в УКРАЇНІ
      стало організатором
                     традиційного концерту

«РАДІСНЕ СВЯТО ВЕСНИ – 2019»

Китайський колектив з Національного оперного театру КНР під керівництвом Ґао Вея спеці-
ально прибув в Україну для проведення цього заходу. Виконавці майстерно виконали державні 
гімни КНР та України, при цьому китайські співаки спеціально вивчили український текст.
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З1-го по 5-те лютого 2019 року у Львові
відбувся восьмий Міжнародний фестиваль

«Китайський Новий рік в Україні».
Фестиваль проведено Міжнародною громадською організацією 
«Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Lan Hua» 

за  підтримки  посольства КНР та китайської діаспори. 
Щорічно тисячі львів’ян та гостей міста  відвідують

яскраве святкування «Китайського Нового Року»,
яке в Китаї отримало назву «Радісне Свято Весни».

З 2012 року Фестиваль виріс до наймасштабнішого заходу
з подібних заходів у Європі. Фестиваль цього року

став яскравим символом дружби між Україною і Китаєм.

У  ЛЬВОВІ відбувся
восьмий Міжнародний фестиваль    

«КИТАЙСЬКИЙ Новий рік в УКРАЇНІ»

«КИТАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК В УКРАЇНІ» У ЛЬВОВІ«КИТАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК В УКРАЇНІ» У ЛЬВОВІ
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А. З. Гончарук

головний консультант
Національного інституту 
стратегічних досліджень, 

радник Правління Асоціації 
китаєзнавців України

Як відомо, на початку листопада 2018 р. у Шанхаї на 
Першій китайській міжнародній імпортній виставці 
CIIE-2018, Перший віце-прем’єр-міністр України – Мі-
ністр економічного розвитку та торгівлі Степан Ку-
бів запропонував розпочати спільні українсько-ки-
тайські консультації щодо передумов створення 
зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Китаєм.

Варто нагадати, що ініціатива створення ЗВТ на-
лежить китайській стороні і була оприлюднена ще у 
2016 р. Наразі не є таємницею, що питання ЗВТ з КНР 
сприймається багатьма українськими економіста-
ми, виробниками, деякими політиками і експертами 
досить неоднозначно. Тому звернення С. Кубіва до 
китайської сторони є доброю ознакою початку не-
простого шляху двох економік назустріч. Важливо 
залишатися на позиції захисту національних інте-
ресів кожної зі сторін і, водночас, шукати порозу-
міння задля розвитку.
З огляду на рішення і заходи, які запроваджує ЄС, 
Україні розпочати консультації щодо створення ЗВТ 
з Китаєм саме вчасно. Переговорний процес трива-
тиме не один рік, а наразі у ЄС відбувається реформа 
інструментів торговельного захисту. Європарламент 

вже схвалив зміну антидемпінгових норм, яка тепер 
буде розглянута у Європейській раді. Єврокомісія 
визначить країни і галузі, де є цінові спотворення, 
після чого європейські компанії зможуть подавати 
скарги і тягар доведення ляже на іноземні компанії. 

У подальших планах Брюсселя – модернізувати інші 
інструменти (включно із компенсацією за демпінг), 
причому так, щоб вони відповідали правилам СОТ 
і стосувалися всіх зовнішніх партнерів. ЄС перед-
бачає початок переговорів про об'єднання зусиль 
«Одного поясу, одного шляху» та європейських ін-
вестиційних фондів. Як вважають аналітики, пів-
денним і східним країнам ЄС це буде корисно, адже 
дозволить уникнути обтяжливих кредитів. 

Україна вже зараз має основні європейські орієн-
тири і принципи, на яких може розпочати обгово-
рення з китайськими колегами умов ЗВТ. Співпраця 
українських виробників із зарубіжними партне-
рами у рамках наявних інтеграційних об'єднань і 
створення ЗВТ з іншими країнами надасть додатко-
ві можливості для експорту вітчизняної продукції 
та отримання валютних надходжень.

На переконання учасників заходу, ініціатива «Один пояс, один шлях» 
має важливе значення для розвитку світу, оскільки допомагає різ-
ним державам просувати взаємодію і спільно розвиватися. За п'ять 
років ініціатива отримала широку підтримку, до неї приєдналися по-
над 140 держав та міжнародних організацій.

УКРАЇНА - КИТАЙ: непростий шлях 
до зміцнення партнерства

         у суперечливих
          міжнародних умовах

На початку грудня 2018 р. у Парижі голова
Фонду перспектив і інновацій Ж.-П. Раффарен у 
своїй промові на Четвертому міжнародному фо-
румі Шовкового шляху зазначив, що на тлі мно-
ження факторів конфліктів у світі, сприяння 
міжнародному співробітництву і захист муль-
тилатералізму є ключем до досягнення нового 
балансу на планеті. Понад 300 гостей з різних 
країн та регіонів світу, ООН та інших міжна-
родних організацій, відомих банків та транс-
національних корпорацій на форумі обговорили, 
як китайська ініціатива «Один пояс, один шлях» 
сприяє сталому глобальному розвитку.

У листопаді 2018 р. у Пекіні на церемонії відкриття першого засідання консуль-
тативної ради Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» член 
Політбюро ЦК Компартії Китаю, глава канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних 
справах Ян Цзечі навів дані, що китайські компанії заснували в 24 країнах-учасницях 
«Одного поясу, одного шляху» 82 зони економічного і торгового співробітництва, 
що дозволило створити 240 тис. робочих місць. Китайська сторона підкреслює, 
що ініціатива має глибокий вплив на створення механізму глобального економічно-
го управління і стала проектом відкритого глобального співробітництва, сприяє 
спільному розвитку та процвітанню всіх країн світу, просуванню розбудови спів-
товариства з єдиною долею для всього людства.

Відносини Китаю та Європейського Союзу розвива-
ються, а присутність та вплив КНР в Європі помітно 
розширюється. У розпорядженні китайської публіч-
ної дипломатії з'явилися такі інструменти, як інвес-
тиції та кредити. Водночас європейські аналітики 
звертають увагу, що Брюсселю і Пекіну гостро не ви-
стачає конкретних угод, особливо з торгових і еко-
номічних питань у сфері ключових інтересів Європи.

Завданням сьогодення для європейців є пошук 
напрямків, де ЄС може реалізувати власні пріо-
ритети, і відмова від тих, де діалог є непродук-
тивним. Китай, як і раніше, готовий переймати 
підходи і досвід в таких сферах, як сталий роз-
виток, зелені міста, транспорт майбутнього. Це 
йому вигідно, а на деяких з цих напрямків він 
може претендувати на світове лідерство.

У РІЧИЩІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

З 2013 р. між КНР та ЄС ведеться праця над інвестиційною угодою, яка має замінити наявні угоди між 
Китаєм та окремими європейськими країнами. Експерти одностайні в думці, що Китай врешті-решт 
пристане на пропозиції ЄС, а Європа відреагує позитивно. Європейці констатують, що за останні 
десять років Китай спромігся стати важливою частиною «європейського ландшафту». 

Україна лише намагається посісти гідне місце серед країн ЄС і будувати надійні та вигідні взає-
мини з КНР. Нашій державі, як частині Європи, дуже важливо стежити за процесами, які відбува-
ються у відносинах Брюсселю і Пекіну, рухатися у річищі європейської інтеграції, але насамперед 
орієнтуватися на національні інтереси.
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Нагадаємо, у грудні 2017 р. Китай та Україна підпи-
сали Меморандум про співпрацю у сфері енергое-
фективності та «зеленої» енергетики, а також План 
дій щодо спільної розбудови економічного поясу 
Шовкового шляху та Морського шовкового шляху 
ХХІ століття.

У квітні 2018 р. було підписано угоду ДТЕК з ки-
тайською компанією China Machinery Engineering 
Company (CMEC) на побудову однієї з найпотужніших 
в Європі станцій з вироблення сонячної енергії. За-
раз цей проект з китайськими інвестиціями, один з 
найбільших в енергетиці України, реалізується не-
подалік м. Нікополь. Після його завершення випуск 
«зеленої» електроенергії Нікопольської СЕС стано-
витиме понад 200 Мвт. Нещодавно стало відомо, що 
до вересня 2024 р. китайці побудують енергоблок 
Слов’янської ТЕС майже за 20 млрд. грн.

2017 року Україна розпочала проект за участю чо-
тирьох портів Чорного моря на півдні України та 
двох портів Балтійського моря на півночі Польщі. 
Він має бути завершений впродовж трьох років. 
Китайські компанії активно беруть участь і стають 
переможцями відкритих конкурсів Адміністрації 
морських портів України з реалізації великих інф-
раструктурних проектів. Зокрема, China Harbour 
Engineering Company Ltd виконала роботи з дно-
поглиблення в порту «Южний», а з серпня 2018 р. 
почала працювати в порту «Чорноморськ». 

Через наші порти китайський бізнес здійснює по-
ставки української продукції і транзитних вантажів 

до КНР та забезпечує свої підприємства на тери-
торії ЄС. Міністр інфраструктури Володимир Оме-
лян переконаний, що Україна може стати потужним 
центром логістики на шляху поставок товарів між 
Європою та Азією, а тому має брати активну участь 
у реалізації запропонованої Китаєм ініціативи 
«Один пояс, один шлях».

Питання залучення китайських інвестицій в укра-
їнські експортно-орієнтовані промислові підпри-
ємства, а також створення спільних виробництв у 
промисловій сфері на основі наявних та нових висо-
котехнологічних виробництв залишається важливим 
завданням для уряду України. На жаль, бажаних успі-
хів Україна поки не досягла, незважаючи на споді-
вання й певні зрушення за європейськими стандар-
тами. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 
ключовим завданням на 2019 р. вважає підтримку 
фінансової стабільності, активний промисловий роз-
виток, особливо у сегменті інновацій, і створення на-
ціонального продукту, а також інвестиції в людський 
капітал за рахунок зростання економіки.

У звіті Мінекономіки України повідомляється, що 
у I-му півріччі 2018 р. рівень тіньової економіки ста-
новив 32% від офіційного ВВП, що на 3 п. п. менше 
порівняно з аналогічним періодом 2017 р. Урядов-
ці зазначають, що зниження рівня тіньової укра-
їнської економіки відбулося завдяки збереженню 
макроекономічної стабільності, покращенню умов 
ведення бізнесу в Україні та укріпленню тенденції 
до економічного зростання. 

На думку провідного аналітика Європейської ради 
з міжнародних відносин Франсуа Годемана та коор-
динатора програми вивчення Азії і Китаю Європей-
ської ради з міжнародних відносин Абігейл Васельє, 
стратегічне партнерство без стратегічного змісту 
більше не є для Європи варіантом, настав час на-
повнити його таким змістом. 

Експерти наголошують, що для забезпечення ви-
гідної співпраці з Пекіном в Україні мають з'явитися 
жорсткі законодавчі рамки щодо якості продукції, 
відповідності екологічним нормам і соціальної від-
повідальності бізнесу. І тут вже частково здійснена 

адаптація українського законодавства до європей-
ського рівня може відіграти позитивну роль.

До речі, за оцінками Британської торгової палати 
у Китаї, майже половина з 212 британських ком-
паній, які взяли участь у опитуванні (47%), вважа-
ють, що Brexit може позитивно вплинути на бізнес 
у разі, якщо Лондон і Пекін підпишуть угоду про 
вільну торгівлю. Результати опитування показали 
високий рівень оптимізму серед британських ком-
паній у Китаї, незважаючи на геополітичні неви-
значеності у світовій економіці.

ПАРТНЕРСЬКЕ МИСЛЕННЯ

ДАВОС 2019 
Україна і Китай мають достатній потенціал, аби впродовж найближчих п'яти років 
подвоїти річний товарообіг – до $20 млрд. Піднебесна – це величезний ринок збуту 
для українських підприємств високотехнологічних товарів і якісної продукції АПК. 
Прагнучи покращити продовольчу безпеку, Китай особливо цікавиться українськи-
ми сільськогосподарськими товарами. Сьогодні можна впевнено стверджувати, що 
сторони зацікавлені розширювати і поглиблювати відносини двох держав. 

Україна надає великого значення стратегічному партнерству з Китаєм та готова поглиблю-
вати всебічну співпрацю. Ми активно прагнемо диверсифікувати свою закордонну торговель-
ну мережу і Китай став важливим напрямком пошуку нових партнерів. Двостороння торгівля 
між Україною та Китаєм склала $5,8 млрд. впродовж перших восьми місяців 2018 р., що на 21% 
більше від 2017 року. Очікується, що торгівля між Україною та Китаєм за підсумками 2018 р. 
перевищить $9 млрд. і вже у 2019 р. сягне $10 млрд.

Однак за даними Державної служби статистики 
України станом на 1 липня 2018 р. найбільше ін-
вестицій у приватний сектор України надійшло з 
Кіпру: $9,18 млрд., що склало 28,2% від загальних 
надходжень за 6 місяців цього року. Загальний об-
сяг прямих іноземних інвестицій в Україну складає 
$32,6 млрд. Окрім Кіпру, найбільшими інвесторами 
України є Нідерланди (21% від загального обсягу 
інвестицій), Німеччина (5,3%), Швейцарія (4,7%) та 
Британські Вірґінські острови (4,1%).

Державна служба статистики України повідомила, 
що обсяг прямих китайських інвестицій станом на 1 
жовтня 2018 р. склав $17,818 млн., тоді як у січні по-
точного року цей показник був на рівні $17,777 млн. 
Інвестиції з Китаю надійшли у виробництва товарів 
з деревини, виробництва паперу та поліграфії. Фі-
нансові вкладення в цей вид діяльності зросли з 
$14,4 тис. на початку року до $102,7 тис. у вересні ц. р. 
Обсяг інвестицій у готельно-ресторанний бізнес зріс 
з $11,3 тис. на початку року до $104,7 тис. у вересні.

Є цілком зрозумілим, що зазначені показники не 
можуть задовольняти та не відповідають потенціа-
лу двостороннього фінансово-інвестиційного спів-
робітництва. Уряду України варто звернути на це 
увагу. До того ж, зазначені у попередньому абзаці 
інвестиції у «виробництво товарів з деревини» – 
це устаткування для підприємства у Жашкові (Чер-
каська обл..) яке станом на січень 2019 р. залиша-
ється під арештом місцевих правоохоронців, яким 
китайські інвестиції непотрібні.
Фахівці вважають, що іноземних інвесторів стри-
мують політична турбулентність, суворий вітчиз-
няний бізнес-клімат і надмірна зовнішня забор-
гованість України. У 2019 р. від України очікують 
продовження справжніх системних реформ, резуль-
татом яких, зокрема буде захищеність інвестиційної 
діяльності за європейськими зразками. Інвестор 
потребує чітких сигналів, що попри всі перешкоди 
державний борг скорочується, ВВП зростає, реаль-
ний сектор економіки розвивається, рівень інфля-
ції знижується, фінансовий сектор посилюється, а 
платоспроможність українців зростає. 

Результати опитування 10 тис. осіб з усіх регіонів світу, що були оприлюднені організаторами напере-
додні початку роботи Всесвітнього економічного форуму-2019, красномовно свідчать про потужну під-
тримку глобального співробітництва і  про відмову від думки щодо можливості реалізації національ-
них інтересів країн за рахунок інших країн. Вагомим висновком опитування є схвалення громадськістю 
ключових принципів багатополярної системи.

Засновник і виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб зазначив, що по-
єднання зміни клімату, нерівності доходів, технологій та геополітики становлять екзистенційну 
загрозу для людства. Очевидність висновків цього дослідження полягає в тому, що хоча спромож-
ність міжнародної спільноти до узгоджених дій є обмеженою, світова громадськість висловила 
переконливе бажання, щоб лідери знаходили нові шляхи спільної роботи, що дозволить їм співп-
рацювати щодо цих критичних загальних  викликів. Клаус Шваб висловив думку, що світ ходить 
дуже тонкою кригою, і йому хотілося б бачити більше рівноваги між потребами країн та людей і 
невідкладними вимогами, з якими стикається цивілізація.
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На думку експертів, виступи на форумі Д. Трампа, Е. 
Макрона, Сі Цзіньпіна, Р. Ердогана могли б дати від-
повіді на багато питань. Наприклад, ніхто не знає, 
чи хоче насправді Дональд Трамп завершити торго-
ве протистояння з КНР, чи має він намір спільно ви-
рішувати питання екології та клімату. Його відповіді 
багатьом хотілося би почути. 

Своєчасним був би і виступ Емануеля Макрона, в 
якому він окреслив би власне бачення планів ре-
формування ЄС. Від того, в якому напрямку він ба-
чить розвиток Європи, залежить доля Євросоюзу. 
ВЕФ-2019 мав можливість стати не лише майданчи-
ком, де обмінюються думками, а й таким, де окрес-
люють контури власної політики: економічної, соці-
альної, політичної тощо. 

З огляду на тривожність фону, на якому форум від-
бувався цього року, світовому загалу було б корис-
но почути бачення та плани лідерів держав у різних 
сферах життя суспільства. Однак дехто з експертів 
вважає, що формат ВЕФ і не передбачає визначен-
ня шляху розвитку цивілізації. На їх переконання, 
розвиток людства сьогодні залежить від того, якою 
мірою кожна конкретна країна справляється із на-
явними викликами і здатна конкурувати у нових 
умовах. Багато оглядачів прогнозували, що форум у 
Давосі мав стати платформою для переговорів між 
США і Піднебесною. Натомість на ВЕФ-2019 мільяр-
дер-ліберал Джордж Сорос застеріг, що «холодна» 

війна між Китаєм і США може стати «гарячою», а лі-
дера Китаю Сі  Цзіньпіна назвав найнебезпечнішим 
опонентом для тих, хто вірить у відкрите співтова-
риство. Такі заяви пролунали перед наступним ра-
ундом переговорів, для яких віце-прем'єр Китаю Лю 
Хе прилетить до Вашингтона.

На відміну від ВЕФ-2019, ювілейна доповідь Рим-
ського клубу у 2018 р. під багатозначною назвою 
«Come On!» не лише аналізує головні загрози і ви-
клики людства, а й висловлює консолідовану по-
зицію всіх членів Клубу стосовно них. 

До головних загроз дослідники віднесли: вироджен-
ня капіталізму, наступ антропоцену, надмірне 
споживання, тотальну урбанізацію, діджиталі-
зацію та техноутопізм. Як стверджують автори 
доповіді, протистояти цим загрозам і гідно від-
повісти на ці виклики можна лише шляхом доко-
рінної зміни парадигми розвитку нашої цивілізації 
–  переходом до «Нового Просвітництва».

На початку третього розділу доповіді висвітлено 
субнаціональні історії успіху сталого розвитку, а от 
у розділі 3.17 автори визнали Китай яскравим при-
кладом країни, яка продемонструвала чудові стра-
тегії розв’язання проблем сталого розвитку на на-
ціональному рівні. У розділі наведено переконливі 
факти досягнень КНР, дивовижних перетворень, ме-
тодів та інструментів їх реалізації.

Обговорення, дискусії, пропозиції з ключових для людства питань традиційно стали змістом і ме-
тою 49-го щорічного Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ-2019), який відбувся у Давосі (Швей-
царія) з 22 по 25 січня 2019 р. під гаслом «Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в 
епоху четвертої промислової революції». 

Як відомо, мета ВЕФ полягає в тому, щоб зробити «прогрес» міжнародним, заохотити впливових 
людей з різних фінансових та економічних секторів в усьому світі зустрічатися і працювати спільно. 
Очікувалося, що подія 2019 р. матиме значні наслідки для глобальних справ і тому вона приваблю-
вала увагу у всьому світі. Понад 100 представників влади, 1000 керівників бізнесу та керівників 
сотень інших організацій цього року взяли участь у заході. Швейцарські Альпи відвідали канцлер 
Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Японії Шіндзо Абе, президенти України, Бразилії, Пів-
денної Африки, лідери Іраку та Колумбії, австрійський канцлер, заступник голови КНР, прем'єр-мі-
ністри Іспанії, Італії, Ізраїлю, Нової Зеландії та Нідерландів. Але список людей, які не були присутні 
на глобальному саміті, був майже таким само важливим, як і список гостей. 

ВІДПОВІДІ, ЯКИХ НЕ ОТРИМАЛИ

КИТАЙСЬКІ РЕЦЕПТИ НА ДАВОСЬКІЙ КУХНІ

У своєму виступі на ВЕФ-2019 канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила на  необхідності, в умовах ком-
промісу та з урахуванням інтересів усіх країн, реформування міжнародних інститутів, зокрема, Ради 
Безпеки ООН. Її підтримав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який різко критикував протекціонізм, що 
вкрай негативно впливає на розвиток світової економіки. Про підвищення ролі міжнародних інститу-
тів казав і заступник голови КНР Ван Цішань, який присвятив свій виступ критиці торгових бар'єрів і 
штучних перешкод у світовій торгівлі.

Точку зору Вашингтона відеозв'язком оприлюднив держсекретар США Майк Помпео. Без жодного натяку 
на пошуки компромісу, у США вважають дієвим інструментом для розв’язання наявних проблем міжна-
родні коаліції, а не міжнародні інститути. Держсекретар США припускає розвиток економіки шляхом руй-
нування чинного порядку речей. Розбіжність думок спостерігалася і при обговоренні питання Брекзіта. 
Канцлер Австрії Себастьян Курц виступив за перенесення виходу Британії з ЄС на декілька місяців, проте 
частина європейських лідерів не підтримали цю пропозицію.

Торгові війни та перспективи для Китаю стали одними з основних тем   Давосу. Пе-
кін спрямував до Давосу численну, найбільшу за останні 40 років, делегацію, очолюва-
ну заступником глави КНР Ван Цішанем, яка цього року стала найбільшою на форумі. 

У своєму виступі на ВЕФ-2019 Ван Цішань нагадав, що економічна глобалізація, яка в минулому столітті 
швидко набирала обертів, була ініційована західними розвиненими країнами. Наприкінці 20-го і на по-
чатку 21-го століть технологічний прогрес дозволив значною мірою мінімізувати значення географічної 
відстані та інших перешкод на шляху обмінів між країнами і прискорив процес економічної глобалізації.

Сподівання бізнес-спільноти на те, що Давос при-
несе проривний крок у американсько-китайській 
торговельній війні, виявилися марними. Через «хат-
ні негаразди» вдома залишилися президенти США і 
Франції, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. 
Не було у Давосі і голови КНР Сі Цзіньпіна. Прем'єр-мі-
ністр Індії Нарендра Моді, зайнятий власною другою 
передвиборчою кампанією, також не поїхав на ВЕФ-
2019. Низка світових ЗМІ заговорила про те, чи не зга-
сає серед політичної еліти інтерес до Давосу.

Учасники ВЕФ-2019 визнали, що ця подія відбува-
ється у період «безпрецедентної невизначеності, 
крихкості і суперечностей». Міжнародний валютний 
фонд скоротив прогноз світового зростання, а опи-
тування майже 1400 керівників світових компаній, 
проведене аудитором і бухгалтерським гігантом 
PwC, показало посилення песимізму. ВЕФ-2019 про-
ходив у обстановці, коли міжнародні питання стали 
найважче передбачуваними і сучасний світ – все 
нестабільнішим. У оприлюдненій нещодавно допо-
віді ВЕФ підкреслюється, що підвищуються глобаль-
ні ризики, але колективного духу для вирішення 
цих проблем, здається, недостатньо. 

Критики саміту часто іронізують: не голі й не 
босі збираються в Давосі, тому проблеми світу не 
вирішені досі. Однак більшість аналітиків визна-
ють, що цьогорічний саміт міг бути важливішим 
за будь-який інший за останні три десятиліття, 
якби «big guys» приїхали і почали розмову щодо 
запобігання послабленню міжнародного співро-
бітництва, яке несе ризики світовій економіці. 

Велике зібрання впливових фігур, очевидно, має 
потенціал для розширення співпраці у розв’язан-
ні гострих проблем. Впродовж чотирьох днів січня 
у рамках ВЕФ-2019 відбулося 350 сесій, під час яких 
учасники обговорили питання міжнародної взаємо-
дії в епоху розвитку технологій, цифрової економіки, 
криптовалют, питання розвитку ринків, кібербезпеки, 
проблеми глобальних фінансових ризиків, прогнози 
у галузі енергетики і проблеми соціальної нерівно-
сті. Організатори форуму стверджують, що техноло-
гічні зміни, такі як автоматизація, діджиталізація та 
штучний інтелект, можуть змінити людське життя, а 
тому дебати було спрямовано на те, у який спосіб ви-
користати цей потенціал на краще. У Давосі обгово-
рювали теми психічного здоров’я, користі зниження 
тривалості робочого часу та охорони довкілля. 

Західні транснаціональні корпорації та фінансові структури, прагнучи максимального прибутку, спря-
мовували ресурси до країн і районів, які характеризуються низькою вартістю виробництва й сприят-
ливими умовами ведення бізнесу і сформували глобальні виробничі ланцюжки. Стався підйом країн з 
ринками, що народжуються. Як наслідок настала нова стадія економічної глобалізації.
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Заступник голови КНР зазначив, що в цьому про-
цесі Китай піднявся від низьких до середніх і ви-
соких позицій у світових виробничих ланцюжках. 
Населення Китаю – майже 1,4 млрд. осіб – досягло 
більшого процвітання, результатом чого став по-
пит, що зростає, при високій купівельній спро-
можності. Це розкрило потенціал величезного 
ринку, який «ніхто не має права ігнорувати».

Заступник голови КНР підкреслив, що засвоївши 
безліч уроків і зазнавши великих жертв, китай-
ці домоглися величезних досягнень і вийшли на 
шлях створення соціалізму із китайською специфі-
кою. Ван Цишань скористався майданчиком ВЕФ-
2019 для звернення до учасників світової торгівлі: 
«Разом ми маємо працювати для того, щоб пиріг 
був більший і його розподіл відбувався справед-
ливіше. І чого ми точно не повинні робити, так це 
припиняти випікати цей пиріг». 

Особливо непокоїть західні країни те, що Китай у 
розвитку космічної галузі, генної інженерії і штуч-
ного інтелекту взяв надвисокий темп. Стівен Швар-
цман, очільник впливової американської інвести-
ційної компанії Blackstone, каже, що бізнес у КНР 
буквально «вибухає» і є неймовірна кількість ідей 
для нових підприємств у сфері штучного інтелекту.

Технології, домінування на ринку, робочі місця та 
добробут – це теми, які підживлюють суперечки із 
Китаєм. Наразі США випробовують конфронтацію, а 
європейці налаштовані на домовленості та співпра-
цю. На ВЕФ-2019 Карлос Паскуаль, екс-посол США у 
Мексиці і старший віце-президент глобальної енер-
гетичної компанії IHS Markit, висловив думку, що ча-
стина невизначеності і нестабільності полягає в тому, 
що відбувається між США та Китаєм, і саме це суттєво 
впливає на перспективи економічного зростання.

Водночас, Алан Джоп, виконавчий директор компа-
нії Unilever, переконаний, що Китай є одним з найна-
дійніших джерел зростання. Китай забезпечує нову 
стабільність світового споживчого ринку. Всі сторо-
ни розуміють, що потрібно розмовляти і домовляти-
ся, хоча умови компромісу кожен уявляє по-своєму. 
За словами керівника державної хімічної компанії 
Sinochem Нін Гаоніна, економіка його країни зросла 

у тому числі завдяки інвестиціям з-за кордону. Тому 
китайці думали, пояснив Нін Гаонін, що на їхні ін-
вестиції за кордоном також чекають. Але зараз вони 
вимушені констатувати, що це не так.

Аналітики запевняють, що буде помилкою споді-
ватися на розгубленість Піднебесної. Торгівля ви-
магатиме підлаштування одне під одного, – пере-
конаний С. Шварцман. Але як довго триватиме цей 
процес адаптації, він не береться визначити. Голов-
ний регулятор китайських ринків висловив у Даво-
сі впевненість, що Пекін і Вашингтон вирішать свої 
торговельні суперечки, вказуючи, що тиск на ринку 
в кінець-кінцем призведе до укладання президен-
том США угоди з Китаєм. 

Прямі іноземні інвестиції у США у 2018 р. помітно ско-
ротилися, і компанії, що зібралися на Всесвітньому 
економічному форумі в швейцарських Альпах цього 
року, заявляють, що вони стурбовані тим, що торго-
ва війна Трампа з Китаєм ще більше послабить сві-
тову економіку та інвестиції у бізнес. Головний ви-
конавчий директор американського продовольчого 
та сільськогосподарського гіганта Cargill Inc Девід 
Макленнан сказав Reuters, що торгова війна дуже 
шкідлива для американської сільськогосподарської 
економіки і чим довше це триватиме, тим буде гірше.

