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У річницю святкування 70-літньго ювілею
утворення Китайської Народної Республіки
хотів би привітати китайський народ зі значними успіхами
на шляху будівництва сталої держави та гармонійного
суспільства, здійснення політики реформ та відкритості,
підвищенням рівня життя та зростанням
авторитету Китаю у світі.
Українсько-китайські відносини завжди вирізняла повага один до одного,
довіра між керівництвом та справжнє партнерство на благо двох народів.
Історія наших відносин нараховує багато років і між нами ніколи не було
серйозних протиріч. Більше того – ми можемо перелічити багато
прикладів допомоги один одному у скрутні моменти історії наших народів.
Україна завжди послідовно підтримувала і буде підтримувати
територіальну цілісність та єдність Китаю.
Ми шануємо конструктивну політику КНР щодо України
в дусі розвитку стратегічного партнерства
та з врахуванням обопільних інтересів країн як на двосторонньому рівні,
так і в межах міжнародних організацій. Ми пам’ятаємо про швидке
позитивне рішення КНР щодо приєднання до гарантій Україні
у зв’язку з підписанням Будапештського Меморандуму
у 1994 році і цінуємо дотримання його основних позицій Китаєм.
Користуючись нагодою, хотів би запевнити у бажанні керівництва
та народу України активізувати наші двосторонні відносини
стратегічного характеру, зміцнювати нашу дружбу та поглиблювати
українсько-китайське співробітництво, й надалі реалізуючи ініціативу
«Один пояс, один шлях». Зважаючи на важливе геополітичне розташування
України та наші значні ресурси у багатьох сферах, ми здатні зробити
позитивний внесок у його розвиток та суттєво додати в його потенціалі.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО для журналу
«УКРАЇНА–КИТАЙ»
Секретаря Ради національної безпеки
і оборони УКРАЇНИ
Данилюка Олександра
Олександровича
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20 РОКІВ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНА – КИТАЙ»

Україна також зацікавлена поглиблювати співпрацю з Китаєм
на міжнародній арені з широкого кола питань обопільного інтересу,
де ми бачимо багато точок дотику.
На мою думку, у наших відносинах є значний нерозкритий потенціал,
який обидва народи могли б використати на взаємну користь.
Переконаний, що ми стоїмо на порозі нового етапу подальшого успішного
розвитку наших стосунків на благо наших країн.
Користуючись нагодою, бажаю дружньому нам китайському народу
миру, добра, процвітання і подальших успіхів.
СЕКРЕТАР РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
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杜伟大使致汉学家协会国庆70周年专刊寄语
乌克兰汉学家学会：
值此中华人民共和国国庆70周年之际，我谨代表中国驻乌克兰使馆，向你们编辑
出版《乌克兰-中国》杂志国庆70周年专刊致以热烈的祝贺。
中华人民共和国的70年，走过了非凡的历程，走出了成功的道路。乌克兰汉学
家协会长期通过《乌克兰-中国杂志》向乌克兰各界宣传中国成就，介绍中国模
式，分析中国经验，推动两国人文与学术交流，为中国企业开拓乌克兰市场提供
有益信息，不仅促进了中国和乌克兰两个民族的相互理解与信任，也为乌克兰借
鉴中国经验探索自身发展道路发挥了桥梁作用，为中乌友好关系的发展作出了特
殊的贡献。
希望汉学家学会作为乌克兰学界对当代中国研究的先行者，继续当好中乌友谊与
合作的使者，祝《乌克兰-中国杂志》越办越红火！

Звернення до Української асоціації китаєзнавців з нагоди виходу
спеціального видання, присвяченого 70-літтю утворення КНР
Українській асоціації китаєзнавців:
З нагоди 70-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки від імені
Посольства КНР в Україні хотів би висловити теплі вітання спеціальному випуску журналу «Україна-Китай», присвяченому 70-літтю Китайської
Народної Республіки.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО для журналу
«УКРАЇНА–КИТАЙ»
Надзвичайного та Повноважного
Посла КНР в Україні пана Ду Вея
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За 70 років Китайська Народна Республіка здійснила надзвичайну подорож та
вийшла на шлях успіху. Українська асоціація китаєзнавців серед представників різних кіл України через видання «Україна-Китай» багато років поширює
досягнення Китаю, знайомить із китайською моделлю, аналізує досвід Китаю, сприяє гуманітарному та науковому обміну двох країн, надає китайським підприємствам, що освоюють ринок України корисну інформацію, сприяє
взаєморозумінню та довірі між обома народами, відіграє роль сполучної ланки
для передачі Україні досвіду Китаю задля прокладання власного шляху розвитку, робить особливий внесок в активізацію китайсько-українських дружніх відносин.
Сподіваюсь, що Українська асоціація китаєзнавців як зачинатель досліджень
сучасного Китаю серед наукової спільноти України й надалі буде вісником китайсько-української дружби та співробітництва. Бажаю журналу «УкраїнаКитай» подальших звершень!

Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні
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Директор Національного інституту
стратегічних досліджень України,
доктор політичних наук, професор
О. В. Литвиненко

1 жовтня 2019 року

Китайська Народна Республіка
разом з усім світом відзначатиме
свій 70-річний ювілей.

За минулі десятиліття КИТАЙ перетворився на потужну державу,
другу економіку планети, авторитетного члена Ради Безпеки ООН
та найбільшого контрибутора її миротворчих операцій.
Сьогодні КНР є визнаним лідером глобалізації й науково-