А норвезька компанія NBT підписала рамкову угоду 
із французькою Total Eren і ЄБРР про залучення фі-
нансування проекту вітрової енергетики «Сиваш» 
у сумі 260 млн. євро. Нагадаємо, що на початку ве-
ресня 2018 р. був підписаний договір про реаліза-
цію міжнародного інвестиційного проекту з будів-
ництва ВЕС в Херсонській області за провідної ролі 
норвезької компанії NBT. До участі у цьому проекті 
долучилася і китайська компанія.
Президент ТПП України Геннадій Чижиков повідо-
мив, що під час перемовин із делегацією на чолі 

з мером Гуанчжоу ТПП України підписала угоду із 
Cedar Holdings Group. Обидві сторони на осно-
ві угоди мають намір співпрацювати у декіль-
кох сферах, зокрема у  розвитку комплексного 
товарного ресурсу України, видобутку корисних 
копалин і сільському господарстві, щоб знайти 
можливості для виходу на ринок Китаю. До хол-
динга Cedar входять 6 груп: Gongtongyun Supply 
Chain Group, Chemical Industry Group, Cedar Culture & 
Tourism Group, Cedar Real Estate Group та Community 
Ecological Operations Group.

2019 РІК: ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ

ХМАРИ НА ГОРИЗОНТІ ЧИ ПРОМІНЬ СВІТЛА КРІЗЬ ХМАРИ

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКА ВЗАЄМОДІЯ НА ВЕФ-2019

Під час зустрічі із заступником голови КНР Ван Цішанем Президент України Петро Порошенко відзна-
чив дружній характер відносин між країнами, які засновані на принципах взаємної поваги суверенітету 
і територіальної цілісності двох країн. Ван Цішань підтвердив повну підтримку незалежності, суверені-
тету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

Восени минулого року на урочистому підписанні інвестиційного договору між ПАТ «Донбасенерго» та 
китайською компанією Dongfang Electric International Corporation (м. Ченду, провінція Сичуань), посол 
КНР в Україні Ду Вей закликав представників DEIC приділяти підвищену увагу цьому проекту, проводити 
високоякісні роботи, суворо дотримуватися умов договору та європейських стандартів. Посол КНР також 
порадив добре вивчити загальний стан і національні особливості України, підготувати додатковий план 
у разі питань і труднощів, що можуть виникнути під час здійснення будівельних робіт. 

На думку заступника глави Міжнародного валютного фонду Девіда Ліптона, внаслідок падіння 
вартості основних сировинних продуктів найближчими роками слід очікувати світової фінансо-
вої кризи. МВФ попереджає, що насамперед це вдарить по тих країнах, які займаються продажем 
сировини, і Україна з експортом зерна і металу, безумовно, серед них. У той же час агентство 
Moody's зазначає, що Україна, як і раніше, має ризик відновлення геополітичної конфронтації, а 
також зміни влади, що може призвести до затримки або часткової зміни плину реформ.

Економіст і віце-голова Банку міжнародних розрахунків Рагхурам Раджан зазначає, що зацікавлені 
компанії скаржаться на наявні обмеження доступу до ринку Китаю. У Європі до цього додається 
ще й страх відстати у розвитку нових технологій. Представниця ВЕФ Мартіна Ларкін під час 
презентації звіту про європейську конкурентоспроможність зазначила, що ринок технологій роз-
вивається у США та Китаї, і жодна з десяти найбільших компаній не є європейською. 

Від часу розгортання торговельного конфлікту між США та Китаєм, у західних ЗМІ дедалі більше йдеть-
ся про те, що Китай досі захищає від міжнародної конкуренції значну частину власної економіки. Ба-
гато китайських компаній стали сильними конкурентами. Німецькі і американські компанії прагнуть 
не лише дешево виробляти в Китаї, а й посісти своє місце на величезному китайському ринку.

Сторони домовилися продовжувати розвиток двостороннього торгово-економічного та інвестиційного 
співробітництва, провести у поточному році чергове засідання українсько-китайської Міжурядової комі-
сії зі співробітництва і співпрацювати у реалізації китайської ініціативи «Один пояс, один шлях».

Україні варто аналогічно ставитись до своїх зобов’язань за двосторонніми угодами та 
контрактами. З огляду на прогнози та наявні несприятливі фактори, нашій державі не мож-
на помилятися, зволікати і легковажити. Виходячи з минулого досвіду й помилок, експертна 
спільнота привертає увагу влади до значущих аспектів українсько-китайських відносин.

В «Українському домі», який відкривається у Давосі на час щорічного зібрання ВЕФ, відбулося засідання 
Національної інвестиційної ради, на якому головував Президент і яке розглядало питання поліпшень в 
інвестиційному кліматі України.

На зустрічі повідомили, що компанія Horizon Capital зібрала орієнтований на Україну фонд Emerging Europe 
Growth Fund III (EEGF III) на суму $200 млн., у створенні якого взяли участь нові і вже наявні приватні й інсти-
туційні інвестори. EEGF III став найбільшим за останні 10 років фондом прямих інвестицій в Україну. 

Підсумки Давосу-2019 свідчать, що Україна має дієві інструменти для по-
силення і поліпшення економічних відносин з Китаєм. Засновник компанії 
Alibaba Джек Ма на ВЕФ-2019 висловив думку, що страшніше раку тільки 
людська дурість, тому що її «не можна вилікувати». Україна і Китай мають 
свій особистий післясмак від цьогорічного Давосу, кожна з країн аналізує і 
робить власні висновки. Але обидві країни розуміють, що нам всім необхідно 
зосередитися на довготривалій дискусії про те, що і як потрібно змінити. 

Україна і Китай поділяють думку, що країни, які хочуть мати суверенітет, 
повинні не копіювати чужий досвід та уяву майбутнього, а вміти проекту-
вати майбутнє, виходячи зі своїх історичних традицій і кращого світового 
досвіду. Слід лише мати сміливість, власне бачення і рухатись  вперед.

В українсько-
китайських

взаєминах у 2019 р.
найголовніше –

не допускати
незрозумілих пауз

та жодної невизна-
ченості. Стале

партнерство буду-
ється на взаємній

зацікавленості,
відповідальності

і довірі. 

тись на крупних місцевих проектах у рамках реалізації 
китайської ініціативи «Один пояс, один шлях»;
◊ підтримувати і сприяти українським експортним під-
приємствам і компаніям, які хочуть співпрацювати з КНР;
◊ продовжувати системну роботу щодо пошуку і підготовки 
нових спільних двосторонніх і багатосторонніх проектів;
◊ вивчати китайський досвід щодо створення технопар-
ків і бізнес-інкубаторів, комерціалізації інноваційних 
винаходів і розробок;
◊ окрему увагу приділити співпраці у галузі освіти, куль-
тури, зокрема кінематографії та туристичній галузі.

◊ принципово уникати будь-яких проявів непослідовно-
сті, спонтанності і непередбачуваності;
◊ дотримуватись чинних домовленостей, виконувати на-
явні угоди, програми, проекти, зобов’язання;
◊ вивчати китайський досвід створення ЗВТ з іншими 
країнами і розпочати консультації щодо створення ЗВТ; 
◊ розвивати і підтримувати продуктивний діалог з ки-
тайською стороною на всіх рівнях, платформах майдан-
чиках і продовжувати створювати нові;
◊ зміцнювати регіональне співробітництво, зосереди-

Зокрема, фахівці пропонують:
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8 листопада 2018  р. Міністр економічного розвитку і торгівлі С.  Кубів під час зустрічі з Ві-
це-прем’єром Держради Китаю Лю Хе крім інших питань українсько-китайських відносин обго-
ворили співпрацю в рамках ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». 24 січня 2019 р. на полях Всес-
вітнього економічного форуму в Давосі відбулася зустріч Президента України П. Порошенка і 
заступника Голови Китайської Народної Республіки Ван Цішаня, на якій також обговорювалася 
участь нашої країни в реалізації ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».

ПОЛІТИКАВ. О. КІКТЕНКО

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

Громадські організації,      
        наукові та освітні
   центри УКРАЇНИ
                       в ініціативі 

Для України ініціатива «Один пояс, один шлях» є одним 
з найпривабливіших геоекономічних проектів, який не 
лише не суперечить її євроінтеграційному курсу, а, навпа-
ки, може посилити переваги нашої країни в цьому склад-
ному процесі. Україна першою серед європейських країн 
на найвищому державному рівні заявила про підтримку 
ініціативи Голови КНР Сі Цзіньпіна і надалі на такому ж 
високому рівні продовжували лунати заяви про важли-
вість участі в ініціативі «Один пояс, один шлях». 

Так, в рамках Всесвітнього економічного форуму в 
Давосі під час зустрічі 17 січня 2017 р. з Головою КНР 
Сі Цзіньпіном Президент України П. Порошенко осо-
бисто привітав китайського лідера з 25-ю річницею 
встановлення дипломатичних відносин між Украї-
ною і Китайською Народною Республікою, висловив 
зацікавлення у розширенні політичного та еконо-
мічного співробітництва між Україною та Китаєм, 
вказав на важливість стратегічного партнерства 
українсько-китайських відносин. Особливо Прези-
дент України П. Порошенко наголосив, що Україна 
зацікавлена   брати активну участь у реалізації ки-
тайської ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» і має 
для цього значний потенціал. У свою чергу Голо-
ва КНР Сі Цзіньпін запросив українську делегацію 
взяти участь у пекінському Діалозі високого рівня 
Форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, 
один шлях», який відбувся 14 травня 2017 р. В цьо-
му заході взяв участь Перший віце-прем’єр-міністр 
України – Міністр економічного розвитку і торгівлі 
України С. Кубів, який у своєму виступі підкреслив, 
що Україна є невід’ємною частиною глобального 
проекту «Один пояс, один шлях». Однак слід за-
значити, що експертне середовище очікувало від 
цього візиту підписання документа про приєднання 
України до ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». За 
неофіційною інформацією, такі ж надії мала й ки-

тайська сторона. 5 грудня 2017 р. під час зустрічі з 
Віце-прем’єром Держради КНР Ма Каєм Президент 
України П. Порошенко позитивно оцінив резуль-
тати третього засідання Українсько-китайської мі-
журядової комісії, а також підтвердив зацікавлення 
України у реалізації ініціативи «Один пояс, один 
шлях», в рамках якої головним пріоритетом є за-
лучення технологічних можливостей та інвестицій 
Китаю до економіки України. За підсумками тре-
тього засідання Українсько-китайської міжурядової 
комісії був, зокрема, підписаний «План дій Україна 
– КНР з реалізації ініціативи побудови Економічно-
го поясу Великого шовкового шляху та «Морсько-
го шовкового шляху XXI століття». Прем’єр-міністр 
України В. Гройсман також наголосив на важливості 
ініціативи «Один пояс, один шлях», участь у якому 
може надати Україні нові можливості для залучення 
капіталу, посилення спільних позицій на світовому 
ринку і здійснення різноманітних спільних проек-
тів. Раніше, 27 березня 2017 р., в Києві на саміті кра-
їн-членів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Мол-
дова) Прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив, 
що Україна розраховує на запуск повноцінної зони 
вільної торгівлі між країнами ГУАМ, і це поглибить 
співпрацю між митними органами країн в рамках 
«ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ».

Таким чином, це вказує на те, що Уряд України розглядає подальше поглиблення співпра-
ці в Чорноморсько-Каспійському регіоні як елемент розвитку китайської стратегічної 
ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». 11 червня 2018 р. в МЗС КНР керівник Головного 
департаменту зовнішньої політики та євроінтеграції Адміністрації Президента Украї-
ни І. Жовква на зустрічі з помічником Міністра закордонних справ КНР Чжан Ханьхуеєм 
зокрема обговорили також участь України в ініціативі «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».

Спроба ще на початку 2016 р. здійснити практич-
ні кроки з використання «ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО 
ШЛЯХУ» для транзиту товарів з України залізницею 
до країн Центральної Азії і Китаю виявилася еко-
номічно невдалою. Зараз тривають переговори з 
партнерами для зменшення тарифу на перевезен-
ня товарів одним з відгалужень «ОДНОГО ПОЯСУ, 
ОДНОГО ШЛЯХУ» через Казахстан та країни Закав-
каззя. Цілком очевидно, що Україна в основному 
зосередилася на транспортно-логістичних проек-
тах «ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ», потенціал 
якого насправді є значно ширшим. В Україні все ще 
відсутнє розуміння ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН 
ШЛЯХ» як системної інноваційної стратегії, яка не 
лише змінює наявну геоекономічну модель Євразії 
і спрямована на створення нового регіонального 

економічного простору, а й також є новою моделлю 
зовнішньої політики КНР. В цілому, участь України 
в ініціативі «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» визначаєть-
ся сучасним станом українсько-китайських відно-
син, які, хоча і мають високий рівень стратегічного 
партнерства, але на практиці не реалізуються. На 
жаль, заяви вищого керівництва країни в основно-
му є декларативними, а Україна насправді залиша-
ється поза межами ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН 
ШЛЯХ», бо не має відносин із Фондом Шовкового 
шляху та Азіатським банком інфраструктурних ін-
вестицій, а також не бере участі у відповідних про-
ектах. У цих умовах особливу роль у просуванні і 
реалізації в Україні ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН 
ШЛЯХ» взяли на себе українські громадські органі-
зації, наукові та освітні центри.

Громадська організація «Українська асоціація китаєзнавців», що об’єднує провідних експер-
тів з вивчення Китаю та українсько-китайських відносин, підтримала ініціативу «Один пояс, 
один шлях» відразу ж після її висунення 2013 р. і активно пропагує її на різних круглих столах, 
конференціях, форумах і в українських засобах масової інформації. 30 травня 2017 р. у Великому 
конференц-залі Національної академії наук України відбувся перший Українсько-китайський 
форум стратегічного партнерства «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», присвячений 25-й річниці 
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. 
Організаторами форуму виступили Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознав-
ства ім. А. Ю. Кримського НАН України та Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана. Захід відбувся за підтримки Посольства КНР в Україні та Ради націо-
нальної безпеки і оборони України. 

В. О. Кіктенко

д. ф. н., старший науковий 
співробітник, завідувач відді-

лом Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону Інституту сходознав-
ства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України, президент Української 
асоціації китаєзнавців, співза-
сновник і головний редактор 

журналу «Україна - Китай»
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форуму взяли участь понад 300 осіб – представни-
ки політичних, ділових і культурних кіл України, КНР, 
Грузії та країн Європи. Знаковими стали виступи 
на цьому заході Першої леді України М. Порошен-
ко, Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Г. Зубка, першого віце-спіке-
ра Верховної Ради України І. Геращенко і заступника 
Глави Адміністрації Президента України Д. Шимкова. 
Крім того, в роботі форуму взяли участь народні де-
путати України (члени Депутатської групи Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Китай-
ською Народною Республікою), Надзвичайний і По-
вноважний Посол КНР в Україні Ду Вей, Президент 

Міжнародної Торгової Палати Шовкового шляху 
Люй Цзяньчжун. Головними темами форуму стали 
питання розвитку двостороннього співробітництва 
у сферах інфраструктури, транспорту, безпеки та ло-
гістики в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях», 
а також розвиток інвестиційних та торгово-еконо-
мічних відносин. У своєму виступі Надзвичайний і 
Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей вказав на 
важливість повноцінної участі України в ініціативі 
«Один пояс, один шлях», оскільки без цього, на його 
думку, реалізація проекту буде неповною. Крім цьо-
го, посол передав пропозицію китайської сторони – 
створити зону вільної торгівлі з Україною.

В. О. КІКТЕНКО ПОЛІТИКА

Двадцять років тому, в 1999 р., в Києві силами молодих китаєзнавців був створений журнал 
«Україна – Китай» для поширення в Україні сучасних знань про Китай, сприяння розвитку укра-
їнсько-китайських відносин, зміцнення позитивного образу Китаю в Україні та формування 
стійких гуманітарних принципів партнерства між двома країнами. Сьогодні журнал «Україна – 
Китай» видають Українська асоціація китаєзнавців та «Компанія “Ти і право”» за підтримки По-
сольства КНР в Україні та Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Починаючи 
з 2014 р., на сторінках журналу постійно з’являються статті, присвячені ініціативи «Один пояс, 
один шлях», а також перспективам участі в цьому проекті Україні. Деякі номери журналу були 
цілком присвячені цій тематиці: в № 2 (8) за 2017 р. висвітлювався Діалог високого рівня Форуму 
міжнародного співробітництва «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» (14.05.2017, Пекін), в №3 (9) за 2017 р. 
були зібрані всі доповіді першого Українсько-китайського форуму стратегічного партнерства 
«один пояс, один шлях», а в № 13 за 2018 р. – усі доповіді другого Українсько-китайського фору-
му стратегічного партнерства «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».

Центральними темами на Форумі стали: стратегіч-
не партнерство України і Китаю; «Китайська мрія» 
та європейський вибір України; перспективи участі 
України в геостратегічній ініціативі КНР «Один пояс, 
один шлях»; українсько-китайські відносини в су-
часному глобальному контексті; актуальні завдання 
політичних відносин України та Китаю; практичні 
питання двостороннього торговельно-економічно-
го співробітництва; співпраця України та Китаю в га-
лузі транспорту, науки і техніки, інформаційних тех-
нологій; взаємодія України та Китаю в галузі освіти, 
культури, туризму та ЗМІ; економічний підйом Китаю 
та модернізація України; прогноз розвитку двосто-
ронніх відносин на наступні п’ять-десять років та 

ін. У заході взяли участь відомі вчені, дипломати, 
політики, представники ділових кіл та ЗМІ України і 
Китаю. З доповідями про політичну взаємодію двох 
держав виступили заступник Секретаря Ради націо-
нальної безпеки і оборони України О. В. Литвинен-
ко та керівник політичного відділу Посольства КНР 
в Україні Чжан І. 25 травня 2018 р. відбувся другий 
Українсько-китайський форум стратегічного парт-
нерства «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», на якому були 
обговорені ті ж питання, але за ширшої участі ки-
тайських вчених. На сьогодні це головний експерт-
ний майданчик, на якому обговорюються питання 
українсько-китайського співробітництва, ініціатива 
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» і участь у ній України.

У 2016 р. в Києві була створена громадська органі-
зація «Українська асоціація Шовкового шляху “Silk 
Link”» як комунікаційний майданчик для надання 
сприяння діловій та політичної співпраці України, 
КНР і ЄС. Шляхом зміцнення міжрегіонального спів-
робітництва, трансконтинентальної інтеграції еко-
номік та культурного обміну ця організація сприяє 
реалізації потенціалу України як транспортно-ло-
гістичного хаба та фінансово-ділового центру у 
Східній Європі та Чорноморсько-Балтійському ре-
гіоні в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». 

Організація у своїй роботі ґрунтується на взаємо-
дії представників бізнесу та державних структур.                         
7 листопада 2016 р. Українська асоціація Шовково-
го шляху “Silk Link”» спільно з гонконгською Між-
народною торговою палатою Шовкового шляху                                                           
(丝绸之路国际总商会) провели в Києві Перший Укра-
їнський форум Шовкового шляху. В рамках цього 
заходу сторони підписали угоду про співпрацю з 
онлайн-платформою eSilkRoad, яка має сприяти за-
лученню в Україну інвестицій та сприяти виходу на 
китайський ринок українських виробників. У роботі 

Цей захід став щорічним після того, як через рік в Києві відбувся другий Український форум Шов-
кового шляху. Цього разу учасники заходу обговорили можливості спільної реалізації проектів, 
розширення торгівлі, розвитку інфраструктурних об'єктів, розвитку електронної комерції і вихо-
ду українських компаній на китайський ринок. Поряд з українськими політиками і підприємцями 
вперше до ключових спікерів форуму увійшли впливові китайські інвестори та представники ве-
ликого бізнесу Китаю. В рамках форуму були представлені Алея інвестиційних проектів та інвес-
тиційний потенціал регіонів України. В офіційному відкритті заходу взяв участь Надзвичайний і 
Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Ду Вей, який знову наголосив 
на важливості участі України в ініціативі «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». У роботі форуму взяли участь 
Перший віце-спікер Верховної Ради України І. Геращенко; виконавчий директор грузинського 
державного інвестиційного фонду Partnership Fund Д. Саганелідзе; керівник Депутатської група 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною Республікою, голо-
ва Комітету Верховної Ради України з питань бюджету А. Павелко, Міністр інфраструктури України 
В. Омелян. 16 лютого 2018 р. відбувся черговий Третій Український форум Шовкового шляху.

Найцікавішими для української держави та укра-
їнського бізнесу  є торгово-економічні та інвес-
тиційні можливості ініціативи «Один пояс, один 
шлях». Тому закономірно, що Торгово-промислова 
палата України (далі – ТПП України) стала ініціато-
ром проведення цілої серії заходів з цієї теми. 25 
квітня 2017 р. відбувся бізнес-форум «Стан і пер-
спективи реалізації в Україні ініціативи КНР “Один 
пояс, один шлях”». Учасники були одностайні в 
думці, що ініціатива «Один пояс, один шлях» може 
стати важливим фактором як для розвитку укра-
їнської економіки, так і взаємовідносин України і 
Китаю в цілому. 9-10 жовтня 2017 р. відбувся пер-
ший Українсько-китайський форум з економічного 
співробітництва, темою якого стало спільне будів-
ництво «Економічного поясу Шовкового шляху». 
Президент ТПП України Г. Чижиков зазначив, що 
найкращий алгоритм здійснення співробітництва 
між українськими та китайськими бізнесменами 
– це ініціатива «Один пояс, один шлях». В робо-
ті форуму взяв участь перший Президент України, 
почесний президент товариства «Україна – Китай» 
Л. Кравчук. 29 травня 2018 р. на другому Україн-
сько-китайському форумі з економічного спів-
робітництва, співорганізатором якого виступила 
Китайська асоціація розвитку і планування за кор-
доном (中国产业海外发展和规划协会), також наго-
лошувалося на важливості ініціативи «Один пояс, 
один шлях» для розвитку українсько-китайських 

торгово-економічних відносин. 4 липня 2018 р. 
було проведено Українсько-китайський економіч-
ний форум «Перспективи співпраці в рамках іні-
ціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», в роботі якого 
взяла участь офіційна делегація Китайської ради 
з просування міжнародної торгівлі (中国国际贸易促
进委会), а також представники китайського бізне-
су та китайських торгових організацій (юридична 
сфера, інформаційні технології, фінансові послу-
ги, інвестиційна діяльність, будівництво та про-
даж нерухомості, консалтинг, будівництво, хімічна 
промисловість, туристична галузь та ін.). Внаслідок 
проведених переговорів ряд китайських компаній 
висловили велике зацікавлення в українських ін-
вестиційних проектах, особливо у сфері будівниц-
тва, сільського господарства та відновлювальної 
енергетики. На наступний день після форуму ТПП 
України і Китайська рада з просування міжнарод-
ної торгівлі підписали Меморандум про приєднан-
ня ТПП України до Ділової ради Шовкового шляху. 
Першим кроком ТПП України в новому статусі ста-
ло створення в Україні Центру сприяння ініціативі 
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», який, за заявою Пре-
зидента ТПП України Г. Чижикова, надасть можли-
вість українським компаніям отримувати необхідні 
консультації, брати участь в різних китайських про-
грамах. Крім того, ТПП України активно взаємодіє 
з гонконгською Міжнародною торговою палатою 
Шовкового шляху (丝绸之路国际总商会).
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24 квітня 2017 р. у столичному «Українському Домі» 
перша леді України М. Порошенко відкрила Тиждень 
китайсько-українського культурного обміну в рам-
ках ініціативи «Один пояс, один шлях». Оскільки в 
офіційній церемонії відкриття взяли участь другий 
і третій Президенти України Л. Кучма і В. Ющенко, 
низка українських чиновників та китайська делега-
ція, цей захід набув політичного значення і став на-
очною демонстрацією активізації українсько-китай-
ського співробітництва. 24-30 квітня 2017 р. рамках 
цього Тижня відбулися Українсько-китайський тор-
гово-економічний форум, Форум співпраці у сфе-
рі традиційної китайської медицини, збори «Союзу 
міст Шовкового шляху», Перший молодіжний форум 
між Україною і Китаєм «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» та 
інші культурно-мистецькі заходи. 22 грудня 2017 р. у 
Львові з ініціативи Західного регіонального науко-

во-мистецького центру Національної академії мис-
тецтв України відкрилася виставка відомих китай-
ських та українських художників «ОДИН ПОЯС, ОДИН 
ШЛЯХ». 29 вересня 2017 р. на урочистому прийомі 
з нагоди 68-ї річниці утворення КНР Президенти 
України Л. Кравчук і В. Ющенко були нагородже-
ні відзнаками за сприяння в реалізації китайської 
ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». На цьому ж 
заході Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в 
Україні пан Ду Вей, крім іншого, зазначив, що іні-
ціатива «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» сприяла збіль-
шенню китайських інвестицій в Україну. 26 жовтня 
2018 р. Надзвичайний та Повноважний Посол КНР 
в Україні пан Ду Вей вручив першій леді України                                                               
М. Порошенко нагороду Великого шовкового шляху 
за гуманітарне співробітництво.

ПОЛІТИКАВ. О. КІКТЕНКО

Таким чином, на сьогодні українські громадські, наукові та освітні організації працюють в 
рамках ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», набагато активніше, ніж державні структу-
ри. Пошук в Google української назви «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» видає 11 400 000 результа-
тів і «Новий Шовковий шлях» – 98 300 результатів. Це досить високий показник, який вказує 
на великий інтерес в українському суспільстві до цієї теми. В Україні, особливо в останні 
декілька років, зростає кількість наукових праць, аналітичних досліджень і публікацій в ЗМІ, 
присвячених китайській ініціативі. Все це в цілому вселяє певний оптимізм, але все-таки є 
вкрай важливим, щоб участь України в ініціативі «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» знайшла вті-
лення в практичних кроках, які має здійснити Українська держава.

Великий інтерес до китайської ініціативи «Один 
пояс, один шлях» виявляють різні українські мозкові 
центри (Центр вивчення Росії, Український інститут 
майбутнього, Рада зовнішньої політики «Українська 
призма», Інститут світової політики, Центр «Нова 
Європа») і закордонні фонди, які діють в Українї 
(Фонд імені Фрідріха Еберта, Truman Agency). Центр 
вивчення Росії 14 грудня 2017 р. провів Міжнародну 
конференцію «Росія і Китай: сучасний стан та пер-
спективи розвитку», на якій особливу увагу було 
приділено поєднанню розбудови Євразійського 
економічного союзу та «Економічного поясу Шовко-
вого шляху». 8 червня 2018 р. відбувся круглий стіл 
«Новий Шовковий шлях: потенціал для України», 
спільно організований Українським інститутом май-
бутнього та Українською асоціацією китаєзнавців. 
На заході представили доповіді вісім експертів: ві-
домі китаїсти, політологи та економісти України. Ви-
ступи були присвячені детальному аналізу ініціати-
ви «Один пояс, один шлях» і ролі, яку Україна може 
зіграти в її реалізації. Експерти і гості круглого столу 
обмінялися думками щодо геополітичних і геоеко-
номічних перспектив присутності Китаю в Україні 
та потенціалу двостороннього економічного спів-
робітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один 
шлях». Учасники обговорювали необхідні кроки 
для розвитку взаємин між Києвом і Пекіном та реа-

лізації Плану дій щодо спільного будівництва «Еко-
номічного поясу Шовкового шляху» і «Морського 
шовкового шляху XXI століття». Експерти висловили 
впевненість, що Україна може стати активним учас-
ником «ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ», оскільки 
їй є що запропонувати Китаю і країнам, які приєд-
налися до цієї ініціативи. 14 червня 2018 р. відбувся 
Міжнародний круглий стіл «Україна – Китай: стра-
тегічне партнерство в глобальному контексті», ор-
ганізований Фондом ім. Фрідріха Еберта та Радою 
зовнішньої політики «Українська призма». У роботі 
взяли участь вчені з Німеччини, Угорщини, Китаю і 
України. Особливу увагу на круглому столі було при-
ділено участі країн ЄС і України в ініціативі «Один 
пояс, один шлях». Українські експерти (А. Гончарук, 
В. Кіктенко, Р. Осипенко, Ю. Пойта) висловили низку 
істотних критичних зауважень: формальність стра-
тегічного партнерства України і Китаю, відсутність 
конкретних механізмів імплементації «Плану дій 
Україна – КНР з реалізації ініціативи побудови “Еко-
номічної поясу Великого шовкового шляху” і “Мор-
ського шовкового шляху XXI століття”», недостатня 
увага з боку Української держави до розвитку від-
носин з Китаєм та ін. Починаючи з 2016 р., Truman 
Agency на регулярній основі робить індекс зовніш-
ньої політики України, де важливе місце посідають 
Китай та ініціатива «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ».

Останнім часом стали приділяти належну увагу іні-
ціативі «Один пояс, один шлях» і вищі навчальні 
заклади України. 23 січня 2018 р. в Міжнародному гу-
манітарному університеті відбулася науково-прак-
тична конференція «Торгово-економічне та гума-
нітарне співробітництво між Україною та Китаєм у 
контексті проекту “Один пояс, один шлях”», органі-
зована за ініціативою Академії суспільних наук КНР. 
14-15 червня 2018 р. в Києві відбувся Міжнародний 
культурно-освітній форум «Шовковий шлях 2018: 

Україна-Китай», в якому взяли участь представники 
близько 60 вищих навчальних закладів України та 
Китаю. В рамках заходу відбулися презентації укра-
їнських та китайських університетів і коледжів. За 
результатами роботи форуму представники освітніх 
установ України і Китаю підписали угоду про співп-
рацю. Високий рівень форуму був забезпечений 
участю у ньому представників Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства культури України, Мініс-
терства інформаційної політики України.

Національна академія наук України (далі – НАН України) надає організаційну підтримку заходам, 
пов’язаним з ініціативою «Один пояс, один шлях», про що вже йшлося вище. Основним науко-
вим центром в цьому напрямку є Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Крім 
того, у цій праці беруть участь і деякі інші наукові центри. Так, 7 червня 2018 р. Інститут всес-
вітньої історії НАН України спільно з Інститутом міжнародних стратегічних досліджень Акаде-
мії суспільних наук КНР та Інститутом Конфуція при Київському національному лінгвістичному 
університеті провели круглий стіл «П’ять років реалізації глобальної ініціативи Китаю “Один 
пояс, один шлях”: міжнародний досвід, перспективи для України». Крім організаторів, у його 
роботі також взяли участь вчені Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту 
газу НАН України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського наці-
онального економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Національної академії образотвор-
чого мистецтва і архітектури. Головним власним завданням учасники круглого столу визначили 
забезпечення необхідного наукового та аналітичного супроводу входження України до ініціа-
тиви «Один пояс, один шлях». Важливо підкреслити, що 30% інститутів і наукових центрів НАН 
України співпрацюють з науковими установами КНР. На думку українських вчених, ініціатива 
«Один пояс, один шлях» може сприяти відродженню економіки України.

На заході були присутні Президент Національної академії мистецтв України, ректор НАОМА А. Че-
бикін, представники Міністерства культури України, студентства, громадськості та ЗМІ, а також 
китайські художники, серед яких, зокрема, були художники Гао Цзе і Ван Женьбо. В рамках візиту 
до Києва китайська делегація провела переговори з керівництвом НАОМА. 13-16 березня 2017 р. 
у Китаї перебувала українська делегація на чолі з третім президентом України В. Ющенком, який 
зустрівся з головою асоціації «Союз міст Шовкового шляху» («丝绸之路城市联盟») Сун Жунхуа. 

Китайська сторона також використовує різні форми роботи з громадськістю, вченими та 
політичними елітами України для того, щоб привернути належну увагу до ініціативи «ОДИН 
ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». 7 лютого 2017 р. Києві в Національній академії образотворчого мистецтва 
і архітектури (далі – НАОМА) відбулося відкриття виставки «Новий шовковий шлях – відомі 
китайські художники та учні», присвяченої 25-річчю встановлення дипломатичних відносин 
між Україною та Китайською Народною Республікою. 

1  Для порівняння – англійська назва «One belt, One road» (337 000 000) і «Belt and Road Initiative» (24 500 000).
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КИТАЙ та діалоговий     
  майданчик АСЕМ  
         як модель взаємодії 
країн АЗІЇ та ЄВРОПИ 
      у контексті викликів 
          сучасностіС. А. Кошовий

к.і.н., головний консультант
Управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків 
Апарату Верховної Ради 

України, голова правління 
Української асоціації 

китаєзнавців

У період активних дискусій з приводу оптимальних 
шляхів розбудови відносин, багатосторонність – це 
єдина можлива відповідь на глобальні проблеми, з 
якими стикається світ, та спосіб подолання викли-
ків, що виникають перед мультилатералізмом.

Варто відзначити, що досить активно у рамках 
роботи АСЕМ та інших майданчиків, ООН зокрема, 
ідею «мультилатералізму» просуває делегація Ки-
таю, яка неодноразово відзначала важливість її 
розвитку та укріплення ролі ООН задля підтримки 
миру і безпеки.

Сьогодні мультилатералізм діє між кількома держа-
вами чи групами держав та трактується як modus 
operandi (тобто спосіб дії) у світовій політиці. Це 
суттєво відрізняється від того, коли будь-яка країна 
діє самостійно (що є унілатералізмом) або домовля-
ється з іншою країною (тобто білатералізм).

Символічно, що за таких умов було започатковано 
День AСEM – день, коли «Азія зустрічається з Євро-
пою / Європа зустрічається з Азією», який відзнача-
ють щороку 1 березня, оскільки його було ініційова-
но 1 березня 2017 р. на честь І-го засідання AСEM 1 
березня 1996 р. в Бангкоку.

Жодну із згаданих проблем не можна розв’язати на рівні однієї держави. Йдеться передусім 
про міжрегіональний форум «Зустріч Азія – Європа» (Asia-Europe Meeting, далі – АСЕМ) – від-
критий неформальний міжрегіональний діалоговий майданчик Євразійського континенту, в 
рамках якого здійснюється взаємодія країн-учасниць у царині політики та безпеки, у фінан-
сово-економічній та соціально-культурній сферах.

Логотип міжрегіонального форуму «Зустріч Азія – Європа» (АСЕМ)

Зазначений міжрегіональний форум як ді-
алоговий майданчик існує вже понад двад-
цять років. Зараз до складу АСЕМ (亚欧会议) 
входять  53 країни-учасниці: 31 держава від 
Європи – це 28 країн-членів Євросоюзу, Нор-
вегія, Швейцарія, секретаріат Європейської 
комісії та 22 від країн Азії – 10 країн – учас-
ниць АСЕАН, секретаріат цього об’єднання та 
низка країн регіону, серед яких: Австралія, 
Бангладеш, Індія, Казахстан, Китай, Монго-
лія, Нова Зеландія, Пакистан, Республіка Ко-
рея, РФ, Японія. Україна перебуває на етапі 
розгляду її заявки країнами-членами.

Варто нагадати, що перша Азіатсько-Європейська зустріч (АСЕМ) за участю лідерів 25-
ти країн Азії та Європи пройшла у м. Бангкок (Королівство Таїланд) у березні 1996 р., коли 
засідання було офіційно започатковане з ініціативи Франції та Сінгапуру у 1994 р. Метою 
заходу стало зміцнення взаєморозуміння і взаємодовіри, сприяння встановленню відно-
син всебічного партнерства нового типу між Азією і Європою через політичний діалог, 
економічне співробітництво та соціально-культурні обміни.

Архівне фото першої Азіатсько-Європейської  
зустрічі (АСЕМ), березень 1996 р., м. Бангкок (Таїланд)

Засідання старших посадових осіб,  
м. Мілан (Республіка Італія), 2014 р. 

Спочатку у складі 15 країн-членів ЄС, 10 держав-членів АСЕАН, а також Китаю, Японії, Ко-
реї та Європейської Комісії, AСEM поступово розширив своє членство і сьогодні включає 
53 партнерів-учасників діалогу. Впродовж історичного періоду існування діалогового 
майданчика відбулося його розширення у кілька хвиль, а саме – у 2004 р. приєдналися 
13 нових країн-членів, 2008 р. – 6 нових країн-членів, 2010 р. – 3 нових країни, 2012 р. – 3 
нових країни, 2014 р. – 2 нових країни-члени.

Сучасне міжнародне співробітництво сьогодні здійсню-
ється на підставі багатосторонніх договорів, які розпов-
сюджуються майже на всі сфери міждержавних відносин. 
Це, наприклад, стосується охорони здоров’я та довкілля, 
зміни клімату, неконтрольованого пересування мігран-
тів і біженців, ядерного роззброєння тощо.
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Слід звернути увагу на те, що сукупно на АСЕМ 
припадає 55% світової торгівлі, 65% світового 
ВВП, 60% населення світу та 75% глобального ту-
ризму. Водночас, наголошуємо, що АСЕМ адапто-
вується до сучасних еволюціонуючих змін у гло-
бальній архітектурі світу

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ
В РАМКАХ АСЕМ

ПОЛІТИКА

Зала засідання під час проведення ХІІ Саміту АСЕМ, 
м. Брюссель (Королівство Бельгія), 2018 р. Фото: ІА Сіньхуа

Що два роки, за звичай по парних роках, прово-
дяться саміти АСЕМ (ASEM Summit, 亚欧首脑会议), на 
яких присутні глави держав і урядів. Метою їх про-
ведення є визначення пріоритетів партнерства в 
рамках наявної моделі взаємодії. Станом на сьогод-
ні, всього відбулося вже 12 самітів. Наступна 13-та 
Азіатсько-Європейська зустріч (ASEM13) відбудеться 
у столиці Камбоджі – місті Пномпень у 2020 р. Між 
самітами проходять наради міністрів закордонних 
справ (ASEM Foreign Ministers Meeting, ASEM FMM, 
亚欧外长会议) в рамках яких випрацьовується за-
гальна координація та планування політики АСЕМ, 
прийняття відповідних керівних документів та за-
твердження нових ініціатив. 14-та зустріч міністрів 
закордонних справ відбудеться цьогоріч в Іспанії.

Робочим органом АСЕМ є механізм засідань стар-
ших посадових осіб (Senior Officials Meeting, ASEM 
SOM, 亚欧高官会议), які збираються на регулярній 
основі для обговорення доповідей, підготовки до 
наступних самітів і засідань міністрів закордонних 
справ, відповідають за координацію та управлін-
ня діяльністю АСЕМ у різних сферах, включаючи 
перегляд, доопрацювання нових ініціатив та кон-
сультаційних документів, а також попередній обмін 
думками щодо міжнародних та регіональних пи-
тань спільного інтересу.



ками засідань АСЕП приймають декларацію, яку ух-
валюють під час засідання глав урядів та країн.

Необхідно підкреслити, що діяльністю АСЕМ керу-
ють координатори, у складі яких по два представни-
ки від європейської групи: (постійний координатор 
від Єврокомісії і координатор від поточного голови 
Євросоюзу) та від азіатської групи: (підгрупи кра-
їн-членів АСЕАН і підгрупи країн Північно-Східної та 
Південної Азії). Поточним координатором європей-
ської групи є ЄС та Австрія, а поточним координато-
ром азіатської групи є Філіппіни та Пакистан.

Всі рішення ухвалюють консенсусом. Відносно 
прийому нових учасників діє т. зв. правило «по-
двійного ключа», що наділяє правом голосу кан-
дидатів як азіатської, так і європейської групи.

В рамках АСЕМ для реалізації проектів у гуманітар-
ній та культурній сферах 15 лютого 1997 р. був за-
снований Фонд «Азія-Європа» (АСЕФ, ASEF, 亚欧基金

会), який є єдиним постійно діючим органом цього 
діалогового майданчику. Фонд базується у Сінгапу-
рі та діє як «єднальний ланцюг» між АСЕМ та гро-
мадянським суспільством, сприяючи інтелектуаль-
ному, культурному та міжособистісному обміну між 
народами Азії та Європи.

Зустріч парламентарів країн-членів АСЕМ, 
м. Улан-Батор (Монголія), 2016 р.

V зустріч АСЕП, м. Пекін (КНР), 2008 р. Фото: ІА Сіньхуа

Шостий форум народної дипломатії, 
м. Відень (Австрійська Республіка), грудень 2018 р.

Віце-прем’єр Держради КНР Чжан Гаолі виступає 
в рамках індустріального діалогу АСЕМ, м. Чунцін, 2015 р.

Як ми вже зауважували, у реалізації своїх цілей 
діалоговий майданчик АСЕМ спирається також на 
підтримку парламентарів країн-членів через їх спе-
ціально утворену структуру. Це, відповідно, парла-
ментський вимір АСЕМ – парламентське партнер-
ство (Asia-Europe Parliamentary Partnership – ASEP, 
або АСЕП, 亚欧议会伙伴会议) є важливою частиною 
загального процесу співпраці в рамках форуму 
«Азія-Європа», корисним майданчиком для міжпар-
ламентських контактів та сприяє розбудові прямого 
міжпарламентського діалогу між законодавцями, 
створюючи потужне партнерство між Азією та Євро-
пою. Варто акцентувати увагу, що у вересні 2018 р.        
у стінах Європарламенту у м. Брюссель відбулося Х 
засідання АСЕП (ASEP10). Зауважимо, що за підсум-

Голова Держради КНР Лі Кецян та господарі 
ХІІ Саміту: Президент Європейської Ради Дональд Туск 
та Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. 
Фото: ІА Сіньхуа

Червоною доріжкою ХІІ саміту АСЕМ йде 
Голова Держради КНР Лі Кецян. Фото: ІА Сіньхуа

IV ректорська конференція АСЕМ, 
м. Ханчжоу (провінція Чжецзян, КНР), 2015 р.

Фестиваль повітряних зміїв організований 
Фондом АСЕФ, Сінгапур, 2011 р.

Для здійснення поточної праці з різних на-
прямків кооперації проводять також конфе-
ренції-зустрічі міністрів транспорту (ASEM 
Transport Ministers Meeting, ASEM TMM), 
освіти (ASEM Education Ministers Meeting, 
ASEM ME), культури (ASEM Culture Ministers 
Meeting, ASEM CMM), фінансів (ASEM Finance 
Ministers Meeting, ASEM FinMM), міграції, праці 
та зайнятості (ASEM Labour and Employment 
Ministers Conference, ASEM LEMC), питань 
екології (ASEM Environment Ministers Meeting, 
ASEM EnvMM) та економічного розвит-
ку (ASEM Economic Ministers Meeting, ASEM 
EMM). На них присутні представники відпо-
відних профільних міністерств країн-членів. 
Варто зазначити, що заходи в рамках Діалогу 
«Європа-Азія» здійснюють без інституціона-
лізації на різних рівнях.
Робота за галузевими напрямками здійснюєть-
ся у форматі проведення конференцій, семінарів, 
«круглих столів», під час яких учасники обмінюють-
ся досвідом, обговорюють можливості та перспек-
тиви налагодження, подальшого просування взає-
модії між державами Європи та Азії у пріоритетних 
напрямках, наповнюючи відносини реальним що-
денним змістом. Рішення та рекомендації таких зу-
стрічей виносять на розгляд профільних нарад мі-
ністрів і зустрічей лідерів. 

Важливою частиною загального процесу 
співпраці в рамках АСЕМ є заходи по лінії 
«паралельних» діалогів: конференції пар-
ламентського партнерства, бізнес-форуми 
(Asia-Europe Business Forum, AEBF, 亚欧商业论
坛), форуми народної дипломатії (Asia-Europe 
People’s Forum, AEPF, 亚欧人民论坛), експертні 
зустрічі представників аналітичних структур 
сторін, які організовують раз на два роки у 
безпосередній прив’язці до самітів.

Також з метою обговорення та розв’язання 
питань молодого покоління було ініційовано 
започаткування Саміту молодих лідерів кра-
їн-членів АСЕМ (ASEF Young Leaders Summit, 
ASEFYL, 亚欧青年领袖峰会). Третій саміт з пи-
тань молодіжної політики відбувся у 2018 р.

Сьогодні Фонд АСЕФ реалізує понад 25 різноманіт-
них проектів щорічно. Вони включають не менше 
100 заходів – переважно конференцій, семінарів, 
робочих зустрічей, лекцій, підтримку оприлюднен-
ня публікацій та розміщення на онлайн-платфор-
мах. Впродовж 22 років діяльності до реалізації різ-
них тематичних заходів залучені 125 партнерських 
організацій з багатьох країн. Щороку у діяльності 
АСЕФ беруть участь понад 3 тис. представників Азії 
та Європи. Варто наголосити, що діяльність в рам-
ках АСЕФ доповнює головну мету AСEM – створен-
ня платформи політичного та економічного діало-
гу між лідерами країн Європи та Азії. Віднедавна 
був запроваджений ще один формат взаємодії – 
«Ректорська конференція та студентський форум» 
(ASEF Rectors Conference and Students Forum, ARC) 
– з метою сприяння освітнім, науковим обмінам 
поміж освітніх закладів країн-партнерів АСЕМ.
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Саміт «Азія-Європа» є механізмом вищого рівня в рамках форуму «Азія-Європа», який проводиться 
раз на два роки почергово в азіатській або європейській частині континенту і визначає керів-
ні принципи та напрямок розвитку форуму. Відповідно до своєї моделі АСЕМ характеризуються 
«м’яким» характером, основними рисами якого є:

С. А. КОШОВИЙ ПОЛІТИКА

Голова Держради Лі Кецян 
під час засідання ХІІ Саміту АСЕМ. Фото: ІА Сіньхуа

Друга 
зустріч міністрів 
транспорту 
AСEM 
у місті Ченду, 
провінція 
Сичуань 
(жовтень 2011 р.). 
Фото: ІА Сіньхуа

Колективне фото ХІІ Саміту АСЕМ 
у м. Брюссель. Фото: ІА Сіньхуа

У зустрічі взяли участь глави держав та урядів або їх високі представники 
з 51 азіатської та європейської країни, Голова Європейської комісії та Гене-
ральний секретар АСЕАН.

ХІІ-Й САМІТ «АЗІЯ-ЄВРОПА» У БРЮССЕЛІ

Саміт АСЕМ відбувся з метою зміцнення співпраці між Азією та Євро-
пою, зосереджуючись на трьох головних складових, включаючи полі-
тичний та безпековий компонент, економічний та фінансовий рівень, 
соціальний, культурний та освітній вимір.

Колективне фото ХІІ Саміту АСЕМ у м. Брюссель. Фото: ІА Сіньхуа

В рамках Брюссельського саміту відбулися плідні дискусії щодо 
торгівлі та інвестицій, сталого розвитку та клімату, міграцій-
них питань, а також з широкого спектру питань безпеки, таких 
як тероризм, нерозповсюдження ядерної зброї, кібербезпека тощо.

У рамках саміту відбулися окремі зустрічі ЄС-Південна Корея і ЄС-АСЕАН, а також було підписано угоду про 
вільну торгівлю між ЄС та Сінгапуром. Очевидно, що в Європі усвідомлюють всю важливість міцніючої Азії, 
а в Азії цілком зважають на потенціал європейського ринку.

У Брюсселі 18-19 жовтня 2018 р. відбувся 
ХІІ-й Саміт «Азія-Європа» (第十二届亚欧首
脑会议), головною темою заходу торік була 
«Європа і Азія: глобальне партнерство для 
глобальних викликів». Саміт очолив Прези-
дент Європейської Ради Дональд Туск.

- принцип консенсусу, компромісу та консультацій 
     у процесі ухвалення спільних рішень;

- консультативна роль інституцій, внаслідок чого 
     їхні рішення мають не обов’язковий, а рекомендацій- 
     ний характер;

- відсутність наднаціонального органу, де однаково 
    важливою є роль кожної країни.
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Як вірно зауважив під час свого виступу в рамках 
проведення ХІІ Саміту «Азія-Європа» Голова Дер-
жради КНР Лі Кецян: «Азіатські та європейські краї-
ни мають працювати спільно, щоб відігравати про-
відну роль у захисті багатосторонності та побудові 
відкритої світової економіки».
Глобальні виклики потребують глобальних рішень. 
В цілому, AСEM все ще навряд чи є широко відомою 
структурою, за невеликим винятком вищих посадо-
вих осіб, науковців, експертів та політиків. Ми маємо 
працювати більше, щоб зробити AСEM більш поміт-
ною, впізнаваною та відомою широкому загалові.
Україна також прагне посилити співпрацю не тільки 
на двосторонній, але й на багатосторонній основі, 
на діалоговому майданчику АСЕМ зокрема.

Україна офіційно подала заявку на приєднання до 
АСЕМ у 2014 р. Ми сподіваємося на підтримку Китаю 
у цьому питанні, що неодмінно сприятиме ширшо-
му різноманітному обміну і розширенню дружніх 
зв’язків між Україною та КНР зокрема. Безперечно, 
це сприятиме спільному розвитку й процвітанню, 
відповідатиме інтересам народів наших країн.
Очевидними є переваги використання АСЕМ для 
підтримки контактів з економічними партне-
рами – на держави, що беруть участь в цьому 
форумі, припадає понад 2/3 зовнішньої торгівлі 
України, у тому числі понад 90% торгівлі Украї-
ни з азіатськими державами.

На ІІІ саміті Китай запропонував провести зустріч Міністрів довкілля АСЕМ, симпозіум з питань збережен-
ня лісів та сталого розвитку, а також семінар щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

Під час IV саміту АСЕМ Китай запропонував провести семінар з питань боротьби з тероризмом, конфе-
ренцію високого рівня з питань сільськогосподарського співробітництва, а також конференцію АСЕМ 
з питань культур і цивілізацій.

КИТАЙ – важливий учасник АСЕМ, один із його засновників, який активно просуває розви-
ток та розбудову форуму. Країна незмінно надає великого значення і активно бере участь 
в заходах АСЕМ у всіх його сферах діяльності. Країна була ініціатором і господарем про-
ведення багатьох спеціалізованих зустрічей на рівні міністрів, відіграє важливу роль у 
зміцненні і розвитку взаємин всебічного партнерства нового типу між Азією і Європою.

Китайська Народна Республіка і АСЕМ

◊ поважати один одного і ставитися один до одного як рівноправні;

◊ шукати спільну точку зору, 
відкидаючи відмінності і спираючись на досвід один одного;

◊ підвищувати взаєморозуміння та довіру;

◊ шукати взаємну вигоду та взаємодоповнюваність;

◊ дивитися у майбутнє і працювати з метою спільного розвитку.

Колишні китайські прем’єр-міністри Лі Пен (李鹏), Чжу Жун-
цзі (朱镕基) і Вень Цзябао (温家宝), екс-Президент Китаю Ху 
Цзіньтао (胡锦涛) і чинний Голова Держради КНР Лі Кецян (李
克强) взяли участь у попередніх зустрічах на вищому рівні з 
1996 по 2018 рр., виступаючи за зміцнення діалогу та співпра-
ці між Азією та Європою.

За цей час Китай вже вніс понад 30 пропозицій щодо дієвої, прак-
тичної співпраці під час проведення самітів АСЕМ та отримав їх 
широку підтримку.

Пропонуємо коротко заглибитися в історію та побіжно розглянути ініціативи китайської 
сторони в рамках проведення самітів АСЕМ.

Під час інаугураційного саміту представники Китаю наголосили, що нове партнерство у форматі 
Азія-Європа має дотримуватися п’яти основних принципів і спиратися на них:

V саміт АСЕМ ознаменувався тим, що Китай та Франція спільно підготували Декларацію АСЕМ про діалог між 
культурами та цивілізаціями. Китай також запропонував провести Азіатсько-європейський форум політич-
них молодіжних лідерів, а також цільову виставку AСEM з питань торгівлі та інвестицій.

У рамках проведення ІІ саміту АСЕМ Китай надав підтримку у створенні Трастово-
го фонду AСEM. Крім того, ініціатива КНР скликати Азіатсько-європейську зустріч 
міністрів науки і технологій для зміцнення науково-технічного співробітництва 
була включена до виступу Голови засідання.

В рамках VI саміту АСЕМ Китай запропонував три конкретні ініціативи співпраці 
– щодо розвитку малих і середніх підприємств, щодо запобігання та контролю над 
пташиним грипом, а також щодо обміну досвідом розвитку сільських територій 
між Азією та Європою. Китай також оголосив про проведення третього міжконфе-
сійного діалогу АСЕМ у місті Наньцзін (провінція Цзянсу).

Під час проведення VII саміту АСЕМ представники Китаю запропонували чотири нові ініціативи: мережу 
екологічних міст «ASEM Eco-City», проведення фестивалю культури та мистецтв AСEM, сприяння торго-
вельній безпеці та сприянню азіатсько-європейській торгівлі, а також співпрацю AСEM з розбудови спро-
можності ліквідації наслідків катастроф.

Ознакою VIII саміту АСЕМ стало те, що Китай висунув чотири нові конкретні ініціативи співпраці: створення 
Центру досліджень та використання водних ресурсів AСEM, проведення другої зустрічі міністрів транспорту 
AСEM, проведення симпозіуму з питань сталого управління лісами для розв’язання питань зміни клімату, а 
також проведення навчального семінару з питань технічного та професійного навчання.

На IX саміті АСЕМ Китай запропонував ініціативи щодо поглиблення співпраці між Азією та Європою: про-
ведення симпозіуму AСEM щодо майбутнього розвитку діалогового майданчику «Зустрічі Європа – Азія» 
та збільшення щорічних внесків до AСEM до 500 тис. дол. США.

Під час XI саміту АСЕМ Китай запропонував дві ініціативи практичного співробітництва: проведення се-
мінару АСЕМ із всебічної підтримки фінансування підприємств малого та середнього бізнесу, організація 
проведення форуму високого рівня з питань розвитку цифрового зв’язку.

Варто зазначити, що впродовж минулих 11 самітів ініціативи Китаю охоплювали різні сфери, 
включаючи торгівлю, навколишнє середовище, боротьбу з тероризмом, високі технології, соці-
альні та гуманітарні питання тощо.

Китай готовий разом з іншими учасниками домагатися успішного втілення рішень за резуль-
татами останнього ХІІ саміту АСЕМ, надати новий поштовх євразійському співробітництву у 
відповідності до цілей сталого розвитку та настановчих принципів ООН: 

В рамках X саміту АСЕМ Китай запропонував проведення зустрічі-діалогу АСЕМ щодо 
промислового розвитку, будівництво центру співробітництва АСЕМ для наукових тех-
нологій та інновацій та проведення співпраці АСЕМ з питань інвалідності.

Таким чином, головними характеристиками діяльності АСЕМ є неформальний характер діалогу, прин-
циповий наголос на рівноправній участі, багатовимірність діяльності та поєднання взаємодій на най-
вищому рівні з контактами на рівні суспільств держав-учасниць. Метою започаткування стало ба-
жання тіснішого партнерства поміж двох континентів, поглиблення співпраці між Азією та Європою, 
зв’язків між країнами, людьми, бізнесом та різноманітними установами та інституціями.

по-перше, на основі принципів взаємної поваги, рівноправного діалогу і досягнення єдності думок 
шляхом консультацій зміцнювати політичну взаємодовіру, поглиблювати відносини партнерства; 

по-друге, досягти консенсусу між Азією і Європою, разом виступити на захист мультилатералізму, 
який є ключем до досягнення нового балансу на планеті та спільно відповідати на глобальні виклики; 

по-третє, використовуючи потенціал будівництва в рамках ініціативи «Пояс і шлях» та інструменти 
взаємозв’язку, поглибити ділове співробітництво, здійснити спільний розвиток і процвітання; 

по-четверте, просунути обговорення напрямків співпраці Азії та Європи, подальшої діяльності та 
подібних питань, прийняти довгостроковий план розвитку, зробити реальні кроки в цьому напрямку, 
підвищити загальний рівень взаємодії та розвитку євразійського регіону.
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КИТАЙСЬКА економіка    
      на порозі 2019 року:

КНР у глобальних рейтингах, 2017-2018 рр.

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

Рейтинг
Позиції КНР

Зміна
2017 2018

Глобальні економічні рейтинги

Індекс економічної свободи / Index of Economy Freedom 111 (180*) 110 (186) 1

Індекс глобальної конкурентоздатності / The Global Competitiveness Index (WEF) 28 (135) 28 (140)

Індекс світової конкурентоздатності IMD  / IMD World Competitiveness Index 18 (63) 13 (63) 5

Індекс легкості ведення бізнесу / Easy of Doing Business 78 (190) 46 (190) 32

Рейтинг податкового навантаження / Paying taxes ranking 114 (190) 114 (189)

Індекс глобалізації / Index of Globalization 71 (207) 79 (203) 8

Глобальні рейтинги інноваційної здатності

Глобальний індекс інновацій / The Global Innovation Index 22 (127) 17 (126) 5

Індекс світової цифрової конкурентоздатності  / IMD World Digital Competitiveness Index 31 (63) 30 (63) 1

Індекс інновацій Bloomberg / Bloomberg innovation index 21 (50) 19 (50) 2

Глобальні рейтинги розвитку суспільства

Індекс людського розвитку / Human Development Index (UNDP) 87 (189) 86 (189) 1

Індекс процвітання / The Legatum prosperity Index 90 (149) 82 (149) 8

Індекс соціального прогресу / Social Progress Index 87 (122) 87 (128)

Глобальний показник миру / Global Peace Index 112 (163) 116 (163) 4

У розрізі глобальних рейтингів економічного розвитку, суттєвих результатів було досягнуто за легкістю 
ведення бізнесу 2019: Китай піднявся на 32 пункти. Це обумовлено спрощенням умов для реєстрації біз-
несу та власності, отримання дозволів на будівництво, доступу до електрифікації, здійснення міжна-
родної торгівлі. Варто підкреслити, що разом із стимулюванням внутрішнього споживання, урядом КНР 
взято курс на новий етап «відкритості», зокрема, у 2018 р. дозволили іноземними інвесторам володіти 
часткою державних промислових компаній1. 

18 грудня 2018 р. в КНР відзначили 40-річчя політики реформ 
та відкритості. Завдяки системним та структурним транс- 
формаціям економіки, за ці роки Китай став одним з ключових 
гравців на глобальній політичній та економічній арені, пере-
творився на найбільшого експортера товарів та донора інвес-
тицій для країн світу, а також стрімко нарощує технологічну 
та інноваційну конкурентоздатність. У 2018 р. Китай входить 
до ТОП-30 країн за глобальними індексами інноваційного роз-
витку (Табл. 1), а китайські компанії є глобальними інновацій-
ними лідерами, серед яких: Huawei, ZTE, BOE Technology Group.

У 2018 р. китайська економіка уповільнилися порів-
няно з 2017 р. Фактичний показник зростання ре-
ального ВВП відповідає планові на 2018 р. та ста-
новить 6,5%. Зниження темпів зростання економіки 
пояснюється процесом переходу від зростання за 
рахунок експорту та інвестицій до інклюзивного 
розвитку, в основі якого –  внутрішнє споживання. 
Додатковим чинником уповільнення економічного 

зростання є торговельний конфлікт, розпочатий 
США, який призвів до поточного скорочення обся-
гів експорту (рис. 1), а у березні 2018  р. зовнішня 
торгівля товарами досягла від’ємного сальдо. В ці-
лому темпи зростання імпорту випереджують темпи 
зростання експорту, що призводить, як наслідок, до 
скорочення профіциту торговельного балансу та 
рахунку поточних операцій. 

Однак оперативна диверсифікація ринків та значні 
міжнародні резерви дозволили нівелювати поточні 
економічні ризики. Для підтримки макроекономіч-

ної стабільності, у тому числі курсу юаня, золотова-
лютні резерви (ЗВР) зменшувалися на 0,3% щомі-
сячно, а в цілому за 2018 р. – на 92,7 млрд. дол.2.

   ПІДСУМКИ та  
                  ПРОГНОЗИ

За глобальними рейтингами соціального розвитку, Китай продовжує покращувати свої позиції. Так, 
позитивною є динаміка за Індексом процвітання Lagatum та  за Індексом людського розвитку ООН. Од-
нак разом з цим залишається суттєвою проблема регіональних соціально-економічних диспропорцій 
розвитку Китаю: високорозвинений південний Схід та низько розвинений Захід. 

Таблиця 1

Джерело: General Administration of Customs, P.R. China

Рис. 1 Обсяги зовнішньої торгівлі КНР, 2018 р.

Джерело: People’s Bank of China

Рис. 2 Золотовалютні резерви КНР, 2018 р.
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Згідно з прогнозами IMF5, у 2019 р. номінальний валовий внутрішній продукт становитиме 14,2 трлн. дол. 
(+5,8% до 2018 р.), на душу населення – 10,1 тис. дол. У структурі ВВП зростатимуть сукупні державні ви-
трати з 32,8% у 2018 р. до 33,2% у 2019 р. Збережеться тенденція до скорочення сукупних інвестицій (з 
44,2% до 43,7% ВВП), нагромаджень (45% до 44,2% ВВП). Також очікується зростання інфляції з 5% до 8% 
за рахунок зростання внутрішнього попиту.

ПОКАЗНИКИ 2016 2017 2018Е ∆2018-2016 ∆2018-2017

Населення, млн. осіб 1383 1390 1397 1,0% 0,5%

ВВП, млрд. дол. США 11204 12241 13457 20,1% 9,9%

ВВП на душу населення, дол. США 8115,8 8643,1 9633,1 18,7% 11,5%

Темпи зростання економіки, % 6,7 6,9 6,5 -0,2 в.п -0,4 в.п

Темпи інфляції, % 2,0 1,56 2,2 0,2 в.п. 0,6 в.п.

Сукупні інвестиції, %ВВП 44,1 44,4 44,2 0,1 в.п. -0,2 в.п.

Державні доходи, % ВВП 28,2 28,4 28,7 0,5 в.п. 0,3 в.п.

Державні видатки, %ВВП 31,9 32,3 32,8 0,9 в.п. 0,5 в.п.

Державний борг, % ВВП 44,2 47 50,1 5,9 в.п. 3,1 в.п.

Експорт товарів та послуг, млрд. дол. 2307,2 2491,5 2628,5 13,9% 5,5%

Імпорт товарів та послуг, млрд. дол. 2040,0 2311,4 2501,8 22,6% 8,2%

Золотовалютні резерви, млрд. дол. 3010,5 3139,9 3168 5,2% 0,9%

Обмінний курс, CNY/USD 6,64 6,75 6,61 -0,5% -2,1%

Безробіття, % 4,0 3,9 4,0 0 0,1 в.п.

Джерело: IMF, National Bureau of Statistics of China, People’s Bank of China

Варто зазначити, що разом з уповільненням еко-
номічного зростання у 2016 р. обсяг золотовалютних 
резервів зменшився на 495 млрд. дол. Тому для під-
тримки ЗВР Китай розпочав продаж цінних паперів 

США. За період 2016-2018 рр. обсяг продажу амери-
канських облігацій КНР становить 361,8 млрд. дол. 
Однак, зважаючи на це, Китай і досі залишається 
найбільшим утримувачем американських облігацій. 

Окрім скорочення профіциту торговельного балансу внаслідок зменшення обсягів експорту, на зо-
лотовалютні резерви вплинув чистий відплив інвестицій. У 2018 р. сукупні інвестиції зменшилися 
майже на 513 млрд. дол. (у т.ч. внутрішні та іноземні). Також важливим чинником є зростання дер-
жавного боргу на 975 млрд. дол. (Табл. 2). Разом із державним боргом критичним є обсяг корпоратив-
ного боргу для КНР, який становить майже 190% ВВП у 2018 р. 

Разом із формуванням «суспільства середнього 
класу» до 2020 р., перед урядом КНР стоїть довго-
строкова мета «інноваційна нація». Тому Китай шу-
кає «блакитні океани» на глобальному технологіч-
ному ринку. Однією з таких ніш є штучний інтелект, 
розробкою якого успішно займаються китайські 
компанії. У 2017 р. було прийнято План з розвитку 
нової генерації штучного інтелекту, а за оцінками 
PwC, вже у 2030 р. Китай посідатиме 1 місце в світі та 
на його частку припадатиме 26,1% (4,1 трлн. дол.)3. 

Окрім штучного інтелекту, Китай є світовим ліде-
ром у цифровій економіці, обсяг якої становить 3,8 
трлн. дол. – майже третина китайського ВВП. Зо-
крема, на частку КНР припадає понад 40% світо-
вої електронної торгівлі, 34% стартапів з мільярд-
ною капіталізацією, які функціонують у цифровій 
економіці. Для сприяння подальшому зростанню 
цифрової економіки прийнято стратегію «Made in 
China», одним з напрямів якої є діджиталізація тра-
диційних секторів економіки. 

ПРОГНОЗ НА 2019 Р.

Згідно оцінкам експертів IMF та World Bank, у 2019 р. темпи зростання китайська економіка продовжу-
ватимуть знижуватися до 6,2%4. За попередніми прогнозами Китайської академії суспільних наук темпи 
зростання реального ВВП  знизяться до 6,3%. Такі темпи зростання будуть забезпечені переважно за ра-
хунок стимулювання внутрішнього попиту та споживання, фіскальної та монетарної політики. Одним із 
чинників уповільнення економіки у 2019 р., як і у 2018, є зниження обсягів зовнішньої торгівлі (Рис. 4), що 
призведе до скорочення рахунку поточних операцій з 0,73% ВВП до 0,65% ВВП.

Таким чином, у короткотривалій перспективі уповільнення китай-
ської економіки обумовлене переходом від експортозалежної  моделі 
до інклюзивного розвитку, що відповідає меті створення «суспіль-
ства середнього класу» до 2020 р. Однак, згідно з довгостроковим 
прогнозом  Ukrainian Institute fort he Future на основі даних  IMF, вже 
у 2029 р. Китай стане першою економікою світу – номінальний ВВП 
становитиме $31,4 трлн. (1/5 світового), випередивши США.

Джерело: U.S. Department of the Treasury

Рис. 3 Обсяг купівлі американських цінних паперів Китаєм, млрд. дол.

Таким чином, головними факторами уповільнен-
ня китайської економіки у 2018 р. стали: переорі-
єнтація від експортної та інвестиційної залежності 
на інклюзивний розвиток, який базується на сти-

мулюванні внутрішнього споживання, зменшення 
обсягів торгівлі унаслідок торгівельного конфлікту 
з США, відпливу іноземного капіталу та високий рі-
вень корпоративного боргу.

Соціально-економічний профіль КНР, 2016-2018 рр. Таблиця 2

1 China’s state-owned firms are ready to welcome foreign stakeholders
https://www.scmp.com/business/companies/article/2171988/chinas-state-
owned-firms-are-ready-welcome-foreign-stakeholders
2 ЗВР України на кінець 2018 р. – 20,8 млрд дол
3 Nations will spar over AI https://www.pwc.com/us/en/services/
consulting/library/artificial-intelligence-predictions/ai-arms-race.html 

4 World Bank Global Economic Prospects http://www.worldbank.org/en/
publication/global-economic-prospects
5 IMF World Economic Outlook (October 2018) https://www.imf.org/external/
datamapper/datasets/WEO

Рис. 4 Прогноз обсягів експорту та імпорту товарів і послуг КНР, млрд. дол.

Джерело: складено автором на основі статистичних даних IMF 
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Рис. 1. Частка провідних валют світу у транскордонних платежах на початок 2018 р., %

Джерело: SWIFT

Рис. 2. Частка провідних валют світу в резервах центробанків, ІІІ квартал 2018 р., %

Джерело: SWIFT

КИТАЙСЬКИЙ ЮАНЬ
    у процесі перетворення      
на ПРОВІДНУ
         глобальну ВАЛЮТУ

Впродовж останнього десятиліття такі свопи 
центральні банки використовують для накопи-
чення іноземної валюти у своїх резервах та  для 
надання кредитів внутрішнім комерційним банкам 
та компаніям у скруті. Умови своп-угод між цен-
тральними банками, які беруть участь у обміні, 
конcтруюють так, щоб захистити їх від втрат 

в разі коливання цінності валют. Тим не менше, 
певний ризик того, що один із банків-підписантів 
відмовиться або не зможе виконати зобов’язання 
в рамках угоди, зберігається. З цієї причини пози-
чання через валютні свопи є значною мірою зна-
ком довіри між урядами країн, а не лише засобом 
розширення їх золотовалютних резервів.

Механізм валютного свопу працює таким чином1: на початку свопу центральний банк 1 продає певну суму 
валюти А центральному банкові 2 в обмін на валюту В за поточним ринковим курсом. Центральний банк 1 по-
годжується викупити свою валюту за тим же курсом на певну дату в майбутньому. Центральний банк 1 потім 
використовує валюту B, отриману за допомогою свопу, для надання кредитів місцевим банкам або корпора-
ціям. На практиці центральні банки рідко вдаються до активації отриманого свопу: валютні кошти на його 
рахунках – радше сигнал для господарюючих суб'єктів, що в разі банківської паніки або фінансової кризи є 
можливість скористатися спеціальною пропозицією від партнерського центробанку іншої країни. Якщо ух-
валеноо рішення про використання коштів свопу, то після завершення його дії на зазначену майбутню дату, 
центральний банк 1, який звернувся із такою пропозицією, сплачує відсотки центральному банкові 2.

Якщо Федеральна резервна система (ФРС) США має 
двосторонні валютні свопи в основному з іншими 
розвинутими країнами та своїми сусідами, а Євро-
пейський центральний банк (ЄЦБ) надає перевагу 
підписанню таких угод з іншими країнами Європи, 
які поки що не відмовилися від національних валют 
на користь євро, то Народний банк Китаю на сьогодні 
уклав такі договори з майже сорока країнами у ціло-
му світі. Більше того, у Південно-Східній Азії на базі 
ASEAN двосторонні свопи замінено єдиною багато-
сторонньою угодою, яка отримала назву «Чіанмай-
ська ініціатива». Її завдання сконцентроване дов-
кола моніторингу стану економік країн-членів щодо 
ризиків та ознак нових криз, за результатом якого 

ухвалюється рішення про надання їм коштів у обся-
гах, потенційно більших, ніж в такому разі пропонує 
Міжнародний валютний фонд (МВФ). Китай, поруч 
з Японією, Південною Кореєю та іншими країнами 
ASEAN, є провідним гарантом дії цієї ініціативи. В ре-
гіоні через утвердження довіри до локальних валют-
них систем та посилення надійності торговельних 
зносин фактично відбувається створення альтерна-
тивної фінансової інфраструктури, на основі якої з 
часом може відбутися елімінація ролі долара Сполу-
чених Штатів у міжнародних розрахунках. Угода про 
валютний своп між НБУ та НБК – один із маленьких 
кроків китайського уряду в цьому напрямку.

◊ фактичний обсяг світових транскордонних розрахунків, що відбуваються 
в юанях, склав на початок 2018 р. лише 1 % (рис. 1); 
◊ на купівлю/продаж женьмінбі на валютних біржах припадає лише 
4% операцій; 
◊ 97% конвертаційних операцій із юаня та в юань відбуваються в парі з до-
ларом США і лише 3%  – в парі з іншими валютами; 
◊ лише 17% торговельного товарообігу самого Китаю оплачено в женьмін-
бі, решта припадає на інші валюти; 
◊ а в глобальних золотовалютних резервах у юанях утримується 1,8% (Рис. 2).

Тим не менше, на сьогодні китайський юань (женьмінбі) не вважаєть-
ся провідною глобальною валютою світу. Хоча роль Китаю у міжна-
родних економічних відносинах надзвичайно швидко зростала впро-
довж останніх 40 років: 

10 грудня 2018 р. Національний банк України (НБУ) та 
Народний банк Китаю (НБК) поновили дію валютного 
свопу на новий п’ятирічний термін. Його максималь-
ний обсяг становитиме 15 млрд. юанів та 62 млрд. 
грн. Така угода загалом сприяє захисту розрахунків, 
що відбуваються між двома країнами у національних 
валютах, у разі фінансово-економічної кризи.
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Одночасно інтернаціоналізація женьмінбі, що є мож-
ливою після лібералізації фінансового рахунку, про-
понує відчутні переваги для низки суб’єктів. Числен-
ним китайським туристам, які мандрують світом, стане 
простіше користуватися власною валютою, внаслідок 
чого її пропозиція розшириться. Східноазійські фінан-
сові центри (Гонконг, Сінгапур) надаватимуть прива-
бливі умови для розрахунків та капітальних опера-
цій. Уникаючи конвертації в долари, розраховуючись 
напряму в юанях, фірми зекономлять на комісійних 
американським банкам. Із зростанням торговельних 
угод, учасники яких послуговуються юанем, все біль-
ше фірм потребуватиме послуг хеджування валютних 
ризиків. Фінансові компанії можуть додатково заро-
бляти на посередництві, скориставшись різницею між 
процентними ставками у КНР та в інших країнах. 

Широке використання юаня як міжнародної ва-
люти дозволить Китаю перейти до іншої моде-
лі побудови національного господарства. Влада 
країни взяла курс на заміну практики штучного 
накачування економіки інвестиціями політикою 
стимулювання внутрішнього споживання домо-
господарств. Вкрай імовірним наслідком нової 
політики за деякий час стане перевищення вар-
тості імпорту іноземних благ високої якості над 
обсягами поточного експорту країни. Тим не мен-
ше, з інтернаціоналізованим юанем КНР зможе 
продовжувати імпортувати іноземні товари та 
послуги без загроз для обмінного курсу, оскільки 
буде розплачуватися, просто друкуючи більше 
женьмінбі. Вона отримає привілей, яким на сьо-
годні користуються лише Сполучені Штати. А з 
боку світової спільноти за таких обставин фор-
муватиметься запит на глобальну інституціо-
нальну базу для використання юаня.

Офіційно США не висувають жодних заперечень 
щодо інтернаціоналізації женьмінбі, якщо його курс 
до долара та інших валют формуватиметься на рин-
кових принципах, а не прескрибтивно. Проте на 

практиці Штати стримують поширення юаню, пере-
шкоджаючи розвитку інституційної інфраструктури 
для оперування ним. Наприклад, Конгрес США шість 
років блокував спроби включити юань до кошика 
резервних валют, з якого складаються спеціальні 
права запозичення – штучний платіжний засіб, яким 
у своїй кредитній діяльності послуговується МВФ. 
ФРС не має угоди про двосторонній валютний своп 
з Народним банком Китаю, хоча реальна потреба в 
ньому спостерігалася під час глобальної економіч-
ної кризи 2008 р., спровокованої, між іншим, неа-
декватною роботою фінансових інститутів США.

До 2015 р. Китай був достатньо активним за низкою 
напрямків із лібералізації власного валютного ре-
жиму. Попередній президент НБК Чжоу Сяочуань і 
його теперішній голова Ї Ган з ентузіазмом прова-
дили ініціативи, які сприяють інтернаціоналізації 
женьмінбі. За їх правління банком було введено та 
розширено дві основні схеми, які дозволили іно-
земним інвесторам конвертувати власні валюти у 
юань та інвестувати кошти у китайські цінні папери 
та інші номіновані в юанях активи. Національним 
інвесторам також дозволили за допомогою спеці-
альної процедури здійснювати портфельні інвести-
ції за кордоном. У 2014 р. було створено спеціаль-
ний торговельний коннектор між Шанхайською та 
Гонконгською фондовими біржами, у 2016 р. – між 
Шеньчженським та Гонконгським фондовими май-
данчиками, щоб стимулювати двосторонній потік 
цінних паперів  і, відповідно,  національної валюти. 
А Програму з’єднання торгівлі облігаціями бірж Шан-
хая та Гонконгу, що стартувала влітку 2017 р., націле-
но на забезпечення допуску міжнародних інвесторів 
до китайського ринку облігацій ємністю 11 трлн. дол.

Набуття здатності виконувати одну з провідних 
функцій грошей – накопичення вартості – сприя-
тиме  швидкому поширенню юаню в світі, не лише 
через діяльність національних, а й завдяки інтере-
су закордонних інвесторів. Вільно користуватися 

Для того, щоб женьмінбі став справді глобаль-
ною валютою, необхідно, щоб на нього існував 
потужний та стабільний попит з боку інших 
країн. Такий сценарій є реалістичним, якщо 1) кра-
їна імпортує більше, ніж продає, товарів і послуг 
за кордон, а отже, має дефіцит рахунку поточних 
операцій, 2) держава експортує власний капітал 
до інших країн, купуючи там різні активи, що фор-
мально фіксується у вигляді додатного сальдо ра-
хунку фінансових операцій платіжного балансу. 
Як видно з Рис. 3., у 2017 р. в Китаї спостерігалася 

прямо протилежна ситуація: його рахунок поточ-
них операцій було зведено із +165 млрд. дол., а у 
формі іноземних інвестицій (тобто зобов’язань пе-
ред іншими) в країну було залучено іще 148 млрд. 
дол. Як наслідок, замість відпливу юанів внаслідок 
високого світового попиту на них, країна зіткну-
лася з надлишком їх пропозиції. Оскільки КНР не 
випускає номіновані в юанях позикові інструменти 
в достатній кількості, інші країни не можуть вико-
ристовувати його для розрахунків, а його міжна-
родне поширення залишається невисоким.

Які фактори перешкоджають грошовій одиниці КНР перетворитися на цен-
тральну валюту світової фінансової системи? Загалом для цього потрібно де-
кілька передумов: масштабна та динамічна національна економіка, вільна та необ-
межена в обсягах здатність конвертуватися, ємкі та відкриті ринки капіталу, а також 
система інститутів просування власної валюти в світі. І якщо за першим параметром 
Китай досягнув визначних успіхів, подолавши за Період реформ та відкритості шлях 
до другої, а за деякими оцінками – до першої світової економіки, то в інших напрям-
ках та сферах перед країною стоять неоднозначні виклики.
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Рис. 3. Стан основних рахунків платіжного балансу КНР у 2008 – 2017 рр.

Джерело: SWIFT

Додатковою силою, що лімітує експансію китай-
ських інвесторів із юанями на зовнішніх ринках, є 
політика влади країни із жорсткого контролю фі-
нансового рахунку платіжного балансу, тобто руху 
інвестицій з КНР та до неї. Є значний ризик того, 
що після лібералізації рахунку країна зіткнеться із 
відчутним відпливом коштів за кордон, що негатив-
но позначиться на її економічному зростанні. Подіб-
ний прецедент мав місце у 2015 – 2016 рр., а сти-
мулами до відпливу виступили брак можливостей 

прибуткового розміщення коштів всередині країни, 
потяг до демонстративного споживання заможних 
китайців та низька захищеність прав власності вну-
трішніх інвесторів. Недостатньо сприятливій клімат 
для підприємницької діяльності всередині Китаю 
відображено у стабільно низькій позиції в рейтингу 
Doing business – у 2018 р. він посідав 78 місце че-
рез проблеми, пов’язані з отриманням дозволів на 
будівництво, захистом міноритарних інвесторів та 
процедурами сплати податків.

Якщо лібералізація транскордонних інвестиційних операцій, націлена на посилення привабливості китайської 
валюти, проходитиме занадто швидко, відплив капіталу з країни спричинить зростання відсоткових ставок. 
Вн аслідок здорожчання обслуговування позик деякі компанії і місцеві органи влади не зможуть розрахуватися 
за своїми зобов’язаннями. Як наслідок, велика кількість банків збанкрутує, а економіка країни сповзе у кризу. 

Повільно набирає силу низка факторів, що об’єктивно підштовхують світ до частішого користування юа-
нями. По-перше, це масштаб участі та першість КНР у міжнародній торгівлі: за даними Світової Органі-
зації Торгівлі в 2017 р. на неї припадало 12,8% світового експорту та 10,2% світового імпорту. По-друге, 
спостерігається процес помітного зміщення позиції Китаю у глобальних ланцюгах створення доданої 
вартості вгору. Внаслідок цього женьмінбі стає менш чутливою до коливань цін на природні ресурси та 
привабливою для торгових розрахунків. По-третє, схильність влади США запроваджувати санкції про-
ти різних країн світу та здатність їх фінансових органів контролювати транзакції у власній валюті під-
штовхують приватний сектор уникати доларів та шукати можливостей користуватися іншими платіжни-
ми засобами. Скороченню використання долара США в міжнародних розрахунках також можуть сприяти 
перешкоди, які періодично створюють американські законодавці задля осучаснення Бреттон-Вудської 
валютної системи, обмеження на спроби ФРС запропонувати прямі свопи для підтримки центральних 
банків інших країн у кризових ситуаціях, а також неоднозначна політика ФРС в часи підвищеної неста-
більності, спрямована на порятунок власної економіки за рахунок країн, що розвиваються.

Розширення обсягів операцій за фінансовим рахунком значно обмежить свободу монетарної полі-
тики Народного банку Китаю: вона підпорядковуватиметься завданню забезпечення стабільності 
фіксованого обмінного курсу юаня до інших валют. Хоча утримання курсу на постійному рівні – по-
зитивний елемент для іміджу валюти, що інтернаціоналізується, розплачуватися за це доведеться 
високими темпами інфляції та уповільненням економічного зростання. 
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цією функцією останні зможуть, якщо Китай матиме 
ємкий фондовий ринок акцій та облігацій і відкриє 
широкий доступ до нього іноземним фірмам. Поки 
що ринок залишається практично закритим, а у фі-
нансовій системі країни домінують не біржі, а банки. 
Додаткове обмеження на ринок облігацій накладає 

фрагментованість та зарегульованість платформ, на 
яких укладають угоди з купівлі-продажу. Спектр спе-
ціалізації внутрішніх інвесторів у цінні папери Китаю 
також є вузьким, концентрованим довкола великих 
державних підприємств, а іноземні компанії володі-
ють лише 2,5% облігацій, номінованих у юанях.

2 Overholt W. Renminbi Rising. A New Global Monetary System Emerges / W. Overholt, G. Ma, C. K. Law., 2016. – (Fung Global Institute Limited).
3 Overholt W. Renminbi Rising. A New Global Monetary System Emerges / W. Overholt, G. Ma, C. K. Law., 2016. – (Fung Global Institute Limited).
4 Там само, с. 74.

На внутрішньому фронті від початку ну-
льових років НБК демонструє чудову здат-
ність контролювати інфляцію і плавно 
укріплювати обмінний курс юаню. Хоча 
багато інвесторів зауважують про брак в 
його роботі політичної незалежності, за-
конодавчих основ функціонування та регу-
ляторної витонченості, притаманної про-
відним західним центробанкам4.

Надалі від Народного банку Китаю очікують 
перехід до нової, більш лібералізованої моде-
лі монетарної політики, що стане сумісною 
з тими, які реалізуються розвинутими кра-
їнами ОЕСР. Вона передбачає тарґетуван-
ня рівня інфляції та відсоткових ставок у 
країні, ринкові механізми передачі грошової 
маси до суб’єктів реальної економіки. Чинний 
на сьогодні режим більше пасує малій країні, 
яка характеризується швидкими темпами 
розвитку за рахунок орієнтації на експорт. 
НБК також бажано посилити інформативну 
складову власної політики, активніше вда-
ватися до повідомлення наперед монетар-
них цілей, що зробить його позицію ясною, а 
наміри передбачуваними для міжнародних ін-
весторів та глобальних ринків. Проявом від-
критості та готовності до лідерства стала 
б публікація більшої кількості статистич-
них даних, що перебувають у розпорядженні 
НБК стосовно монетарного  та банківського 
секторів національного фінансового ринку. 
Це не лише посилило б ефективність роботи 
останнього, а й допомогло б укріпити довіру 
до осучасненої фінансової системи країни та 
її валюти в світі.
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Попри це, НБК поводиться відповідально та конструктивно у сфері міжнародних фінансів: він протистоїть 
девальваційному тиску з боку валют інших країн, що розвиваються, та підтримує міжнародні інститути 
(МВФ, Банк міжнародних розрахунків) та регіональні ініціативи. Підписуючи угоди про валютні свопи з парт-
нерами, Китай не лише забезпечує перебіг комерційних розрахунків, а й також підсилює їх валютну і фінансо-
ву стабільність на період ринкової турбулентності, будує довіру до НБК та розширює його глобальну роль.

Якість інститутів підтримки процесу інтернаціо-
налізації женьмінбі стане визначальною у більш 
тривалій перспективі. Вона включає широкий 
спектр елементів – від прозорості національної 
судової та політичної системи до високих стандар-
тів корпоративного управління, передбачуваності 
та стабільності в реалізації політики, здатності до 
антикризового менеджменту, – забезпечити які в 
повному обсязі Китаю буде складно.

Провідними у системі інститутів є статус та довіра 
до центрального банку, що випускає міжнародну 
валюту. Вони базуються на фаховості його топ-ме-
неджменту, на готовності брати відповідальність 

і втручатися за потреби в роботу ринків, на схиль-
ності допомагати своїм іноземним партнерам дола-
ти надзвичайну турбулентність ліквідності. Умовним 
взірцем тут виступає ФРС США, до позитивних репу-
таційних рис якої відносять швидке реагування та 
пропонування необхідної ринкам ліквідності в разі 
кризи (хоча до її поведінки під час Азійської кризи 
1997 р. є питання). Іноді в позиції ФРС простежують-
ся політичні переваги: в під час гострої фази кризи 
2008 р. вона не спромоглася запропонувати Китаю 
валютний своп, що суттєво звузило доларову ліквід-
ність і зробило офшорний ринок китайської валюти 
вразливим до спекулятивних атак хедж-фондів.

Китайська влада, зважаючи на негативний досвід Японії із шокової лібералізації фінансового рахунку 
платіжного балансу, виробила власний розважливий підхід, коли відкриття фінансової системи здійс-
нюється напівкроками за кількома напрямками одночасно. Поступово лібералізуються регіональні по-
зичкові ставки відсотка, а з 2015 р. припинено регулювання депозитних ставок банків. Денний коридор 
коливання обмінного курсу юаня до долару розширено до 4%, а частоту інтервенцій на валютний ри-
нок знижено. В той же час посилено контроль за поточною діяльністю приватних банків та створено 
фонд страхування вкладів. За деякими цінними паперами, випущеними державними підприємствами, 
дозволено дефолти, що сприяє запровадженню очисних ринкових механізмів у фінансові відносини. 

Головна інституційна слабкість Китаю у просуванні його валюти до міжнародного лідерства – це 
його судова система. Глобальність валюти передбачає величезний обсяг транзакцій, що неминуче по-
роджуватиме помилки, зловживання та суперечки між господарюючими суб’єктами і країнами. І такі 
суб’єкти, як міжнародні, так і національні, мають право розраховувати на об’єктивність розв’язання 
їх диспутів, прозорість їх перебігу та опір на закони, а не на вказівки2 (с. 6).

Проте контроль за фінансовим ринком КНР поки 
що фрагментовано у повноваженнях різних ор-
ганів влади – Народного банку Китаю, Міністер-
ства фінансів, Національної комісії з розвитку та 
реформ, Китайської комісії регулювання цінних 
паперів, Китайської банківської регуляторної ко-
місії, що загалом знижує ефективність управлін-

ня ринком. Випуск цінних паперів корпоративним 
сектором найчастіше відбувається за рішенням 
регулятора, а не на підставі ринкового критерію. 
Емісія облігацій локальними адміністраціями пе-
ребуває в зародковому стані. На ринку домінують 
величезні державні корпорації, які мають від по-
чатку високі кредитні рейтинги.

Саме під час кризових ситуацій валюти проходять випробування на довіру. Так трапилося із англійським фун-
том: під час Першої світової війни він втратив здатність вільно обмінюватися на золото і тому у 1920-х рр. був 
витіснений американським доларом. В цьому сенсі китайський юань уже має деякі здобутки: під час Азійської 
кризи 1997 р. він не зазнав зовнішнього тиску та не був девальвований услід за іншими східно-азійськими ва-
лютами, завдяки чому здобув репутацію сили, що стабілізує регіон. Коли спалахнула криза 2008 р., влада КНР 
продемонструвала здатність оперативно нормалізувати роботу власної економіки, що посприяло швидкому 
виходу глобальної економіки з рецесії, а здобуті завдяки цьому світове визнання та економічне лідерство 
гарантували підтримку і розширили довіру до юаня. Однак попри успіхи китайської економіки, долар може 
використовуватися іще десятиліттями, доки новий суттєвий шок не знизить довіру до фінансових інститутів 
його підтримки, створених Сполученими Штатами.  Лише руйнівні події сприятимуть подоланню інерції світо-
вої системи розрахунків та радикальному перегляду принципів міжнародних економічних відносин3. 
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Рис.1.  Динаміка показників зовнішньоторговельної діяльності Китаю у 2012-2017рр., млрд. дол. США

Варто також зазначити, що на зауваження ЄС Ки-
тай висловив готовність працювати разом з ЄС щодо 
зменшення рівня позитивного сальдо китайських 
товарів у торгівлі між сторонами [18]. В рейтингу за 
легкістю ведення бізнесу в 2016 р. Китай посів 78 ща-
бель, за даними Світового банку, у порівнянні з 2015 
р. спостерігається поліпшення цього показника на 2 
позиції [19]. Поліпшення позицій в країні відбувало-
ся за такими показниками як створення підприємств 

та отримання кредитів. Особливої уваги заслуговує 
останній показник, адже зростання склало +16 по-
зицій. Інші показники мають погіршення порівняно 
з попереднім роком. Незмінними залишилися реє-
страція власності та дозвіл неплатоспроможності.
Досліджуючи динаміку зовнішньої торгівлі 
Китаю за 2012-2017 рр., можна відзначити, що 
імпорт Китаю постійно зростав впродовж 
2012-2017 рр. (рис. 1). 

Китай відіграє надзвичайно важливу роль у світовій торгів-
лі, адже є основним торговим партнером провідних економік 
світу. Після реформування і відкритості економіка КНР збе-
рігає швидке зростання впродовж 30 років з середньорічним 
темпом економічного зростання близько 10% [1]. Низка дослід-
ників аргументовано доводить і підкреслює центральне міс-
це Китаю у світовій економіці у середньо- та довгостроковій 
перспективі [2-7, 40-41]. Досліджуючи позиції Китаю у світо-
вих рейтингах можна відмітити, що країна займає гідні по-
зиції, поступаючись лише Сполученим Штатам Америки. Так, 
КНР посідає друге місце у світі за обсягом ВВП, який складає 
10,3 трлн. дол. США у 2015 р. та 11,2 трлн. дол. США у 2016 р [8]. 

Однак, необхідно зазначити, що впродовж останніх років динаміка ВВП Китаю має тенденцію до зростан-
ня, проте темпи приросту зменшуються, а динаміка ВВП на душу населення зростає. Досить низьким є 
місце країни в рейтингу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у країнах світу, а саме – 82 
місце серед 167 країн. За цим рейтингом Україна випереджає Китай на 3 позиції (79 місце). Першість Ки-
таю за демографічним потенціалом та трудовими ресурсами зробила з країни «майстерню світу». Крім 
того, Китай вийшов на найвищий щабель за об’ємом експорту, випередивши США, Німеччину та Японію. 
У Міжнародному валютному фонді (МВФ) Китай володіє 4,0% спеціальних прав з 3,81% голосів, посідаючи 
шосте місце у світі після США (17,68% та 16,74% відповідно), Японії (6,56% та 6,23%), Німеччини (6,12% та 
5,81%), Великої Британії та Франції (4,51% та 4,29%). Рішення МВФ від 30.11.2015 р. про надання юаню ста-
тусу резервної валюти збільшує вагу Китаю у світовій фінансовій системі [10].

Цікавим є факт, який відзначає низка дослідни-
ків: відбувається «розгортання однієї з основних 
глобальних тенденцій – переміщення центру еко-
номічного розвитку із Заходу на Схід, яка має всі 
передумови для збереження свого вектора у довго-
строковій перспективі» [11]. Підтвердженням є те, що 
після вступу до СОТ державні валютні резерви КНР 
збільшилися в 14 разів або з 212,2 млрд. дол. у 2001 
р. до 3 трлн. дол. наприкінці 2012 р., а частка країни 
на світовому ринку зросла з 4,3 % до 10,4 %. Середнє 
щорічне зростання товарного експорту склало 22 %, 
збільшившись у 4,9 рази, а середнє щорічне зростан-
ня імпорту склало 21% і його обсяг збільшився в 4,7 
рази. Експорт Китаю за цей період зріс у 6 разів [12, p. 
11-12, 16]. На КНР зараз припадає понад 12% світового 
експорту, а це більше, ніж у будь-якої іншої країні сві-
ту [13]. Номінальний експорт зростав щороку в серед-
ньому на 17% в період з 1990 р. по 2012 р. Це, у свою 

чергу, посприяло входженню Китаю до СОТ у 2001 р. 
[14]. На частку Китаю припадає 10% імпорту в світі, 
а зростання попиту на сировину з боку китайських 
заводів стало рушійною силою зростання в країнах, 
які постачають цю сировину, в тому числі в Австра-
лії і Бразилії. На Китай нині припадає дві третини 
азійського імпорту проміжних товарів, 25% експорту 
капіталу і товарів з Японії і Кореї та майже полови-
на регіонального експорту проміжних товарів [15]. З 
іншого боку, Китай зумів розширити своє позитивне 
сальдо торгового балансу з розвиненими країнами. 
Експортний бум Китаю спочатку був забезпечений 
дешевими товарами, виробленими для мало розви-
нутих країн світу. За даними Goldman Sachs Group, до 
кінця десятиліття торговий обіг країн ЄС з Китаєм ви-
явиться більшим, ніж торгові обороти в межах інте-
граційного угрупування [16]. Наразі Китай, а не США, є 
найважливішим торговим партнером Німеччини [17].

Найбільшим експортним ринком для Китаю є ЄС (17% від сукупного експорту), в свою чергу, Китай є 
другим експортним ринком для ЄС (8%) – станом на 2016 рік. 

Джерело: сформовано авторами за матеріалами [20, 21, 38, 39]. 

Дослідженням встановлено, що структура зовніш-
ньої торгівлі КНР за досліджуваний період зазнала 
серйозних якісних змін. Визначальним досягненням 
останніх років стало доведення частки готових ви-
робів в загальному експорті до 95%, передусім ма-
шин та устаткування до 50%. Країна перетворилася 
з маргінального гравця у світовій торгівлі на одну 
з найважливіших торговельних країн в абсолютних 
цифрах [22]. Китай трансформувався у світового лі-
дера з експорту машин та устаткування, включаючи 
високотехнологічне і передове. Показником висо-
кого рівня, досягнутого країною, служить і частка 
машинобудівної продукції в структурі імпорту – 43%. 

Сучасна КНР виступає як нетто-експортер машин, 
устаткування й високотехнологічних товарів. Змен-

шується частка в експорті традиційних товарів, які 
раніше формували профіль країни – іграшок (1,6%), 
виробів з текстилю та трикотажу (8,5%), продуктів 
харчування (2,8%). В експортній машинобудівній 
номенклатурі вагоме місце посідає промислове об-
ладнання, вартість поставок якого за кордон зро-
стає високими темпами. 

Незважаючи на те, що в Китаї велика наявність і 
провідні позиції з виробництва мінеральної сиро-
вини і палива, питома вага в експорті зазначених 
груп товарів є незначною. Так, в групі «Паливо» 
особливе місце мають вугілля та зріджений нафто-
вий газ, а в групі «Продовольство», що становить 
3% експорту Китаю, основне місце належить цукро-
ві, кукурудзі, рису, сої, фруктам, чаю.

Спостерігалося поступове зростання експорту з 2012 р. до 2014 р. У 2015-2016 рр. ця тенденція дещо змі-
нилася, а в 2017 р. експорт майже сягнув рівня 2014 р. Аналогічна ситуація спостерігається і у зовнішньо-
торговельному балансі країни. За 2012-2017 рр. сальдо торгівельного балансу коливалося, до 2015 р. воно 
зростало і досягло позначки у 593,9 млрд. дол., а з 2016 р. поступово зменшувалося до 509,7 млрд. дол. та  
до 421,44 млрд. дол.  – у 2017 р. Протилежною є ситуація на ринку послуг. Сальдо балансу послуг країни 
було додатним у 2012-2014 рр. і становило відповідно 120,87 млрд. дол. 82,18 млрд. дол. та 127,02 млрд. дол., 
що свідчить про експорт більшої кількості послуг, ніж їх імпорт, а з 2015 р. тенденція повністю зміни-
лася і зовнішньоторговельне сальдо було негативним; так, у 2016 р. воно становило -112,33 млрд. дол. 
та 75,38 млрд. дол.  – у 2017 р., що свідчить про переважання імпортованих послуг над експортованими.
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Отже, наразі Україна є перспективною країною Східної Європи та має значний відстроче-
ний потенціал купівельної спроможності, який підвищуватиметься, якщо політична та 
економічна ситуація в країні стабілізується. Пріоритетною задачею в торговельно-еко-
номічній співпраці на тривалу перспективу слід вважати зменшення тарифного і нета-
рифного захисту китайського ринку; оптимізацію торгової, економічної та інвестиційної 
співпраці в рамках в Ініціативі «16+1» і проекті «Один пояс, один шлях» з метою отримання 
важелів впливу на розбудову глобальної та європейської економічної інфраструктури; ви-
значення доцільності та переваг і небезпек від створення ЗВТ між Україною і Китаєм.

Значні зміни спостерігаються у географічній струк-
турі зовнішньої торгівлі Китаю, першість належить 
торговельно-економічній співпраці з Азією, при 
тому, що частка традиційного партнера – Японії 
знизилася. Китай також активно нарощує свою 
присутність на ринках країн Африки та Латинської 
Америки. У розрізі за країнами головним напрям-
ком китайського експорту залишаються Сполучені 
Штати, а на другому місці – країни ЄС. Спостері-
гається тенденція до зниження темпів зростання 
товарообігу Китаю з більшою частиною його най-
більших партнерів у 2015 р., приміром, торгівля 
з ЄС скоротилася на 8,2%, з Японією – на 10,8%, з 
Республікою Корея – на 5,0%. Позитивна динаміка 
простежується в торгівлі з країнами АСЕАН і США.

Серед імпортерів провідна роль належить ЄС та 
АСЕАН, зокрема лідерами є Японія, Республіка Ко-
рея, США, Тайвань. Китай часто є кінцевою ланкою 
у вартісних ланцюжках з країнами Південно-Схід-
ної Азії, що обумовлює стійке зростання цих кра-
їн в торговельному обороті Китаю [24]. Високими 
темпами характеризується торгівля КНР з країнами 
Африки, які, у свою чергу, є джерелом надходжен-
ня мінеральної сировини та палива. Торговельно- 
економічна співпраця є виправданою, КНР інвестує 
значну частину великих інфраструктурних проектів 
та імпортує стратегічно важливі для розвитку націо-
нальної економіки сировинні і паливні ресурси.

Зростання Китаю як провідної торгової нації має 
безпосередні наслідки для виробництва та доходів 
його торгових партнерів і непрямі наслідки – для 
багатосторонньої торговельної політики. Торго-
вельна політика країни реалізується за допомогою 
тарифних і нетарифних інструментів. Митний та-
риф Китаю складається зі ставок РНС, договірних 
тарифних ставок, спеціального пільгового тарифу, 
загальних тарифних ставок, ставок тарифної квоти 
та тимчасових мит. Мита для країн з режимом най-
більшого сприяння є найпоширенішими. Середній 

митний тариф у Китаї впродовж 2011-2015 рр. зали-
шився майже незмінним і у 2015 р. становив 9,5% на 
усі товари, 14,8%  – на сільськогосподарські товари і 
8,6%  – на не сільськогосподарські товари.

Серед нетарифних інструментів торговельної полі-
тики Китаю важливе місце посідають ліцензування 
імпорту та експорту. Китай застосовує режим ліцен-
зування імпорту, в рамках якого існує три види лі-
цензій: автоматичні ліцензії, неавтоматичні ліцензії 
та сертифікати тарифних квот. Вид ліцензії залежить 
від типу імпорту, який може бути необмежений, об-
межений і заборонений. В Китаї також діє система 
обов’язкового ліцензування експорту, експертизи 
та карантину. Існують три основні категорії товарів: 
заборонені до експорту; ті, що вимагають обов’язко-
вого ліцензування/квотування; ті, що експортують-
ся без спеціальних обмежень. Слід також зазначити, 
що Китай вводить загальні обмеження на експорт, а 
також – залежно від країни призначення. 

Відносини між Україною та КНР регулюється Угодою 
між Урядом України та Урядом Китайської Народної 
Республіки про торговельно-економічне співробіт-
ництво (1992 р.), згідно з якою встановлено режим 
найбільшого сприяння щодо стягнення мита на 
експортні та імпортні товари двох країн, податків та 
інших внутрішніх зборів. Найвищої точки розвитку 
торговельно-економічні взаємини країн досягли у 
2013 р., коли був підписаний Договір про дружбу та 
співробітництво. Проте політичні зміни 2014 р., не-
виразна реакція Китаю на російську анексію Криму 
та воєнну агресію на сході держави проти України 
зумовили певну деактивізацію двосторонніх вза-
ємин на певний період. Помірковану позицію КНР 
можна пояснити, по-перше, обережним ставлен-
ням до будь-яких радикальних суспільно-політич-
них змін та певним дипломатичним вичікуванням з 
метою уникнення міжнародної відповідальності та, 
по-друге, збереженням дружніх і добросусідських 
відносини з усіма сторонами. 

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ
(Китай)

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ
(Україна)

Можливості (O)
1. Розширення співробітництва країн в 
рамках в Ініціативі «16+1» і проекті «Один 
пояс, один шлях».
2. Укладання угоди та створення зони вільної 
торгівлі між Україною та Китаєм.
3. Вихід на ринок та визначення секторальних 
пріоритетів торговельно-економічного 
співробітництва.

Загрози (T)
1. Технологічні асиметрії у торгівлі 
країн: сировинний імпорт з України та 
високотехнологічний експорт КНР.
2. Обмежений вихід вітчизняного бізнесу 
на ринок Китаю.
3. Збереження негативного сальдо в зовнішній 
торгівлі за більшістю груп товарів.
4. Високий рівень тарифного захисту, 
передусім на с.-г. продукцію.

Сильні сторони (S)
1. Вигідне географічне розташування 
України.
2. Багаті природні ресурси.
3. Високий рівень освітнього потенціалу.
4. Наявність науково-технологічного 
потенціалу.

Очікування (S+O):
Повна лібералізація торговельного режиму, 
посилення торгових та економічних 
відносин, можливість створення зони вільної 
торгівлі, посилення прагматики у торгових 
і економічних відносинах на з метою 
встановлення симетричної економічної 
взаємозалежності сторін.

Очікування (S+T):
Посилення розриву виробничих і технологічних 
можливостей країн, зростання попиту на 
імпортну продукцію на внутрішньому ринку, 
зростання залежності у секторі сировинного 
експорту до Китаю, відсутність товарної та 
географічна диверсифікація експорту України.

Слабкі сторони (W)
1. Збройний конфлікт на території країни.
2. Енергозалежність держави.
3. Низькі показники у соціальних, 
політичних та економічних рейтингах.
4. Низька конкурентоздатність вітчизняних 
товарів та послуг.
5. Нестабільність курсу національної валюти.

Очікування (W+O):
Перезавантаження китайсько-українських 
відносин з наданням цим відносинам більш 
активного політичного характеру, розширення 
торговельно-економічного співробітництва 
країн з метою захисту і просування 
національних інтересів.

Очікування (W+T):
Дестабілізація двосторонніх відносин, 
демотивація підприємницької діяльності 
внаслідок значної кількості торговельних 
перешкод, взаємного сприйняття країн з 
урахуванням загроз та зменшення 
інвестиційної привабливості країн.

Таблиця 1                            SWOT-аналіз торговельно-економічної співпраці України з Китаєм 

Можна зробити висновок, що на основі проведеного аналізу, в т. ч. SWOT, стратегічний розвиток парт-
нерських відносин в економічній сфері між Україною та Китаєм в період до 2030 р. включно має ґрун-
туватися на трьох таких принципах: по-перше, активізація та посилення діалогу з питань поглиблення 
торговельно-економічного співробітництва через систему інструментів торговельної політики, переду-
сім зменшення тарифного і нетарифного захисту китайського ринку (наприклад, тариф на пшеницю та 
кукурудзу становить 65%); по-друге, оптимізація торгової, економічної та інвестиційної співпраці: так, 
Україні як країні Східної Європи доцільно долучитися до співробітництва з Китаєм в рамках Ініціативи 
«16+1» і проекту «Один пояс, один шлях» з метою отримання важелів впливу на розбудову  глобальної 
та європейської економічної інфраструктури, а також дослідити можливості і загрози створення ЗВТ між 
країнами; по-третє, розробка довгострокової стратегії розвитку торговельно-економічної співпраці між 
Україною та Китаєм з виокремленням та обґрунтуванням секторальних пріоритетів.

З метою визначення головних чинників, які впливають на стратегічний розвиток партнерських 
взаємин в економічній сфері між Україною та Китаєм в період до 2030 р. включно, був проведений 
SWOT-аналіз (аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та небезпек). На основі цього ана-
лізу були визначені зовнішні можливості та загрози для стратегічної співпраці між країнами, а 
також їх сильні та слабкі сторони (Табл. 1).

Досліджуючи імпортну номенклатуру КНР, можна 
відзначити, що 43% припадає на машини й устатку-
вання, 17% – на вуглеводневе паливо, 10% – хімічні 
товари, 7,3% – руди металів, 4% – кольорові метали, 
1,5% – чорні метали, на інші позиції припадає менше 
за 1%. У великих обсягах Китай імпортує глинозем, 
руду, залізну, марганцеві, мідні, хромові та інші мета-

ли. Незважаючи на те, що КНР є найбільшим світовим 
сільськогосподарським виробником, країна продов-
жує ввозити у великих кількостях агропродовольчу 
продукцію, зокрема напої, тютюн, пшеницю, пшенич-
не борошно, сою, кукурудзу, рис та харчові рослинні 
олії. Значна частка машинобудування, передусім ав-
томобілів, переважно вантажних і комерційних.

Значний вплив на розвиток зовнішньої торгівлі КНР справляє іноземний капітал. До основних ін-
весторів можна віднести Гонконг, Японію, Сінгапур, Тайвань, США, Республіку Корею, Німеччину, 
Голландію, Велику Британію, Швейцарію, на які припадає 91% всіх ПІІ. Значну частку інвестицій 
робить китайська діаспора. Також зростають темпи вивезення за кордон китайського капіталу 
та вливання інвестицій до інфраструктурних об’єктів зарубіжних країн.

Дослідженням встановлено: у 2016 р. основними статтями експорту до Китаю були руди, шлаки і 
зола – 32,5 %; зернові культури – 29,9 %; жири та олії тваринного або рослинного походження – 
26%; деревина і вироби з деревини – 2,6%; реактори ядерні, котли, машини – 2,5%. Основу імпорту 
з Китаю становили електричні машини – 22,5%; реактори ядерні, котли і машини – 17,1%; пластмаси, 
полімерні матеріали – 6,1%; чорні метали – 4,4%; органічні хімічні сполуки – 3,7%; різноманітна хі-
мічна продукція – 3,7%; взуття – 3,5%; вироби з чорних металів – 3%.

Двостороннє інвестиційне співробітництво наразі не 
відповідає можливостям Китаю і потребам України. 
Нарощування обсягів імпорту з КНР не супроводжу-
ється активізацією інвестиційного співробітництва 
(0,48% у загальному обсязі залучених прямих інозем-
них інвестицій), українські інвестиції до КНР також 
практично відсутні [34]. В економіку України залуче-

но 17,8 млн. дол. США інвестицій з Китаю, що пере-
важно спрямовані до підприємств у сфері сільського, 
лісового та рибного господарства – 39,6%, промис-
ловості – 19,4%, оптової та роздрібної торгівлі, ре-
монту автотранспортних засобів і мотоциклів – 11,2%, 
транспорту, складського господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності – 11%.
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НОВИЙ РІК
    у старому ПЕКІНІ

Звичай святкувати Новий рік широко поширився з ча-
сів династії Цзінь (III-V ст.). У старому Пекіні особливо 
урочисто ритуальна новорічна вечеря проходила в 
імператорському палаці. За часів імператора Цяньлу-
на (династія Цін) новорічна трапеза в палаці зазвичай 
проходила в Залі збереження гармонії або в Палаці 
небесної чистоти Забороненого міста. На столах у вісім 
рядів виставляли шістдесят три гарячі і холодні страви, 
делікатеси, а також різноманітні супи та солодощі. На 
новорічній вечері крім імператора й імператриці були 
присутні наложниці, діти і внуки імператора. Під час 
бенкету між тостами виступали музиканти і танцюристи.

В кінці 40-х років ХХ століття люди у Пекіні жили неза-
можно, але в новорічний вечір (30-й день останнього 
місяця за місячним календарем) на столах як прави-
ло було кілька новорічних страв: капуста з гірчицею, 
смажене м'ясо з гарбузової соломкою, смажене асорті 
з бобової пастою, пекінська гостра капуста, тушкована 
риба, тушковане м'ясо, м'ясні кульки сисі, м'ясо юань-
бао та інші. У Китаї на новорічному столі обов'язково 
має бути риба. Це означає «щороку з надлишком» 年年
有余 niánnián yŏuyú (слово 余 yú надлишок співзвучно 
鱼 yú риба). Під час новорічної вечері не з'їдали все без 
залишку, щоб забезпечити «багатство з надлишком» в 
наступному році. За старих часів говорили 宁可穷 一年, 
也不穷一天 nìngkě qióng yī nián yě bùqióng yī tiān - кра-
ще бути бідним весь рік, щоб один день був достаток.

"拜年" - "bài nián" означає відвідування друзів і родичів з ново-
річними привітаннями в період свята Весни. У старому Пекі-
ні цей ритуал поділяли на "拜年" «bài nián» і "贺年" «hè nián».            
"拜年" «bài nián» - це низькі поклони вітання молодших перед 
старшим, а "贺年" «hè nián» - взаємні побажання щастя і удачі 
в Новому році між представниками одного покоління.

Розрізняють "拜早年" «bài zǎo nián», "拜晚年" «bài wǎn nián» і "大拜年" «dà bài nián». Зазви-
чай на 8-й день 12-го місяця за місячним календарем відвідували друзів і родичів "拜早
年" «bài zǎo nián» - ранні новорічні привітання. Люди, які під час свята Весни були зайня-
ті іншими справами, приходили з подарунками напередодні Нового року. Пізні новорічні 
привітання - "拜晚年" «bài wǎn nián» - здійснювали після 5-го і до 15-го числа 1-го місяця 
Нового року, в ці дні відвідували друзів і родичів. Візити слід було наносити до 15-го дня 
1-го місяця, в цьому випадку не порушувалися пристойності. "大拜年" «dà bài nián» - великі 
новорічні привітання - здійснювали з 1-го по 5-й день Нового року. Спочатку вітали з Но-
вим роком старших у своїй родині, потім старших в сім'ях родичів і друзів.

Дотримувалися послідовності новорічних привітань: спочатку близьких, а 
потім далеких. У 1-й день Нового року вранці робили поклони Небу і Землі 
拜天地 bài tiān dì, а потім поклоніння предкам (поминальним табличкам) 
拜祖宗 bài zǔ zōng, після чого вітали найстаріших членів сім'ї. Молоде по-
коління вітало з Новим роком старших: дідусів, бабусь, батьків (дядька і 
тітку). Молодшим, в свою чергу, вручали заздалегідь приготовані 压岁钱 yā 
suì qián - грошові подарунки до Нового року. На 2-й і 3-й день Нового року 
вітали брата матері і його дружину, сестру батька і її чоловіка, тестя і све-
кра з дружинами, інших родичів. На 4-й і 5-й день - колег, друзів і сусідів.

Увійшовши до будинку до родичів, потрібно 
було тричі вклонитися зображенню Будди. Якщо 
господар був одного покоління з гостем, можна 
було вітати його, склавши руки на грудях. Якщо 
старше, то стати на коліна. Господар повинен 
був встати зі свого місця, щоб допомогти гостю 
піднятися, і сказати: церемонії зайві (免礼, 免礼 
miǎn lǐ, miǎn lǐ). Приходячи з привітаннями до 
колег і друзів, було не прийнято засиджувати-

ся. Господар, прийнявши привітання, повинен 
був вибрати сприятливий день для візиту у від-
повідь. Сусідів вітали звичайним привітанням, 
склавши руки на грудях або: 恭喜发财 gōng xǐ fā 
cái (бажаємо процвітання) або 万事如意 wàn shì 
rú yì (нехай здійсняться ваші мрії). Увійшовши 
до будинку, сідали ненадовго - тут не було по-
трібно багато церемоній, головне було зайти з 
поздоровленням.

У старому Пекіні ввечері напередодні Нового року всією сім'єю сідали за 
стіл. Головною стравою були пельмені. Вечерю в останній вечір 12-го мі-
сяця за місячним календарем називають по-різному: 团年饭 tuán nián fàn 
(новорічне возз'єднання), 团圆饭 tuán yuán fàn (вечеря возз'єднання), 年禧

饭 nián xĭ fàn (новорічне щастя) або 合家欢 hé jiā huān ( свято всієї родини).

КУЛЬТУРАВ. Б. УРУСОВ

У новорічну ніч прийнято їсти пельмені 饺子 jiăozi. За старих часів їх називали 元宝 yuán băo - доро-
гоцінними злитками, так як за формою вони нагадували злитки золота. Овочі в пельменях - 菜 cài, 
це слово співзвучне 财 cái, що означає багатство, тому є пельмені - означало можливість розбагатіти. 
За часів династії Цін пельмені називали 煮饽饽 zhŭ bōbo - варені пампушки, в народі їх зазвичай на-
зивають 水饺 shuĭjiăo - варені пельмені. Вважалося, що в новорічну ніч необхідно їсти «сприятливу 
їжу». Зазвичай начинка для пельменів - свинячий фарш з капустою і цибулею, є також пельмені з 
морквою, коріандром і деревними грибами і безліч інших видів начинки.

За традицією після півночі ліпили пельмені з пісною начинкою, щоб задобрити духів. Старші 
члени родини не забували покласти в пару пельменів дрібні монетки. Того, кому діставалася мо-
нетка, очікував щасливий і удачливий рік.

Володимир Урусов
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     оновлена   
  версія

О. Николишин

журналіст української редакції 
Міжнародного радіо Китаю 

«Наближався Новий рік за старим місячним календарем, 
перша значна подія за весь рік, і люди, окрім хіба надто 
заклопотаних службовими справами, готувалися гідно 
зустріти це чудове свято. Врочистий день прийшов 
не зненацька. Він наближався поволі, щодня принося-
чи щось нове. Місто оживало, на вулицях люднішало, 
скрізь продавали барвисті ліхтарі, іграшки, хлопавки, 
повсюди лунали звуки ріжків, сопілок». 

(Ба Цзінь, роман «Сім’я», переклад Івана Чирка).

НОВИЙ   
    РІК –

Це уривок з роману Ба Цзіня «Сім’я». 
Хоча він описує події початку ХХ ст., 
утім, цей уривок про приготування 
до свята Весни буде актуальним і 
сьогодні, хіба що за винятком ріжків 
та сопілок. Та все ж за майже 100 ро-
ків, що минули з часу написання цих 
рядків, традиції головного свята 
країни поповнилися й новим змістом.

Незважаючи на обмеження на використан-
ня піротехніки, що вводяться останніми 
роками в Китаї з міркувань протипожежної 
безпеки та боротьби за чисте повітря у 
святкові дні, запуск хлопавок та феєрверків 
все одно, як і раніше, залишається кульмі-
нацією святкування. А ось як це описував Ба 
Цзінь 100 років тому: «Як тільки стемніло, 
по всій вулиці затріщали хлопавки. Звичай-
но тиха вулиця сповнилася гамором. Гуркіт 
і тріскотнява чулися скрізь, важко було 
визначити, звідки, зрештою, линуть всі ці 
звуки, такі гучні й дзвінкі, немов то гасали 
табуни коней або шаленіли морські хвилі».

Абсолютно непорушним на святковому столі є міс-
це для пельменів, якими охоче ласують у кожно-
му китайському домі на «чусі» (除夕 – переддень 
Нового року за місячним календарем). Та разом зі 
зростанням доброту китайського середнього кла-
су у його представників з’являються й деякі нові 
харчові уподобання. Наприклад, останніми роками 
до Нового року в продуктових крамницях активно 
скуповують полуниці та імпортні черешні, пере-
важно з Чилі. До речі, понад 80% експорту чилій-
ської черешні припадає саме на Китай.

Що стосується розваг у новорічний вечір, то тут вже 
давно безумовним лідером є новорічний гала-кон-
церт «Чуньвань» (春晚) на Центральному телеба-
ченні Китаю (CCTV). Потрапити на нього мріє кожен 
артист Піднебесної. І хоча щорічна аудиторія цієї 
програми складає близько 700 млн. осіб, що робить 
її однією з найпопулярніших у світі, загальна тен-
денція, насправді, вказує на поступовое зниження 
глядацької аудиторії програми. Відповідно до ста-
тистичних даних останнього десятиліття, опубліко-
ваних CCTV, новорічний концерт 2010 р. мав найви-
щий рейтинг – 38.26%, у 2017 р. цей показник склав 
уже 30.88%. Частку аудиторії насправді забирає 
інтернет, адже все більше молоді віддає перевагу 
планшетам і телефонам перед телевізорами. 

Нові технології, захоплення соцмережами і перемі-
щення різних сфер життя до смартфонів відбилися 
на ще одній традиції – дарування «хунбао» (红包 – 
конверти червоного кольору з грошима, які дару-
ють на свято Весни). Тепер у китайців, а особливо 
серед молоді, досить популярним є надсилати дру-
зям та рідним електронні «червоні конвертики» з 
грошима у соцмережі «Вейсінь». 

Те, що свято наближається, першими відчувають китайські залізничники. За два тижні до 
Нового року починається період «чуньюнь» (春运 – пасажирські перевезення під час свя-
та Весни). Це час масової внутрішньої міграції, коли мільйони людей залишають міста, де 
вони працюють і навчаються, та прямують до своїх домівок, щоб разом з рідними зустріти 
настання весни. Після закінчення свят вони повертаються назад, а залізничники продов-
жують напружено працювати. Весь «чуньюнь» триває 40 днів, впродовж якого здійснюється 
майже три млрд. поїздок. Разом з тим, хоча Новий рік – традиційно сімейне свято, останніми 
роками все більше китайців віддають перевагу тому, щоб провести його не вдома і навіть не 
у Китаї. За даними Китайської академії туризму та туроператора Ctrip, минулого року під час 
свята Весни обсяг виїзного туризму в Китаї досяг 6,5 млн. осіб. 
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   КИТАЙСЬКИЙ
        КІНЕМАТОГРАФ
  у глобалізованому    
                  СВІТІ

О. А. Коваль

журналіст-міжнародник, 
член правління Української 

асоціації китаєзнавців

До столиці України завітала міжнародна виставка 
з історії китайського кінематографа. Особливістю 
цієї експозиції є те, що вона пересувна і вже побу-
вала у декількох країнах світу, оповідаючи понад 
столітню історію національного китайського кіне-
матографу. Окрім стендів, тут представлені та-
кож макети-діорами, а ще виставку супроводжують 
лекції фахівців та покази китайських кінофільмів. 

Організатором виставки став Китайський національний музей кіно (中国电影博物馆) (www.
cnfm.org.cn), створений 2007 року. На сьогодні це найбільший з національних музеїв кіно 
світу – площа цілої будівлі у китайській столиці, у якій розмістилися 20 виставкових 
залів і 5 сучасних кінозалів для цифрового кіно, включаючи IMAX і кіно зняте на плів-
ку, – 38 тис. м2. Це дозволяє переглядати як старі, так і найсучасніші кінострічки, яких у 
фондах музею вже понад 1500. В цілому збірка музею нараховує понад 100 тис. одиниць 
збереження. У сховищах зберігаються не лише фільми, а й обладнання для зйомки, сце-
нарії, афіші, костюми акторів, фото, реквізит тощо. 

Співробітники музею досліджують технології кінематографа, розповсю-
джують знання про китайський кінематограф, видають спеціалізований 
часопис, що є платформою для проведення професійних досліджень і об-
міну думками як китайських, так і зарубіжних дослідників.

В ексклюзивному інтерв’ю для часопису «Украї-
на-Китай» куратор виставки Чень Чжіцян сказав: 
«Між Україною і Китаєм є доволі тривалі обміни 
у царині культури. На цій виставці ми показує-
мо понад сторічну історію китайського кіно на 
матеріалах, які зібрані у музеї китайського кіне-
матографу в Пекіні. Ми розповідаємо про процес 
виробництва кінострічок і про найвизначніші 
фільми різних часів». 

Пан Чень впевнений, що, «незважаючи на різницю 
в культурі та мові, ми можемо через діалог досягти 

того ефекту, який допоможе нашим народам зро-
зуміти один одного. Я чув про ваш журнал «Украї-
на-Китай» багато добрих відгуків, ще у Китаї. Я знаю, 
що він давно і добре слугує розвитку двосторонніх 
взаємин між нашими країнами», – сказав пан Чень. 

На відкритті виставки було кілька сотень людей, які 
з цікавістю розглядали експозицію. Урочисту цере-
монію відкриття провели Надзвичайний та Повно-
важний посол КНР в Україні пан Ду Вей, китайські 
дипломати, українські діячі культури та мистецтва, 
кінокритики, митці. 

За форматом виставка нагадувала величезну книгу, сторінки-стенди якої були розгорнуті в залах Київської 
міської державної адміністрації. Проходячи повз них, можна було побачити стислі відомості про найви- 
значніші кінокартини, зняті у Китаї, а також стислі характеристики окремих періодів розвитку кінематогра-
фу. Не буде перебільшенням сказати, що українські мистецтвознавці та кінокритики вперше в такому об-
сязі одержали інформацію про китайський кінематограф, його історію та фільми, які особливо подобалися 
китайцям впродовж понад ста років. 

Цікаво, що китайці вважають попередником 
світового кінематографу досить поширений 
у традиційному Китаї театр тіней. Вони від-
найшли тексти, в яких ще Чжуан Цзи розмір-
ковував над зв’язком людини і тіні. Тінь в ки-
тайських традиційних уявленнях вважалася 
загадковою і такою, що здатна справляти 
вплив на саму людину. 

В китайському театрі тіней виконавець за 
лаштунками показував фігури, які за допомогою 
світла тінню падали на екран, створюючи з іншо-
го боку рухоме зображення для глядачів. Впер-
ше такий театр в Китаї з’явився в добу династії 
Тан, вважають дослідники. А з династії Сун у 12 ст.       
театр тіней став розповсюджуватися  на всю Пів-
денно-Східну Азію, де набув популярності. На-
разі він залишається традиційним мистецтвом у 
Китаї, але вже з використанням спеціально виго-
товлених для такого театру фігур та декорацій. 

Виставка оповідає, що в Європу принцип те-
атру тіней потрапив лише у 18 ст.: 1767 р. 
його вперше показано в Парижі, 1774 р. – для 
німецької публіки і 1776 р. – у Лондоні. Зго-
дом, після винайдення електричного світла 
і фотографії, європейці винайшли «сучасний 
театр тіней»  – кіно. 

Свій перший фільм китайці самотужки зняли у 1905 р. 30-хивлинна «німа» стрічка мала назву «Битва під 
горою Цзюнь» (定军山) або «Завоювання гори Цзюнь». Китайський кінематограф одразу виявив власну 
особливість, адже перша ця кінострічка була  зафільмованим виступом актора у стилі Пекінської опери, 
що є епізодом з традиційного китайського роману 14 ст. «Трицарство» (三国演义). Автором фільму був 
Жень Цзінфен, а єдиним актором, хто зіграв роль «воїна», – Тань Сіньпей (谭鑫培). Його ще називають 
одним з 13 великих акторів китайської опери доби пізньої імперії Цін. Наразі в експозиції виставки пред-
ставлено макет, який демонструє знімальний майданчик цього фільму. Натомість відомо, що єдина копія 
першого китайського фільму згоріла у часи війни, у 1940 році. Нині стрічку вважають втраченою. 

ПЕРШИЙ ЕТАП – з 1905 року до певного періоду се-
редини ХХ ст., коли художні фільми у Китаї фактично 
припинили знімати.

Проте саме в цей період сформувалося своє-
рідність китайського кіно – це його історизм, 
заглибленість у китайську традицію, попу-
лярності набуло кіно про війну та бойові мис-
тецтва, патріотичне кіно, кінодрами, ліричні 
картини і комедія.

«ДРУГИЙ ЕТАП ми ведемо від початку політики 
реформ та відкритості 1978 року. – каже пан Чень. 

– І вже останні 10-15 років є новим важливим ета-
пом для історії китайського кінематографа».

ПРО СУЧАСНИЙ ПЕРІОД розвитку китайського кіно і 
про останні тенденції у сфері китайського кінемато-
графа всі бажаючи могли довідатися від наукового 
співробітника Китайської академії мистецтв, профе-
сора Лю Фаня. Він відомий дослідник кіномистецтва 
Китаю, але також співпрацює з кінокомпаніями краї-
ни як радник, що дозволяє йому поєднувати наукову 
та викладацьку роботу і безпосередньо спостерігати 
за розвитком китайського кінематографу зсередини.

Пан ЧЕНЬ ЧЖИЦЯН розповів нам у інтерв’ю, що китайський кінематограф розвивався у ТРИ ЕТАПИ.
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За словами пана Лю Фаня, новітній період розвит-
ку китайського кіно слід вести від реформи 2002 р., 
коли розрізнені кінотеатри Китаю були об’єднані в 
мережі, а відтак з’явився національний кіноринок. 
Це дозволило суттєво збільшити інвестиції в розви-
ток мережі кінотеатрів. На той момент у Китаї налі-
чувалося 1843 екрани і касовий збір склав 950 млн. 
юанів за рік.

Другою реформою 2002 р. стало те, що всі 
компанії, зареєстровані в царині культури, ді-
стали ліцензії на виробництво фільмів. Доти 
лише десять державних компаній мали такі 
права. Завдяки такому крокові було створено 
конкурентне ринкове середовище, і вже самі 
ринкові механізми стали визначати ринок 
кіно і розподіл коштів. У 2002 р. в Китаї було 
вироблено 101 фільм, – зазначив пан Лю.

Також можна згадати, що саме в ці роки з’явилися 
фільми «Тигр підкрадається, дракон ховається» (臥

虎藏龍) тайванського режисера Енга Лі (2000 р.) та 
«Герой» (英雄) режисера Чжана Імоу (2002 р.), які ста-
ли справжнім проривом китайського кінематографа 
на світовий кіноринок. Зняті у традиційному для ки-
тайського кіно жанру «уся» (武侠) – фільмів про бо-
йові мистецтва, де пригоди героїв перегукуються з 
фантастичними сюжетами, в яких, однак, розкрито 
основи китайської історії, філософії та національної 
психології. Вони дали іноземній аудиторії чудове і 
яскраве уявлення про китайську культуру.

Цікаво відзначити, що комерційний успіх цих двох 
фільмів до сьогодні не зміг повторити жоден з ки-
тайських фільмів на світовому ринку, і зокрема на 
найбільшому ринку кіно у світі – у Північній Амери-
ці, що поєднує США та Канаду.

Натомість внутрішній кіноринок Китаю розвивався 
значними темпами – вже у 2013 р. в країні налічу-
валося 18195 екранів, касовий збір з яких склав 21,6 
млрд. юанів. В країні було вироблено 638 фільмів.

Так, справжньою сенсацією для китайського кіноринку, який змінив ба-
гато застарілих правил гри, став реліз фільму Джеймса Камерона «Ава-
тар». Зробивши рекордний касовий збір 1,34 млрд. юанів у 2010 р., фільм 
вперше продемонстрував китайській аудиторії, що справжні великі та 
якісні стрічки варто дивитися у добре оснащених кінотеатрах і залах. 
Глядачі вишукувалися в довжелезні черги і платили перекупникам вищу 
ціну за квитки, щоб подивитися стрічку з усіма спеціальними ефектами і 
гарним звуком, що забезпечували новітні цифрові технології.

Після цього розпочався справжній бум у будівництві сучасних кінозалів к Китаї. Якщо на 2010 р. в 
країні було лише 11 залів з технологією IMAX, то на тепер їх вже понад 500. Варто додати, що Китай 
у 2012 р. також розробив власну технологію сучасного великоформатного кіноекрану DMAX, яка вже 
інстальована в понад 300 залах.

Разом з цим змінилися і смаки китайського глядача в останні роки. 
Так, випущений у грудні 2012 р. китайський комедійний фільм «Пригоди у Та-
їланді» (人再囧途之泰囧) режисера Сюй Чжена став першим фільмом китай-
ського виробництва, який подолав відмітку у 1 млрд. юанів касових зборів 
на внутрішньому ринку. Натомість цей жанр виявився зовсім непридатним 
до експорту, адже жартівливі діалоги могли зрозуміти і оцінити лише місцеві 
глядачі. Тим не менше, саме комедії зазвичай посідали значне місце серед 
найкасовіших фільмів китайського ринку у останні роки.

У фільмі «Вовки воїни-2» режисером та одно-
часно головним героєм став У Цзін (吴京), якого 
тепер часто також прозивають «Джеком У», по-
дейкуючи, що він може стати наступником Джекі 
Чана для китайського кіно. В мистецькому плані 
герой бойовика «Вовки воїни-2» є першим китай-
ським «суперменом», героєм з індивідуальними 

особливостями. Він один впорався з цілою згра-
єю бандитів, а відтак – це патріотичний фільм», 
– підкреслив пан Лю. Так само патріотичною є й 
стрічка «Операція Червоне море», де китайський 
морський спецназ переслідує терористів та рятує 
китайських громадян з Ємену.

На думку пана Лю Фаня, 2017 р. приніс на китайський ринок нові тенденції та зміни. До понад 55 
тис. збільшилося кількість екранів у країні і за рік зафіксовано 1,6 млрд. людино-переглядів, що є 
більшим на 18% порівняно з 2016 р. У Китаї за рік вироблено близько тисячі фільмів, серед яких май-
же 800 – це драматичні картини, 32 анімаційні фільми та 44 – документальні. Всього 95 фільмів у 
китайському прокаті мали касовий збір у понад 100 млн. юанів, при цьому з них 54 з них – це фільми 
саме китайського виробництва. 

Але цікаво, що після цього захоплення військовою тематикою вже минулого 2018 р. китайський глядач 
знову зауважив і належно оцінив комедії з соціальною проблематикою – зокрема, фільм Чень Січена 
«Детектив за чайнатауну-2» (唐人街探案 2) та фільм Вень Муе «Так хочу жити, аж помираю» (我不是药神) 
про чоловіка, хворого на лейкемію, який намагається дістати заборонені у Китаї ліки з Індії, а відтак пе-
ретворюється на контрабандиста. Перший з них зібрав на китайському ринку понад 3,4 млрд. юанів (541 
млн. доларів США), проте в решті країн світу його касові збори не перевищили 2 млн. доларів США.



Відтак є підґрунтя для того, щоб через кооперацію 
китайських та світових митців кіно побудувати нову 
індустрію фільмів в Китаї, яка базувалася б на вза-
ємній вигоді та допомагала б китайцям і іноземцям 
краще зрозуміти культуру одне одного. Виробнича 
потужність і фінансові активи китайських кіноком-
паній вже геть інші, ніж кілька років тому. А отже, 
вони можуть вступати у цілком рівноправну коо-
перацію з найбільшими європейськими чи аме-
риканськими кінокомпаніями. Китайцям важливо 
натомість зрозуміти, що у просуванні фільмів на 
закордонний ринок їм вкрай потрібні партнери, що 
знають специфіку інших національних ринків для 
вдалої реклами китайських кінострічок.

Кіно і є тим унікальним засобом, яким можна пере-
давати культуру з будь-якої частини світу до аудито-

рії, яка б бажала дізнатися більше про цю культуру. 
Себто фільми мусять бути не лише для китайської 
аудиторії, а для світової аудиторії, яка б воліла біль-
ше знати про китайську культуру.

Куратор київської виставки з історії китайсько-
го кіно Чень Чжіцян у інтерв’ю журналу «Украї-
на- Китай» підкреслив, що саме під час спільного 
виробництва фільмів виникає дуже багато пи-
тань конкретної співпраці, які сторонам треба 
обговорювати, і це створює довіру. «Співпрацю-
вати і знімати фільми – це дуже глибоке і склад-
не завдання, і дуже важливе в плані культурного 
обміну», – підкреслив пан Чень, згадавши, що пе-
ремовинам з культурної співпраці зазвичай ліде-
ри Китаю приділяють велику увагу на зустрічах 
з українськими керманичами.
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Отже, між Україною та КНР закладено нову базу для розширення співпраці у галузі кіно 
та спільного кіновиробництва. 2019 р. розпочався з нових цікавих спільних проектів, які 
можуть бути обопільно вигідними для двох країн, сприятимуть духовному зближенню 
та культурному взаємозбагаченню українського та китайського народів.

Потім пан Лю Фань поділився з українськими фа-
хівцями й деякими проблемами сучасного китай-
ського кінематографа і кіноринку. Попри те, що 
фільми виробляють у Китаї понад 2 тис. компаній, 
лише 500 мають з цього бізнесу прибуток і працю-
ють стало з року в рік, не банкрутують. Незважаючи 
на конкуренцію, домінуючий стан на ринку займа-
ють 5-6 найбільших кінокомпаній, які контролюють 
70% кінопродукції. Через них значно зріс кошторис 
виробництва фільмів, гонорари для відомих акто-
рів чи «зірок» тощо.

Проте ще 10 кінокомпаній, які можна зарахувати 
до «другого ешелону», намагаються конкурувати 
з найбільшими своєю дешевшою, проте якісною і 

більш креативною у художньому плані продукцією. 
Тим часом досить значна частка китайської кіно-
продукції має низьку якість та художню цінність, і 
непоодинокими є випадки, коли фільми через це 
не потрапляють на екрани взагалі.

Ще однією проблемою китайського ринку є низь-
кий дохід з кожного екрану. Наявні вже близько 
60 тис. кіноекранів в країні, більшість з яких скон-
центровані у містах. Відтак рівень відвідуваності 
залів невисокий. Ще однією проблемою є те, що 
китайські кінокомпанії заробляють переважно на 
продажі квитків, проте у країні не склалися супутні 
до кіно індустрії розваг чи, наприклад, продажу су-
венірної продукції або іграшок.

СКЛАДНИЙ ШЛЯХ ДО СВІТОВОГО ГЛЯДАЧА

Але можна з певністю стверджувати, що китайський 
ринок вже став двигуном світового кінематографа 
і вже, на думку експертів, входить у свою «золоту 
добу». Світовий ринок кіно у 2017 р. дорівнював 39,9 
млрд. дол.. США, показав 3% зростання до попе-
реднього року. Ринок кіно КНР за обсягом посідає 
друге місце у світі, поступаючись лише північноа-
мериканському. За даними китайської статистики, 
касові збори у 2017 р. склали в КНР 8,53 млрд. дол. 
США, і показали за рік зростання на 13%. Якщо взяти 
відповідний показник для північноамериканського 
ринку, то він становив 11,1 млрд. дол. США, але по-
казав зменшення на 2,3%. Цікаво також зазначити, 
що деякі американські фільми в 2017 р. принесли 
авторам більше зборів в Китаї, ніж на північноаме-
риканському ринку.

На думку експертів, вже 2020 р. китайський ринок 
кіно стане найбільшим у світі з касовими збора-
ми, що перевищать 200 млрд. юанів (або близько 
30 млрд. доларів США) на рік.
Попри такі значні досягнення і добрі перспективи 
китайського кінематографа за понад століття роз-
витку і стрімке його зростання, інсайдери китайської 
фільмової індустрії звертають увагу на те, що кіно-
ринок КНР існує ніби сам для себе, його зростання 
пов’язане головним чином із внутрішнім попитом, а 
китайські фільми залишаються зовсім не відомими 
за межами Китаю та на світовому ринку. Так, у 2017 р. 
лише 7% касових зборів китайці одержали від про-
кату своїх фільмів за кордоном.

Фахівці вбачають проблему в тому, що дуже склад-
но змагатися з Голлівудом у сенсі «індустріаліза-
ції» виробництва. Йдеться технологію виробни-
цтва фільмів з великою кількістю талановитих 
фахівців на всіх етапах, починаючи від написання 
сценарію до управління зйомками фільму, і вреш-
ті – до фінальної обробки відео і постпродакшн, 
що сприяє розповсюдженню фільмів через сві-

тові мережі дистрибуції. Також не слід забувати, 
що, починаючи від часу після Другої світової вій-
ни, Голлівуд мав підтримку американського уряду. 
Уряд США завжди робив зусилля для просування 
американської кінопродукції на світові ринки, і 
будь-якій країні сьогодні важко змагатися зі Спо-
лученими Штатами в цьому.

Відомий режисер Гуо Фань, який на початку 2019 
р. випустив на американський ринок свій науко-
во-фантастичний блокбастер «Земля, що блукає» 
(The Wandering Earth, 流浪地球), переконаний, що 
голлівудська система виробництва фільмів не може 
бути локалізована у Китаї через культурні відмін-
ності. “Китайці звикли робити фільми у гнучкіший 
спосіб, з меншою запрограмованістю за графіком, 
яка відповідає голлівудській індустріалізованій схе-
мі», – поділився пан Гуо своїми думками з газетою 
«Чайна дейлі».

А директор з дослідження і розвитку у Адміністрації 
цифрового кіно КНР, Лю Ігуан, зазначив, що китай-
ська кіноіндустрія – одна з галузей, які почали свій 
розвиток на десятиліття пізніше, ніж інші індустрії 
в КНР в часи реформ і відкритості. Відтак, база та-
лантів ще не сформована, пересічні працівники га-
лузі кіно (особливо з виробничих спеціальностей) 
не можуть похвалитися високими доходами. А кіно-
компанії, навіть великі, попри масове виробництво 
фільмів, мало приділяють уваги «вирощуванню» та-
лантів, що є критичним елементом для покращення 
якості китайських фільмів.

Тим не менше, сучасні китайські фільми тору-
ють собі шлях на світові ринки, адаптуючись 
до смаків не лише китайської аудиторії. І ре-
цепт успіху досить простий – фільм мусить 
розповісти привабливу історію, яка може по-
долати культурні кордони і викликати погли-
блені думки та переживання щодо проблем, які 
турбують ціле людство.

На «Kyiv Media Week» восени 2018 р. вже було 
оголошено, що Україна перебуває на стадії пе-
ремовин з China Film Co-Production Corporation 
(CFCC) щодо підписання двосторонньої угоди 
про ко-продукцію між Кабінетом міністрів 
України та Урядом КНР.
Проте українським комерційним структурам не 
обов’язково оглядатися на наявність міжуря-
дових договорів про кіновиробництво  для ре-

алізації спільних проектів, а також для продажу 
цікавого контенту за кордон.

З 2017 р. розвиває свої зв’язки з Китаєм найбільша 
в Україні та Східній Європі група компаній FILM.UA. 
18 січня 2019 р. український мультфільм «Викрадена 
принцеса», випущений цією компанією, вийшов у 
комерційний прокат на китайський ринок. Його по-
каз відбувся одразу на 4,5 тис. екранів країни, що 
дає підстави сподіватися на добрі касові збори.

Китайські та світові експерти вбачають, що для подальшого розвитку китайського ринку кіно, для 
зростання його міжнародного впливу та більшої зрілості, буде необхідний перехід від орієнтації на 
місцевого глядача до орієнтації на світову аудиторію. Найефективнішій спосіб зробити це – розшири-
ти міжнародну кооперацію і спільне виробництво стрічок із зарубіжними країнами. Наразі Китай має 

угоди про спільне кіновиробництво з понад 20 країнами світу. Проте кількість фільмів, які виробляють 
у режимі кооперації з іноземними кінокомпаніями та запрошеними відомими режисерами та продюсе-
рами, наразі не перевищує у Китаї 10% від загальної кількості, що удвічі менше ніж, скажімо, в Європі. 
Натомість, за даними 2014-2015 рр., саме фільми, які були створені у співпраці з іноземними партерами 
у Китаї збирали 50-60% всіх касових зборів.

16-21 квітня 2018 р. у рамках Пекінського міжнародного фестивалю кіно 
відбулася презентація українського кінопродукту «Україна – твій пункт 
призначення», під час якої китайським партнерам було представлено 
потенціал української кіноіндустрії, досвід фахівців нашої країни у цій 
сфері, перспективи співпраці тощо.

Україна в цьому сенсі має добрі перспективи для 
співпраці з КНР в царині кіно. Варто згадати лише 
один епізод з фільму «Будинок летючих кинджа-
лів»  (十面埋伏) згаданого вже відомого  режисе-
ра Чжана Імоу. Вирішальна бойова сцена фільму 
була знята за 70 днів осені 2003 р. в українських 
Карпатах, у Івано-Франківській області біля Косо-
ва. І режисер був дуже задоволений, незважаючи 
навіть на те, що через зміну погодних умов йому 
довелося змінювати сценарій фільму. Йому вдало-
ся зняти дивовижний старовинний Китай в Україні. 
Вже у 2004 р. цей фільм на Канському фестивалі 
аудиторія вітала 20-хвилинними оплесками, а Аме-
риканська Академія кінематографічних мистецтв і 
наук відзначила за кращу кінематографію.

Можна пригадати, що ще 2013 р. було парафовано 
меморандум про співпрацю між Державним агент-
ством України з питань кіно та Головним управлін-
ням преси, публікацій, радіо, кіно та телебачення 
Китаю у сфері спільного кіновиробнитцва.

Під час Сьомого міжнародного медіа-форуму «Kyiv 
Media Week» у 2017 р. було підписано  рамковий 
договір про співпрацю у сфері розповсюдження і 
виробництва кіно- та телепередач між Міжна-
родним радіо Китаю та Національною суспільною 
телерадіокомпанією України.

У березні 2018 р. в Києві відбулися зйомки китай-
ського детективного серіалу «Золоте око».
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Старша наукова співробітниця 
Національного музею 

мистецтв імені Богдана 
і Варвари Ханенків

  КИТАЙСЬКИЙ    
     червоний ФАРФОР
з колекції музею   
                ХАНЕНКІВ

Перший (задокументований) зразок китай-
ського фарфору (порцеляни) потрапив до Єв-
ропи у XIV ст. То була сірувато-біла пляшка, 
яку за допомогою срібної оправи перетворили 
на глек, оздоблений  гербом Людовіка Угорсько-
го. З XV ст. фарфорові вироби були включені до 
дипломатичних дарунків, які єгипетські сул-
тани надсилались венеційським дожам.

Після подорожі Васко де Гама, 
який знову відкрив шлях на 
Схід, все більше фарфорових 
виробів почало потрапляти до 
Європи. Попит на «біле золото» 
був таким великим, що в ос-
танню чверть XVI ст. китайські 
майстри почали виготовляти 
його спеціально для європей-
ського ринку. До 1580 р. у Ліса-
боні вже було шість крамниць, 
що торгували порцеляною. У 
1602 і 1604 рр. голландці захо-
пили два португальські кораблі, 
більшу частину вантажу яких 
складали саме вироби з фар-
фору. В Амстердамі було про-
ведено ярмарок, який привер-
нув увагу покупців з усіх країн 
Європи, включно із королями 
Франції та Англії, і започатку-
вав масове захоплення євро-
пейців китайською порцеля-
ною. До початку XVII ст. імпорт 
фарфору до Європи перейшов 
до голландців, які відібрали у 
португальців торгівельну моно-
полію. До 1615 р. директори гол-
ландської Ост-Індійської ком-
панії не лише вказували сорти 
фарфору і кількість виробів, а 
й почали надсилати до Китаю 
зразки для копіювання євро-
пейських форм посудин (пивні 
кружки, масельнички, фляги, 
чашки) а також картини/гра-
вюри із відповідними євро-
пейськими сюжетами для оздо-
блення (герби, галантні сцени, 
релігійні картини, портрети 
тощо). Таким чином, Європа по-
чала диктувати свої смаки ви-
робникам фарфору.

Зауважимо, що європейці, переважно, цікавились порцеляною із 
поліхромними розписами. Спочатку це були вироби знаменитого 
китайського фарфору blue-and-white із синіми візерунками по бі-
лому тлу. Саме цей фарфор із підполив’яним розписом кобальтом 
масово завозили до Європи та Нового Світу впродовж XVI–XVII ст. 
Лише згодом до нього долучились вироби фарфору із поліхромними 
розписами емалевими фарбами, що за європейською (французькою) 
традицією називали зеленим, чорним та рожевим сімейством. 

Не дивно, що серед європейських шанувальників китайського фар-
фору довгий час вважалося, що найціннішими прикладами цього 
виду тонкостінної кераміки є твори із різноманітними поліхромними 
декоративними розписами. 

ЯКОЮ Ж СИТУАЦІЯ БУЛА У КИТАЇ?
За доби Середньовіччя, коли було винайдено технологію виготовлен-
ня фарфору, він асоціювався із коштовним камінням. Навіть кам’яна 
кераміка доби Сун (960–1279, в Європі такі вироби відомі як селадони), 
наслідувала кольорову гаму і якості нефриту, що в Китаї вважали свя-
щенним. Паралельно розвивався поліхромний фарфор. Ще за доби Тан 
(618–907) з’явилися перші вироби із синіми розписами та триколірний 
фарфор (сань-цай). Згодом варіації форм та оздоблення ставали ще 
більш різноманітними. Після того, як китайці опанували технологію 
розпису фарфорових предметів надполив’яними емалевими фарбами, 
почали з’являтися вироби усіх кольорів та відтінків. За часів пануван-

ня династії Цін (1644–1911) розписний фарфор 
оздоблювали золоченням, чорно-білими зо-
браженнями, на кшталт європейських гравюр, 
рельєфним декором, схожим на перегород-
часті емалі (клуазане).

Але скільки б не з’являлось нових варіацій 
розписів та декору, в Китаї ніколи не за-
бували про традиції. Тому особливо ціну-
вався монохромний фарфор, що нагадував 
китайцям про славне минуле, а також про 
часи розквіту культури та мистецтв в пе-
ріод правління династій Тан і Сун.

Окрім цього, кераміка із однотонною поли-
вою вважалася, так би мовити, привілеєм 
освіченої еліти. Це як джаз чи опера сьогод-
ні. В Китаї для потреб правлячої верхівки, 
знаті та чиновників виготовляли вироби із 
монохромного фарфору. В ньому увага зосе-
реджується не на візерунках і картинках, а на 
майстерності передавання форми, на витон-
ченості кольору та фактурі поливи. 

Окрім палітри зеленувато-сірих відтінків, 
з’явилися поливи й інших кольорів: синього, 
блакитного, жовтого, баклажанового, білого, 
різних відтінків червоного. Останній різновид 
має свою цікаву історію.

Червона полива завдяки ускладненій техно-
логії випалу і експериментам із фарбниками 
набувала цілої гами відтінків, серед яких най-
відоміший «жертовний червоний», або «би-
чача кров» (oxblood, sang de boeuf, lang-yao). 
Також відомий ще один вид монохромного 
фарфору – «персиковий квіт» (peach bloom) 
із м’яким червоно-рожевим відтінком.

В традиційній китайській культурі червоний 
колір (хун) асоціюється із сонцем та вогнем 
та ототожнюється із владою. Також чер-
воним кольором в Китаї було прийнято по-
значати радісні події в житті людей, окрім 
того, він асоціюється із чоловічім началом. 
З іншого боку, червоний має зв’язок із куль-
том плодючості й продовження роду, жіно-
чим началом та весільною обрядовістю.

Відповідно до символіки червоного, а саме – 
його зв’язку із державою та правлячою вер-
хівкою, замовлення на фарфор цього кольо-
ру надходили виключно від імператорського 
двору. Але виробництво такого фарфору було 
непростим і фінансово витратним, оскільки 
пігменти для барвників, за рахунок яких по-
лива отримує червоне забарвлення, нетривкі 
за високих температур.

Тим не менш, винахідливі китайські кера-
місти шляхом експериментів змогли до-
сягти бажаного результату. Але цей шлях 
тривав не одне століття. 

За свідченнями, перші вироби 
із червоним забарвленням 
з’явились ще за доби Тан. 
Проте вдосконалено тех-
ніку виготовлення чер-
воної поливи було лише 
при мінському імператорі 
Чжу Чжанцзі (Xuande, 1399–1435). 
Назва порцеляни із червоним забарв-
ленням «цзихун» (ji hong, xianhong) відома 
в ті часи, можливо, пов’язана з тим, що фар-
форові вироби використовували як церемоні-
альні предмети упродовж усього періоду прав-
ління Чжу Чжанцзи.

Аби підкреслити складність технології його ви-
готовлення та цінність отриманих екземплярів, 
довгий час вважалося, що для насиченого кольо-
ру та сяяння керамісти додавали до поливи ко-
рал, агат, нефрит, перли та навіть золото – матері-
али, що високо поціновували у Китаї.

Проте, незважаючи на химерні казки, наче як 
інгредієнти до червоної поливи входили товче-
не напівкоштовне каміння або навіть людська 
кров, насправді вона є наслідком праці  
з міддю та складної технології випалу. 
А численні назви, що їх використо-
вують на позначення червоного 
фарфору, відображають склад-
не походження як західної, 
так і китайської термінології, 
що спричинило численні, 
довільні назви кольорів.

За часів династії Цін, зокре-
ма правління імператора 
Кансі (1662–1722), фарфор 
кольору «жертовний чер-
воний», або «бичача кров» 
знову набув популярності. 
Його цінська назва «лан-яо» 
lang-yao, вірогідно, походить 
від імені чиновника – Ланг Тінцзі 
(Lang Tingji, 1663–1715), який упро-
довж семи років  (1705–1712) опіку-
вався імперськими печами.

Отже, технологія випалу є дуже склад-
ною. Полива набуває червоного забарв-
лення, коли рівень кисню в міді зменшу-
ється під час випалу, а потім мідь  повторно 
окислюється при охолодженні.

Мідь, як чиста, так і в її оксидах, створює ди-
вовижну кількість хроматичних ефектів, від 
блакитних і зелених до червоних відтінків 
різної градації. Це складний для контролю 
барвник. Бездоганні приклади будь-якої 
поливи, отриманої з міді, є свідченням ви-
сокої професійної майстерності гончарів. 
Оксид міді в лужній поливі дає різні відтінки 
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червоного кольору в процесі відновлювального 
випалу, в той час як мідно-оксидна полива набуває 
зеленого забарвлення в окисній атмосфері. Слав-
нозвісна глибока червона полива, широко відома в 
Китаї як lang-yao, а на Заході – oxblood або sang de 
boeuf, містить концентрацію лише 0,1–0,5 відсотки 
маси дрібнодисперсної колоїдної міді.
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Отже, найбільшим досягненням 
у виробництві монохромної кераміки 
була довершеність, з якою використо-
вували у художньому оформленні 
суто керамічні можливості, 
обумовлені самим мате-
ріалом. Навіть дефекти 
їхнього випалу, продума-
ні й зведені в художній 
принцип, порівнювали 
з природними явищами, 
отримуючи образні наз-
ви. Власне, самі китайці 
вважали, що то природа 
та стихії довкілля ожива-
ють, скеровуючи руки май-
стрів, творять такі декора-
тивні прикраси.

Отже, основний акцент виробів – це їхній колір. 
Він складається з різноманітних відтінків чер-
воного, що надає забарвленню яскравого відчут-
тя життя. Здається, ніби полива все ще розті-
кається по поверхні, а невеличкі тріщинки цеку 
(сітка тріщинок, що утворюється під час випалу 
поливної кераміки через різницю температур) 
посилюють блиск, спричиняючи відчуття мерех-
тіння живої плоті, тому стає зрозумілим функ-
ціонування таких виробів червоного фарфору як 
церемоніальних предметів при китайському імпе-
раторському дворі.

Ваза. Китай. Доба Цін (1644–1911), 
XVIII–XIX ст. Фарфор, полива кольору 
«бичача кров». Висота 34,5 см.  
№ 86 ДВ

Ще один вид червоної поливи в західноєв-
ропейській традиції відомий як «персиковий 
квіт»  (peach bloom, в китайській традиції jiang 

dou hong), має ще 
складнішу технологію 

виготовлення, ніж «би-
чача кров». Колір такого 

фарфору варіюється від 
м’якого рожевого до ро-

жево-червоного, з неве-
ликими випадковими міс-
цями зеленуватого відтінку. 
Ніби випадковий характер 
забарвлення, насправді, є 
спланованою технологіч-
ною операцією. На сьо-

годні точно невідомий 
алгоритм процесу ви-

готовлення поли-
ви «персиковий 

цвіт». Вважа-
ється, що мідь 

була проша-
рована без-
б а р в н о ю 
поливою. 
Потім ви-
ріб підда-
вали обом 

в и п а л а м : 
окислюваль-

ному та від-
новлювально-

му. Зеленуватий 
відтінок утворював-
ся, коли частина міді 
опинялася на по-

верхні і піддавалася 
окисленню.

Предмети з такою поливою найчастіше 
були невеликого розміру, дуже прості за фор-
мою, і слугували аксесуарами для так звано-
го «столика вченого».

Ваза із грушовидним тулубом. Китай. Доба Цін 
(1644–1911). Фарфор, полива кольору «бичача 

кров». Висота 31 см. № 921 ДВ

О. В.  НОВІКОВА КУЛЬТУРА

Ваза на дерев’яній підставці. Китай,  
Цзіндечжень. Доба Цін (1644–1911), період Кансі  
(1662–1722). Фарфор, полива «персиковий квіт». 
Висота 16,8 см, діаметр дна 1,8 см, 
діаметр горлечка 4 см. №881 ДВ
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Водночас варто розуміти, що на ринку міжнарод-
них туристичних напрямків спостерігається надзви-
чайно висока конкуренція, тож Україна як держава 
в цілому, її регіони, а також інкамингові туристичні 
оператори мають спільними зусиллями створити 
найпривабливіший образ нашої держави в очах фа-
хівців туристичної галузі Китаю, щоб громадяни КНР 
захотіли до нас їхати. Багато що вже робимо в цьо-
му напрямку, але, на мій погляд, можна зробити ще 
більше. Наприклад, дозволити вільний в’їзд в Україну 
громадянам КНР, які мають чинні візи США, Великої 
Британії та держав Шенгенської угоди. Крім того, як 

Україні в цілому, так і її регіонам зокрема, необхідно 
активно промотувати себе на китайському ринку із 
урахуванням тамтешньої специфіки. Ну й, звичайно, 
у максимально можливий спосіб вибудовувати ком-
фортне середовище для китайських туристів у місцях 
їх перебування на території України. Саме цим ми                    
займаємося впродовж багатьох років, і з задово-
ленням ділимося розробленими й упровадженими до 
життя методиками з власними партнерами. Тож 
запрошуємо до співпраці усіх небайдужих та охочих 
розвивати китайсько-українські туристичні взає-
мини! Китай великий, тож роботи вистачить усім! 
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Тривалий час відносини між Україною та Китайською Народною Республі-
кою, серед іншого, в галузі туризму, перебувають у стані стабільного та 
прогнозованого розвитку. Туристичні потоки між нашими державами зро-
стають, причому в обидва боки. Більше того, між українськими туристами, 
які відвідують Китай, та китайськими гостями України спостерігається 
певний паритет. Хоча, звичайно, як Китай, так і Україна здатні приймати 
значно більше туристів із держави-партнера, ніж вони приймають сьогодні. 

Нащо українцям їхати саме до Китаю? Відповідь 
на це питання є досить-таки очевидною: Китай 
– це одна з найдавніших світових культур, яка 
збереглася досі й мала визначальний вплив на 
формування людської цивілізації. Тисячі поколінь 
китайців залишили безмежну кількість пам’яток як 
матеріальної, так і духовної культури, знайомство 
з якими є своєрідним обов’язком кожної освіченої 
людини. Наразі ж багато хто з нас має можливість 
познайомитися з Китаєм та його культурою безпо-
середньо на місці – там, де ця культура формувала-
ся й розвивається й сьогодні.

Крім того, Китай – це держава з дуже великою те-
риторією, на якій збереглися надзвичайної краси 
ландшафти та пейзажі, а також ендемічні види 
тварин. Усі знають, що в дикій природі велика 
панда живе в Китаї, а саме – в бамбукових лісах 
провінції Сичуань. Та я хотіла б акцентувати на ін-
шому. Кілька років тому екранами світу тріумфаль-
но пройшла стрічка режисера Джеймса Кемерона 
«Аватар», дія якої відбувалася на планеті Пандора. 
Насправді нереально гарні пейзажі, зокрема, гори, 
які нібито парять у просторі, розташовані у націо-
нальному парку Чжанцзяцзе (провінція Хунань), де 
й відбувалися зйомки. Саме в тих горах побудова-
но найдовший у світі (430-метровий) скляний міст, 
який з’єднує між собою вершини двох скель над 
прірвою глибиною 300 метрів. Сьогодні наша ком-

панія побудувала та вивела на ринок спеціалізова-
ний тур «У гості до Аватара». Так, у другій половині 
травня для наших партнерів відбудеться рекламний 
тур, під час якого його учасники зможуть не лише 
побачити місця, де знімали славнозвісну стрічку, а 
й відвідати вершини китайського «золотого трикут-
ника» – Пекін, Сіань та Шанхай. 

Крім того, сьогоднішній Китай – це надзвичайно 
модернова, деякою мірою навіть футуристична 
країна, яка є надзвичайно привабливою для уста-
новлення та налагодження ділових зв’язків. Однак 
варто мати на увазі, що китайці й партнерські від-
носини будують також, ґрунтуючись на тисячолітніх 
традиціях та принципах. Отже, плануючи розвивати 
бізнес з Китаєм, варто для початку ознайомитися з 
цією країною, спробувати зрозуміти базові принци-
пи, за якими живуть та вибудовують ділові відноси-
ни її мешканці. Найкращий спосіб для цього – взяти 
участь в ознайомчій подорожі, наприклад, у нашому 
мегатурі «Старий та новий Китай», який здійснюєть-
ся вже впродовж кількох років. 

Враховуючи популярність Китаю саме серед пред-
ставників ділових кіл, цього року ми запускаємо 
спеціалізовану програму до Шанхая (з відвіданням 
чайних плантацій Ханчжоу та мальовничого озе-
ра Сіху). Рекламний тур за цим напрямком відбу-
деться у середині травня.

2018: ПІДСУМКИ ТУРИСТИЧНИХ ВЗАЄМИН

ЯК ПОСИЛИТИ ТУРИСТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

УСПІШНО ЗАЛУЧАЄМО КИТАЙСЬКИХ ТУРИСТІВ

Впродовж минулого року відносини в туристичній 
галузі між Україною та КНР продовжували розви-
ватися. Хоча на момент здачі чергового номеру 
часопису до друку офіційних показників турис-
тичних потоків між нашими державами за 2018 рік 

ще не було, за попередніми оцінками, зростання 
тривало на рівні двозначних цифр. Відтак кіль-
кість громадян КНР, що відвідали минулого року 
Україну, перевищила 35 тис. осіб, а українців, які 
вирушили до Китаю, досягла 30 тис. 

Показники туристичних потоків між Китаєм та Україною, 2015 – 2017 рр.:

Рік
Кількість громадян КНР, 

які відвідали Україну, осіб:
Кількість громадян України, 

що відвідали КНР, осіб:

2015 12699 8603

2016 19493 20480

2017 29530 23107

Дані: ССА (Китайська Торговельна Асоцація)
Одним із головних підсумків 2018 р. стало запровадження українським урядом системи електронних віз 
та поширення її дії на громадян Китаю. Поза всяким сумнівом, оформлення електронної візи є суттєвим 
кроком уперед у напрямку подальшої лібералізації правил в’їзду в Україну іноземних громадян. Адже, на 
відміну від практики оформлення візи в пунктах пропуску в українських аеропортах, з оформленою е-візою 
іноземний турист може перетинати державний кордон України в будь-якому міжнародному пункті пропуску, 
а не лише у визначених аеропортах. Щодо громадян КНР, то це означає, що від Нового Року ми можемо залу-
чати туристів не лише безпосередньо з Китаю, а й із території сусідніх держав, куди громадяни Китаю також 
мають можливість в’їжджати за спрощеною процедурою. Наприклад, з Білорусі, Польщі або ж Молдови. 

Наша компанія впродовж багатьох років спеціалізується на китайському напрямку, причому як на відправ-
ленні до Китаю українських туристів, так і на прийманні в Україні гостей із КНР. А щоб люди більше їздили, 
їм треба показувати якомога більше місць, які можна відвідати, та розповідати про тамтешні принади. 
Саме з цією метою минулого року наша компанія взяла участь у кількох китайських виставках, таких, як 
ITB China, China – ASEAN Expo Tourism Exibition, CIIE Shanghai та багатьох інших професійних заходах.

З іншого боку, компанія Pan Ukraine не-
одноразово виступала співорганізато-
ром візитів багатьох туристичних груп 
із КНР в Україну. Наприклад, FAM-турів 
для китайських туроператорів, які 
відбулися у квітні та червні 2018 р. До 
речі, саме за організацію прийому груп 
китайських туристів нашу компанію 
було визнано найкращою в категорії 
інкамингових операторів та удостоєно 
нагороди Kyiv Tourism Award – 2018. 

Я неодноразово наголошувала, що китайські туристи сьогодні є одними з найбажаніших у всьому 
світі. Адже вони охоче пізнають нове. Цікавляться різноманітними туристичними принадами та 
витрачають у поїздках в середньому більше, ніж їхні колеги з інших держав. Наразі близько 11% 
міжнародних туристів є громадянами Китаю, відтак індустрія приймання та обслуговування гро-
мадян КНР є вигідною справою для сторони приймання.



   

   

   

   

      ДЕКІЛЬКА
               СТОРІНОК 
  з історії українців
                     в ХАРБІНІ

Лі Лян

директор Харбінського музею 
листування російських 

емігрантів

Український клуб містився 
у триповерховій будівлі (ліворуч)

Спільний обід українських емігрантів 
в їдальні Українського клубу

Український клуб 
у приміщенні триповерхової будівлі 
на вулиці Новоторговій 

Ліцензія на ведення комерційної діяльності, видана заводу, та інші документи та фотографії

ЇДАЛЬНЯ УКРАЇНСЬКОГО КЛУБУ

Український клуб, що був розташований у м. Харбін на 
вулиці Ічжоу (нині – вулиця Гоголя) було створено у 
1908 р. Будівля Українського клубу знаходилася навпро-
ти відкритого 1920 р. Консульства Японії у Харбіні. Клуб 
відігравав роль багатофункціонального комплексного 
майданчика офіційного характеру. В його стінах також 
було розташовано їдальню, що обслуговувала безпосе-
редньо потреби Клубу. Свого часу у приміщенні Клубу 
було розміщено невелику капличку, в якій до 20-их рр. 
ХХ ст. переважна більшість українців, що жили у Харбі-
ні, проводила релігійні заходи. У 1922 р. у Харбіні було 
засновано цвинтарну церкву Покрови Пресвятої Богоро-
диці (Українська церква), надалі її будівлю з дерев’яної 
було змінено на кам’яну. Відтоді релігійні заходи більше 
не влаштовували в Українському клубі.

1 Йосип Петрович Заїка приїхав до Харбіна з Полтавської губернії. Див. статтю про його онука, Миколу Миколайовича Заїку:  
  http://russian.people.com.cn/n/2014/1113/c31516-8808328.html. – Прим. наук. ред. 
2 Компанія існує й зараз. – Прим. наук. ред.

М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ЗАЇКИ

М’ясопереробний завод Заїки1 було відкрито 1905 р. у Харбіні на вулиці Торговій, 38 району Бутоу (нині 
– район Даолі). У 1920 р. Заїка відмовився від громадянства СРСР та став особою без громадянства. За-
вод – один із перших у Харбіні заводів з переробки м’яса та ковбасної продукції. Це було невелике під-
приємство, що більше нагадувало майстерню, де працювали у ручний спосіб. Загальний обсяг продукції 
за один день складав 100 кг, які постачалися щоденно возами до різних їдальнь та магазинів. Китайські 
та іноземні працівники працювали понаднормово з раннього ранку до пізньої ночі; проте, як і раніше, 
попит на м’ясні та ковбасні вироби перевищував пропозицію. Окрім цього, продукція зазнавала впливу 
довкілля та погоди, особливо у зимову пору та під час затяжних дощів, внаслідок чого завод не мав мож-
ливості задовольнити потреби ринку. Одним із перших клієнтів заводу стала торгова фірма «Чурін і Ко»2.
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На кожному заході, що організовував Український 
клуб, були присутні емігранти з України, що, в свою 
чергу, активізувало  навколишніх підприємців. Піс-
ля закінчення заходу усі разом збиралися на дружній 
обід або вечерю. Однак через те, що їдальня Клубу 
могла вмістити лише певну кількість людей і не мог-
ла задовольнити потреби більшості, згодом громаді 
довелося шукати інше місце. 

Надалі на місті Українського клубу було створено 
Департамент освіти Особливого району Східних 
провінцій



Керівництво та працівники М’ясопереробного завод Заїки (ліворучі: збільшення штату 
працівників, спільне фото перед машиною. Ліворуч: сімейне свято Великодня (кінець квіт-
ня – початок травня). Праворуч: усі троє виглядають дружніми, впевненими та рішучими. 
Праворуч: На фото, окрім працівників, дружина одного зі співробітників з собакою) 

Маньчжури складали меншу частину від усього населення Харбіна. Більше за інших у Харбіні меш-
кало людей з Внутрішнього Китаю (райони на південь та схід від Шаньхайгуань, зокрема провінції 
Шаньдун та Хебей), а також емігрантів з Росії (головна група емігрантів). Дійсно, це було місце, 
де разом жили і китайці, і іноземці, співіснували Китай і Захід; це місце, де тісно взаємодіяли, а не 
відокремлювалися один від одного, як, наприклад, у Шанхаї та Тяньцзіні, прості люди з Китаю та 
з-за кордону. Це місце, де ніхто й ніколи не розділяв людей на багатих та бідних, а навпаки – усі 
перебували між собою у мирі та злагоді. 

1946 р. Харбін було звільнено. Заїку змусили закрити підприємство, після чого він із родиною переїхав до 
Ябулі (пров. Хейлунцзян), де займався бджільництвом. Він помер 1953 р. у віці 70 років у Харбіні.

Історичні записи містять інформацію про те, що у різні часи емігранти у Харбіні виготовляли м’я-
со-ковбасні вироби, серед яких найвідомішими були: салямі, сосиски, українська, литовська, москов-
ська ковбаси та багато інших. Також було представлено продукцію невеликої кількості та небагатьох 
різновидів, іншими словами – елітну. Зараз ми найчастіше споживаємо не більше 10 видів м’ясних 
виробів – це ті вироби, що їх полюбляє загал. 
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Затверджений план 
заводу

   

У 30-их рр. ХХ ст. у Харбіні було понад 100 великих та малих під-
приємств м’ясної промисловості. Влада маріонеткової держави під 
керівництвом японської воєнної адміністрації встановила суворий 
порядок отримання дозволів, що об’єктивно стимулювало стабіль-
ний розвиток галузі. У Харбіні проживали вихідці із різних куточків 
Європи; найкращі делікатеси, зокрема різні за смаком чудові м’я-
со-ковбасні вироби, що їх привезли з собою народи з різних регіонів, 
були усюди. І хоча уся представлена тоді продукція була переважно 
з Європи, рецептура та спосіб її виготовлення були абсолютно різ-
ними, тому і виготовлені м’ясо та ковбаси мали сотні різновидів 
та смаків. Чи не найкращу у світі ковбасу, що була представлена 
понад 100 різновидами, виготовляли та продавали у Харбіні. 

Переклад з кит. О. О. Стрижак 
Наук. ред. О. М. Шевченко

   

Харбін – місто-взірець підтримки дружніх контактів та 
обмінів між китайцями та іноземцями. Описуючи «Голос 
Китаю», «концепцію наукового розвитку та гармоній-
не суспільство», філософію, що «взаємини між країнами 
залежать від того, наскільки їхні народи близькі один з 
одним; близькість між народами залежить від того, на-
скільки їхні серця пов’язані одне з одним», «спільноту 
єдиної долі людства» тощо, не можна не згадати Харбін, 
адже він має представницьке значення. 



                  ПЕРША
        ВЧИТЕЛЬКА   
             китайської мови 
                  в УКРАЇНІ

О. А. Коваль

журналіст-міжнародник, 
член правління Української 

асоціації китаєзнавців

У 1957 році Міністерство освіти УССР запропонувало Антоніні Михайлівні стати викладачем китайської мови. 
Так вона познайомилася з першими викладачами китайської мови у школі-інтернаті № 1 – Іваном Корнійо-
вичем Чирком та Миколою Іларіоновичем Литвиненком.  Перший з них опановував китайську, японську та 
англійську від 1943 року у Владивостоці, коли Червона Армія готувалася до війни з Японією. Відомо, що під 
час звільнення Китаю від японців у 1945 році Іван Корнійович служив військовим розвідником, а до Києва 
повернувся після демобілізації у 1952 році. А Микола Іларіонович Литвиненко був сином  працівника Китай-
сько-Східної залізниці, добре володів китайською та японською мовами, закінчив Харбінський політехніч-
ний інститут на відмінно, із дипломом з відзнакою за спеціальністю економіст. За спогадами Івана Чирка, 
перших учнів, які почали вивчати у київській школі-інтернаті № 1 китайську мову, було близько 40.

Портрет Антоніни (Бровченко) Соболь 

18 березня 2019 року  виповнилося 90 років Антоніні 
Михайлівні Соболь (Бровченко) – першій викладачці китай-
ської мови у Києві, у школі-інтернаті № 1 з поглибленим 
вивченням китайської мови, заснованому  1957 року. 
Ми зустрілися з нею у звичайній квартирі на лівобереж-
жі української столиці. Але незвичним для помешкання був 
китайський дух, китайські картини на стінах, ряди під-
ручників з ієрогліфічними назвами у шафах…  

Антоніна Михайлівна, пригадуючи своє дитинство, 
каже, що народилася вона в родині вихідців з Черні-
гівської губернії, в селі Солонци, Нерчинсько-Завод-
ського  району Далекосхідного краю (тепер Забай-
кальський край, РФ). Пригадує, що Бровченки жили 
в селі Федосово, якого тепер вже не існує. 

Це на самому кордоні з Китаєм, який був на проти-
лежному березі річки Аргунь. До революції місцеві 
часто ходили на той бік для торгівлі з китайцями, чи 
просто пасли худобу. Не рідкістю були й шлюби між 
місцевими мешканцями та китайцями. 

Коли японська авіація почала бомбардувати при-
кордонні селища, родина Антоніни Михайлівни ви-

рішила переселитися у Північний Китай, до міста 
Хайлар. Після японської окупації Маньчжурії, на па-
роплаві родині довелося відправитися через Вла-
дивосток  до Шанхая у 1934 році. Але згодом попря-
мували до Ціндао (пров. Шаньдун).

Ціндао від початку минулого століття було ні-
мецькою колонією на території Китаю.  А відтак 
це було відносно безпечне місце, де навіть німець 
був бургомістром. Від 1922 року тут формально 
діяла влада Китайської республіки. Місто швидко 
перетворювалося на визначний для регіону ку-
рорт, і японці тривалий час не намагалися вста-
новлювати в ньому свої порядки. 

Саме в Циндао, у 1935 році, Антоніна Михайлівна поступає вчитися до звичайної китайської середньої 
школи. «Всі викладачі цієї школи були з Пекіна, мали вишукану китайську (мандаринську) вимову. Став-
лення до мене завжди було люб’язним, адже я ще не могла говорити китайською». Вже у Києві при ви-
кладанні китайської каліграфії  Антоніна Михайлівна використовувала навички, здобуті в цій школі, а та-
блиці ієрогліфів написані нею, багато років використовували  вихованці київської школи-інтернату № 1.

Антоніна Михайлівна розповідає:

«Циндао – місто-порт, місто-курорт 
завжди було багатонаціональним. 

Скрізь можна почути було мови – китайську, 
англійську, французьку, російську. 

У моїй родині також говорили різними мовами. 
Адже батько мій – китаєць, чоловік старшої сестри – теж китаєць, 

і навіть мати моя – сибірячка, також досить цікаво 
розмовляла китайською».

Але через те що, японці вирішили 
1937 року окупувати Циндао, довчи-
тися у китайській школі не довело-
ся. Антоніну переводять до школи 
при французькому костьолі, де ви-
кладали англійську і французьку, 
але й ту згодом закривають япон-
ські зайди. Так  вона стає ученицею 
Російської православної гімназії в 
Циндао. Там були заведені тради-
ції, які існували в освітніх закладах 
ще за часів Російської  Імперії, а 
іноді й підручники були з царських 
часів. «Викладали там дуже осві-
чені викладачі з білоемігрантів», 
– згадує   Антоніна Михайлівна. Цю 
школу було закрито, коли в Китаї 
перемогла народна революція і 
було проголошено КНР у 1949 році. 

Але перед цим Антоніна Михайлів-
на ще встигла повчитися в англій-
ському коледжі, де засвоїла англій-
ську стенографію та роботу на 
друкарській машинці. 

Тим часом у Циндао було створене «Товариство 
громадян СРСР», клуб, бібліотеку. Антоніна Михай-
лівна згадує, що її матір вже 1945 році отримала ра-
дянське громадянство, також вписавши своїх дітей 
у паспорт. У 16 років громадянство  СРСР надане 
було й самій Антонині Михайлівні. 

До 1953 року вона перебувала у Китаї – жила у Тянь-
цзіні та Гонконзі.  В Китаї одружилася з  французь-
ким громадянином, з яким попрямувала жити до 
Франції, але вже скоро вирушила на батьківщину 
предків по лінії матері, в Україну. 

Вона згадує, як її зустрів Київ у 1954 році. Спершу працювала у 86-му (Київському) 
авіазагоні Українського територіального управління Цивільного повітряного 
флоту в аеропорту Жуляни, де зустрічала іноземців з рейсів з Москви і допо-
магала заповнювати декларації англійською та китайською  мовами. Згодом 
стала стюардесою «Аерофлоту» на рейсах до Тбілісі, Сочі та інших міст, а по-
тім – диспетчером відділу міжнародних перевезень у аеропорту Жуляни. Тоді ж 
взнала про ініціативу тодішнього керманича СРСР Микити Хрущова створити 
в столицях союзних республік центри з вивчення китайської мови. 
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А. Соболь (Бровченко) за викладанням каліграфії. 
Фото з газети «Вечірній Київ». Фото надано В. Чжен

Православна  церва 
Св. Софії в Циндао Перша російська школа в Циндао, згодом переформована в гімназію 

Панорама міста Ціндао 1940-х років

Учні гімназії  1939 рік. Російська гімназія кілька разів змінювала адресу. 
(Фото з архіву родини А. Соболь)   

Сучасний вигляд будинку, де містився 
«The Holy Ghost Convent» (збудовано 1902 року), 
який також відвідувала А. Соболь 
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Коли відносини між СРСР та КНР 
погіршилися, то школа-інтернат 
№ 1 продовжувала відігравати 
роль одного з центрів вивчення 
китайської мови в країні. «В час 
політичних розбіжностей (між 
Москвою та Пекіном) ми на-
магалися більше розповідати 
учням про багатовікову куль-
туру Китаю, про винаходи, 
про наукові досягнення, про 
гостинність китайського на-
роду, про його повагу до кон-
фуціанського вчення», – згадує 
Антоніна Михайлівна.  

У 1962 році після закінчен-
ня Ташкентського державного 
університету до Києва приїха-
ла рідна сестра Антоніни Ми-
хайлівни –  Минка (Бровченко) 
Галина Михайлівна, яка також 
стала викладати китайську 
мову в школі-інтернаті № 1. 

Для вдосконалення освітніх 
програм з китайської мови в 
ті роки велике значення мали 
Всесоюзні семінари викладачів 
китайської, які збиралися раз 
на два роки. Один з таких семі-
нарів у 1972 році відбувся саме у 
київській школі-інтернаті № 1. 
Викладачі з усієї країни ство-
рювали методику викладання 
китайської мови, проводили 
відкриті уроки, обговорювали 
і писали матеріали для нових 
підручників китайської мови. 
Антоніна Михайлівна згадує, як 
йшов обмін думками щодо пра-
вильної тональності слів, побу-
дови речень, використання слів 
у вірному контексті тощо.
Згодом Київська школа-інтернат 
№ 1 встановила дружні відноси-
ни з Харбінською школою № 6. 
Почалися обміни викладачами, 
учні листувалися, розширюва-
лися культурні та дружні зв’яз-
ки, які стали основою для того, 
щоб вихованці сучасної Гімназії 
східних мов № 1 посідали високі 
місця на міжнародних конкур-
сах та олімпіадах з китайської, 
а випускники закладу  стали ви-
знаними фахівцями та перекла-
дачами в незалежній Україні.

У всіх цих звершеннях і здо-
бутках є частка натхненної 
багатолітньої праці 
Антоніни Михайлівни Соболь.

«Кожному з нас, перших викладачів, довелося 
докласти старань, щоб створити підручники 
для початкової молодшої школи. На конкур-
сі у Москві ці розробки були визнані найзруч-
нішими і їх було прийнято для викладання 
китайської мови й в інших школах країни», 
– згадує Антонина Михайлівна. 

Антонина Михайлівна згадує, що власне вивченням мови не обмежувалися її уроки – учням хотілося 
знати й про те, в які ігри грають китайські діти, як вони вивчають уроки, як малюють пензликами 
ієрогліфи і багато іншого.

Вона продовжує: «Мої можливості і знання дава-
ли мені право  у написанні підручників, таблиць 
з каліграфією, правильно доносити до учнів  ки-
тайську вимову. Особливість велика в китайській 
мові – її тональність, від правильності вимови 
залежить і значення слова, в заучуванні слів-іє-
рогліфів, у складності ієрогліфічної писемності. 
… Багато з того, що я здобула живучи у Китаї, 
я змогла передати учням у школі-інтернаті». 

Тоня Бровченко на Ченянкуан лу. Квітне сакура 
(Фото з архіву родини А. Соболь)  
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         ЗАСІДАННЯ 
Координаційного КОМІТЕТУ    
         Української частини УКДР    
                      нового складу

Наприкінці 2019 р. у Торгово-промисловій палаті України відбулося перше 
засідання новобраного складу Координаційного комітету Української ча-
стини спільної Українсько-Китайської Ділової ради.
Обговорювалися питання участі українського бізнесу у першій Шанхайській Міжнародній ви-
ставці імпорту (5-10 листопада), у масштабному пекінському бізнес-форумі (8 листопада), у пе-
реговорах з керівництвом Китайської частини УКДР (9 листопада).  Розглядалися також пропо-
зиції щодо планів роботи Української частини УКДР на 2019 рік. 

Голова Української частин УКДР п. Сергій Кузяра 
ознайомив членів Координаційного комітету з ре-
зультатами участі представників ділових кіл Укра-
їни, у тому числі делегації Української частини 
УКДР, у Пекінському двосторонньому бізнесовому 
форумі, який було організовано спільно Всеки-
тайською Радою сприяння міжнародній торгівлі 
(China Council for the promotion of international 
trade – CCPIT) та Торгово-промисловою палатою 
України. Представницьку українську делегацію, яка 
налічувала майже 200 представників українських 
відповідних міністерств, відомств, інших офіцій-
них структур, а також різноманітних ділових кіл, 
очолював Перший віце-прем’єр Кабінету Міністрів 
України – Міністр економічного розвитку і торгівлі                                                
п. Степан Кубів, який є також керівником Україн-
ської частини Міжурядової комісії із співробітни-

цтва між Україною та КНР. У своїх виступах на форумі 
керівник української делегації, президент ТПП Укра-
їни п. Г. Чижиков, керівник Української частини УКДР 
п. С. Кузяра, а також посол України у КНР п. О. Дьомін 
та їх китайські колеги – пані Гао Ян, голова ССРІТ, ке-
рівник Китайської частини УКДР, голова найбільшої 
машинобудівної корпорації КНР (SINOMACH) п. Жен 
Хунбін проаналізували актуальні питання ниніш-
нього стану торговельно-економічних стосунків між 
Україною та Китаєм, високо оцінили перспективи їх 
розвитку, запропонували нові підходи до вдоскона-
лення взаємодії бізнесових кіл обох країн задля під-
вищення обсягів товарообігу, темпів його зростання 
та збалансування, розширення напрямів двосто-
роннього співробітництва, зокрема виробничої коо-
перації, створення умов для суттєвого покращання 
співпраці в інвестиційній галузі тощо.

За дружнього сприяння Посольства України у КНР було організовано та проведено у при-
міщенні української Амбасади серію переговорів керівника УЧ УКДР С. Кузяри із кількома ки-
тайськими компаніями, державними та приватними, які налаштовані на широку співпрацю 
з українськими профільними бізнес-структурами, які оперують у сфері сільського госпо-
дарства та харчової промисловості, в паливно-енергетичній та металургійній галузях. 
За результатами згаданих переговорів було підписано низку двосторонніх документів 
(Меморандумів про взаєморозуміння) щодо співробітництва Асоціації Українсько-Китай-
ського стратегічного партнерства (структура-співзасновник Української частини УКДР) 
з китайськими компаніями, що представляють перелічені галузі. Домовлено про подальші 
регулярні контакти між керівництвом обох частин спільної Ділової ради. 

1. Відбувся прорив у представленні держави та бізнесу на найбільшій виставці цього року 
– Міжнародній імпортній виставці в Шанхаї. Це було не лише гідне позиціювання можли-
востей, але й реалізоване розуміння того, що лише об’єднавши державні органи, недер-
жавні організації та бізнес, можна досягти бажаного результату. ТПП України разом із Укра-
їнською частиною спільної Ділової ради додали до переліку заходів Мінекономрозвитку, 
Офісу просування експорту, Мінагрополітики та інших державних органів ще 20 подій за 
участі нашого бізнесу (а це 103 компанії, понад 200 представників), урядовців, представни-
ків китайського бізнесу та влади.

2. Стало цілком зрозуміло, що надалі треба значно в більшому обсязі надавати фінансову до-
помогу українським підприємствам, які беруть участь у надважливих міжнародних виставках.

3. Китай стимулює для малого та середнього бізнесу країни виробничу кооперацію з іно-
земними компаніями та винесення виробничих потужностей за межі країни. Цим можна ско-
ристатися нашим підприємствам, спираючись на партнерів та китайські урядові програми. 

4. Не лише ми йдемо до Китаю, але й Китай рухається до нас – створює оn-line платфор-
му торгових операцій з Україною. Можна буде в режимі оn-line контрактувати українську 
продукцію для поставки до Китаю, до мережі провідних супермаркетів. Надалі китайський 
оператор платформи планує розгорнути складські приміщення в Україні. 

5. Китай змінюється. Від моделі товарної експансії на світовому ринку за рахунок низь-
кої ціни він переходить до моделі тотальної товарної конкуренції за рахунок інших пере-
ваг та інвестиційної експансії. 

В цій концепції також є місце Україні. Кінцева фаза виробництва в Україні із китайських 
комплектуючих та сировини має право на успіх для подальшого експорту до країн, з яки-
ми Україна має або зони вільної торгівлі, або режим генеральних преференцій. В цьому 
разі для китайських виробників відкриваються нові можливості щодо подолання митних 
бар’єрів в умовах торгових війн.

6. Для того, щоб залишити для китайських компаній не лише враження від національ-
ного стенду та показати перспективність розбудови співпраці з українськими компанія-
ми, було підготовлено китайською мовою книгу «Україна – унікальний торговий партнер 
Китаю». Ми повинні поважати країну, до якої приїхали пропонувати власну продукцію. 

Віце-голова Української частини УКДР, віце-президент ТППУ п. Сергій Свистіль поінформував учас-
ників засідання Координаційного комітету Української частини  УКДР про участь представників 
українського бізнесу у роботі першої Шанхайської Міжнародної виставки імпорту. Висновки такі:

Переговори делегації Української частини спільної Ділової ради з керівництвом Китайської ча-
стини характеризувалися ініціативним підходом з обох сторін, підкресленим бажанням до 
«перезавантаження» діяльності УКДР з метою гідної спільної відповіді на сучасні виклики гло-
бальної економічної та фінансової ситуації. Пролунали цікаві практичні пропозиції стосовно 
удосконалення спільної діяльності обох частин Ділової ради, зокрема:

◊ проведення щорічних спільних засідань обох частин УКДР;

◊ створення об’єднаного Секретаріату УКДР;

◊ запровадження спільного веб-сайту Ділової ради;

◊ проведення спеціалізованих бізнес-форумів для молодих підприємців    
   обох країн, а також для підприємців-жінок та ін.

ЗАСІДАННЯ  КООРДИНАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКДР НОВОГО СКЛАДУ
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Крім того, на засіданні Координаційного комітету були визначені кандидатури від 
Української частини УКДР до складу Підкомісії з торговельно-економічного співро-
бітництва Міжурядової комісії із співробітництва між Україною та КНР, а також 
до складу експертної групи згаданої Підкомісії.

КНИГА – це вступ до експортних можливостей 
України, контактна інформація та рекомендації щодо 
пошуку торгових партнерів. Майже 1500 примірників 
дуже швидко знайшли своїх читачів у Шанхаї та Пекіні.

◊ участь у VІ засіданні українсько-китайської Підкомісії з торгово-еконо-
мічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та 
Урядом КНР;

◊ проведення, разом із Торгово-промисловою палатою України та Україн-
ською асоціацією китаєзнавців, двосторонньої конференції, присвяченої 
27-ій річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР 
за участі Посольства КНР в Україні, Китайської торгової асоціації та пред-
ставників профільних міністерств та відомств України;

◊ підготовка й проведення виїзних нарад із членами регіональних ТПП з 
метою популяризації УКДР як єдиного офіційного комунікаційного кана-
лу ділових кіл обох держав, та залучення регіональних бізнес-структур до 
діяльності УКДР (черговість  за окремим планом);

◊ проведення  спільного  засідання  членів  Координаційного  коміте-
ту Української частини Ділової ради і керівництва Групи міжпарламент-
ських зв'язків з Китаєм Верховної Ради України;

◊ проведення двосторонніх спеціалізованих бізнес-форумів для молодих 
підприємців та підприємців-жінок;

◊ проведення щорічного засідання обох частин УКДР;

◊ організація участі українських бізнес-структур у виставках-ярмарках на 
території КНР – Canton Fair, COFAIR-2019, CIFIT-2019, COTTM-2019 та ін.

◊ утворення, нарешті, передбачених Положенням про Українську частину 
УКДР Комітетів з напрямів співпраці. Наприклад, Комітету з туризму, куди 
входили б українські туроператори і турагенції, а також Комітету з енер-
гетики, Аграрного комітету та ін., в міру необхідності;

◊ розробка та запровадження, разом із китайськими партнерами, у прак-
тику проекту транскордонної онлайн торгівлі й залучення до участі у 
проекті максимально великої кількості екпорто-орієнтованих виробників 
української продукції;

◊ активізація участі Української частини Ділової ради у розв’язанні пи-
тання заснування в Китаї Торгового представництва України тощо.

Планування роботи Української частини спільної Ділової ради – розглянуто численні 
пропозиції, серед яких можна виділити такі базові:

ЗАСІДАННЯ  КООРДИНАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКДР НОВОГО СКЛАДУ
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТІВ 
з сонячної енергетики 
у ПЕКІНІ: юридичні питання 
налагодження співпраці

Можливості та перспективи інвестицій в "енергію май-
бутнього", варіанти фінансування та рефінансуван-
ня наявних проектів, а також залучення додаткових 
бонусів українсько-китайської співпраці окреслили 
представники провідних у галузі зеленої енергетики 
України банків, інвестиційних та агроіндустріальних 
компаній. Юридичним учасником від України була 
Група компаній "Ти і Право" Ленівський Груп".

З метою розвитку українсько-ки-
тайського співробітництва в галузі 
альтернативної енергетики на по-
чатку березня 2019 р. у Пекіні було 
проведено масштабну презентацію 
українських ВДЕ-проектів у сфері 
сонячної енергетики.

Ксенія Соколова, представниця компанії 
"Ти і право" Ленівський Груп"

З китайського боку у заході взяли участь 
понад 50 провідних китайських компа-
ній-виробників альтернативної енерге-
тики, інвесторів, кредиторів, EPC-під-
рядників та бізнес-асоціацій.

Як відомо, Китай нині є беззаперечним 
лідером щодо постачання устаткування в 
галузі сонячної енергетики України. Тож 
розвиток спільних проектів саме в аль-
тернативній енергетиці нині є одним із 
найактуальніших та перспективних пи-
тань для українсько-китайської співпра-
ці. Зокрема, це зазначив Надзвичайний 
і Повноважний Посол України в Китай-
ській Народній Республіці Олег Дьомін, 
відкриваючи презентацію українських 
проектів у Посольстві України в КНР.

“Зрозуміло,  чому ми сьогодні зібралися саме тут, в Пекіні, у Посольстві України в 
КНР, – бо Китай сьогодні – номер один у сфері сонячної енергетики. По-друге, ре-
форми, які проводяться зараз в Україні в енергетичному секторі, відкрили нові 
можливості для глобальних гравців на території України», – підкреслив Посол.

Зазначимо, що лише у 2018 р. в Україні було встановлено понад 813 МВт нових потужностей, які виробля-
ють електроенергію з відновлюваних джерел. Це втричі більше, ніж було змонтовано у 2017 р. Інвестиції 
в чисту енергетику торік становили 730 млн євро.

Галузь альтернативної енергети-
ки продовжуватиме зростання і 
в найближчі роки, при цьому най-
динамічніший розвиток прогнозу-
ють саме сонячній енергетиці. 

Законодавчі зміни для цього нині 
активно впроваджують в Україні. Так, 
ще у лютому минулого року Украї-
на офіційно стала повноправним 
членом Міжнародного агентства з 
відновлювальних джерел енергії 
(IRENA). У 2018 р. Верховною Радою 
було прийнято цілу низку важливих 
змін – для спрощення земельного 
законодавства, створення податко-
вих преференцій, введення нових і 
модернізації чинних механізмів під-
тримки виробників електроенергії з 
поновлюваних джерел, змін правил 
користування землями, про що роз-
повіла Ксенія Соколова,  представ-
ниця компанії "Ти і право" Ленів-
ський Груп", під час Круглого столу в 
Українському домі в Пекіні.
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Зокрема, у першому читанні був 
прийнятий законопроект № 8449-д,    
який передбачає введення нових 
правил закупівлі електричної енер-
гії, що забезпечать зрозумілий фор-
мат роботи для інвестора та більш 
прогнозований ефект на енергетич-
ному ринку, ніж «зелені тарифи». 

Новий законопроект № 8449-д 
зменшує ставки «зеленого» тарифу 
для СЕС, які будуть введені в експлу-
атацію з 2020 р. –- на 25% порівня-
но з чинним законодавством з по-
дальшим  зменшенням ще на 2,5% 
щороку впродовж 3 років. Крім того, 
звужується коло суб’єктів, які ма-
ють право на отримання «зеленого 
тарифу», – до виробників, об’єкти 
яких будуть введені в експлуатацію 
до 1 липня 2019 р., виробників, які до 
кінця 2019 р. підпишуть відповідний 

Нині «зелені тарифи» вста-
новлено Законом України «Про 
альтернативні джерела енер-
гії» № 555-IV та розраховують-
ся, виходячи із роздрібних та-
рифів для споживачів другого 
класу. Ці тарифи помножують 
на коефіцієнти, які поступово 
зменшуються з року в рік.
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РРА або pre-PPA за «зеленим» тарифом, об’єктів із 
невеликою потужністю, що не отримують держав-
ну підтримку через аукціон, а також  споживачів 
електричної енергії, які відповідно до закону мають 

право встановлювати генеруючі установки потуж-
ністю до 500 кВт та здійснювати продаж електрич-
ної енергії за «зеленим» тарифом в обсягах, що пе-
ревищує їх власне споживання.

К. СОКОЛОВА ХРОНІКА

Вже з 2020 р. участь в аукціонах буде 
єдиним шляхом отримання держав-
ної підтримки для ВЕС потужністю 
понад 20 МВт та інших видів гене-
рації більше 10 МВт. У 2021-2022 рр. 
ці пороги зменшаться до 10 МВт і до     
5 МВт відповідно, а з 2023 – до 3 МВт 
і 1 МВт. Станом на 2018 р., частки СЕС 
і ВЕС перевищили 15% загального 
обсягу продажів енергії з віднов-
лювальних джерел енергії, отже, за-
раз саме для них участь у аукціонах 
буде обов'язковою. Інші виробники 
електроенергії з альтернативних 
джерел можуть брати участь в аук-
ціонах на добровільних засадах.

Ще одним поступом для розвитку зеленої енерге-
тики України став законопроект № 9260, який був 
прийнятий Верховною Радою 23 листопада 2018 р.

Згідно з Законом, починаючи з 1 січня 2019 р., мож-
на розміщувати об'єкти альтернативної енерге-
тики, що використовують відновлювані джерела 
енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, 
геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та 
припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з 
органічних відходів, газу каналізаційно-очисних 
станцій, біогазів), на землях, віднесених до земель 
"промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення" незалежно від 
цільового призначення таких земельних ділянок.

Раніше для будівництва електростанції необхід-
но було змінити цільове призначення земельних 
ділянок під розміщення, будівництво, експлуата-
цію та обслуговування будівель і споруд об'єктів 
енергогенеруючих підприємств. Процедура зміни 
цільового призначення, в такому разі, вимагала 
розробки та затвердження детального проекту 
та залучення органів місцевої влади – як прави-
ло, цей процес міг тривати 2-3 місяці. Таким чи-
ном, прийняті зміни зменшують витрати часу 
і корупційні ризики інвесторів.

Стартовою ціною на таких аукціонах буде «зелений» тариф, що діє 
на момент їх проведення. Учасник, який запропонує найнижчу ціну, от-
римає право на укладення договору купівлі-продажу електроенергії 
(power purchase agreement або PPA) з філією «Гарантований покупець» 
ДП «Енергоринок» на 20 років. 
Переможець аукціону бере на себе зобов’язання збудувати та ввести об’єкт відновлю-
ваної енергетики в експлуатацію впродовж 2 років для СЕС з дати підписання договору. 
У разі, якщо впродовж встановленого строку об’єкт не введений в експлуатацію та не 
здійснює відпуск електричної енергії в енергетичну систему, укладений за результатами 
аукціону договір втрачає чинність.

Таким чином, держава розраховує фінансово «підтримувати» об’єкти ВДЕ до 
кінця 2029 р. шляхом надання державної підтримки через аукціони для «нової 
зеленої» генерації та через гарантування закупівель електроенергії за «зеле-
ним» тарифом для іншої альтернативної генерації.

Підприємства, що не підпадають під категорії, зазначені вище, та, відповідно, не отриму-
ють «зелений» тариф, матимуть можливість поборотись за державну підтримку, право 
на яку буде розподілятися на аукціонах. 

Для забезпечення конкуренції при проведенні аукціонів, граничний обсяг квот, які можуть бути 
продані, не має перевищувати загальний обсяг заявок учасників, а один учасник (або декілька 
учасників із загальним бенефіціаром) не зможуть отримати понад 25% щорічної квоти. 

Також цей закон вніс зміни до п. 64 Перехідних положень Податкового ко-
дексу України. Згідно зі змінами, вже з 1 січня 2019 р. і до 31 грудня 2021 р. 
тимчасово звільнено від сплати податку на додану вартість імпорт об-
ладнання для альтернативної енергетики (зокрема, вітрогенераторів, 
сонячних фотоелектричних модулів, трансформаторів і інверторів). 
Це означає, що обладнання для альтернативної енергетики, що імпорту-
ється з-за кордону, буде на 20% дешевшим. Безумовно, таке нововведен-
ня теж сприятиме підвищенню привабливості інвестування в альтерна-
тивну енергетику України для китайського бізнесу. 
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У межах договору «Про культурну співпрацю                 
ГО «Центр культури та мистецтв Китаю» та Асоціації 
Акробатики провінції Хунань (Китай)», за ініціативи 
Центру до складу міжнародного журі від Китайської 
Народної Республіки  запросили Генерального ди-
ректора Хунанського театру акробатичного мисте-
цтва, LTD ЧЖАО ШУАНГУ  (ZHAO SHUANG WU),  а від 
Україні  до складу міжнародного журі увійшов Юрій 
Стулов – начальник відділу Національного цирку 
України.  На фестиваль-конкурс в місто Шакяй при-
їхало 10 циркових колективів з дев’яти країн світу:  
Китаю, України, Білорусі, Росії, Латвії, Литви, Швей-
царії, Німеччини, Італії. Народну Республіку Китай 
представляла акробатична трупа провінції Шаньдун  
з номерами «Blue and white porcelain plate dance» 

і «Marmaid confortion».  Артисти з Китаю продемон-
стрували високий рівень виконавчої майстерності, 
оригінальність постановки та самобутність компози-
ції.  Одноголосно, рішенням журі фестивалю-конкур-
су «Вогні цирку – 2018»  Гран-Прі було присуджено 
артистам з Китаю. Почесним гостем фестивалю-кон-
курсу був Посол з пропагування виконавчого мис-
тецтва провінції Хунань, Голова правління ГО «Центр 
культури та мистецтв Китаю» Пен Лю  (Liu Peng).

Призове місце на фестивалі-конкурсі «Вогні цир-
ку – 2018» також посіла циркова студія «Але-Ап» 
Київського Палацу дітей та юнацтва.  До речі, 
хорова капела хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» 
Київського Палацу дітей та юнацтва наприкінці 
2018 р. поїхала з виступом до Китаю.

М. С. ОРЛОВСЬКИЙ

Тож зустрічаємо 2019 рік – рік 70-річчя Ки-
тайської Народної Республіки – з певними 
досягненнями і сподіваємось, що зусилля 
ГО «Центр культури та мистецтв Китаю» 
за підтримки Української асоціації кита-
єзнавців є прикладом зацікавлення укра-
їнського суспільства та Китайської На-
родної Республіки в активізації співпраці 
у культурній сфері, а також вільного роз-
витку міжнародних контактів і досягнен-
ня прогресу у суспільному будівництві «Од-
ного поясу, одного шляху», який постійно 
приносить помітну користь двом народам.

 І ЗНОВУ УКРАЇНА

25-й ювілейний фестиваль «Золота осінь Славу-
тича»,  місто Славутич (Київська область).

Журі жанру «Хореографія» очолює посол Друж-
би провінції Хунань  Марк Орловський, в журі – 
посол з пропагування виконавчої майстерності 
провінції Хунань Пен Лю. На фестивалі присутні: 
керівництво міста Славутич та Київської області, 
дружина Президента України Марина Порошен-
ко. Багато зустрічей з молоддю України, розповіді 
про культуру Китаю, її своєрідність й оригіналь-
ність.  Завдяки таким зустрічам китайсько-укра-
їнські культурні зв’язки з тонесенького струмоч-
ка розливаються у бурхливі потоки дружби, ніби 
зливається течія Дніпра і річки Янцзи.

ЗИМА 2018 РОКУ. Місто Харків.  За підтримки                    
ГО «Центр культури та мистецтв Китаю» пройшов 
Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного 
мистецтва «Зимова казка».

КИТАЙ

Міжнародний фестиваль класичного балету, за підтримки Міністерства культури та туризму Китаю та Де-
партаменту освіти міста Пекін. За ініціативи ГО «Центр культури та мистецтв Китаю» Україну представляють 
студенти Київського хореографічного училища.  Організатор фестивалю – Пекінська хореографічна акаде-
мія – запросила до участі колективи з 38 країн світу.  Почесне призове третє місце – за Україною.

Колективний член Української асоціації китаєзнавців ГО «Центр культури та мистецтв Китаю» най-
вищою метою ставить перетворити Центр на своєрідний міст для зміцнення дружніх взаємин між 
Китаєм і Україною.  І як свідчення цього – низка культурологічних заходів впродовж 2018 року, про 
які вже йшлося в матеріалах журналу «Україна – Китай».

ЛІТО 2018 РОКУ.  Узбережжя Чорного моря. Селище Рибаківка (Миколаївська область).

Міжнародний фестиваль-конкурс «Таланти світу». Номінація «Театральний жанр». Гран-Прі – теа-
тральний колектив з Китаю, який згодом ознайомив мешканців столиці України з театральним мис-
тецтвом Китаю на концерті Дружби спільно зі студентами і викладачами кафедри співу Національної 
музичної академії  імені П.І. Чайковського у приміщенні Національного музею Т.Г.Шевченка. 

МИСТЕЦЬКИЙ ПОТІК 
                    між річками 
                          ДНІПРО І ЯНЦЗИ

«Один пояс, один шлях» – це своєрідний культур-
ний «коридор», який проходить між державами, 
а значить, – гарна можливість для подальшого 
зближення наших народів.

«...Народи Китаю і України дуже гаряче люблять мир, ціну-
ють культуру, бережуть сімейні цінності і поважають пра-
цю.  Спільні системи цінностей, незважаючи на величезну від-
стань між нами, є взаємно визнаними та взаємно прийнятними»  
(Ду Вей. Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні).

Розповімо ще про деякі знакові проекти спільно 
з Українською асоціацією китаєзнавців.

ОСІНЬ 2018 РОКУ.  Міжнародний Конгрес-центр «Український Дім» 
Державного управління справами Президента України. Головна сцена.

Міжнародний фестиваль-конкурс «KIEV ART FEST».  Понад 800 учасників з усіх регіонів України, 
Білорусі та Китаю. Почесне право очолювати журі організатори фестивалю-конкурсу запропону-
вали Голові ГО «Центр культури та мистецтв Китаю»,  послу Дружби провінції Хунань, заслуженому 
діячу мистецтв України Марку Орловському. В номінації  «Естрадний вокал» серед багатьох солістів 
з країн-учасниць найбільшу самобутність та професіоналізм виконання творів виявили представ-
ниці Китаю Lu Tao (м. Дрогон) і  Liu Xueying (м. Пекін) і посіли призове перше місце. 

У ці ж дні у Республіці Литва за підтримки Міністерства культури Литви, в місті Шакяй 
проходив Міжнародний фестиваль-конкурс самодіяльних цирків дітей та молоді «CIRCO 
ZIBURIAI – 2018» («Вогні Цирку – 2018»), організатором якого була Литовська культурна Рада 
«Центр культури Шакяй».
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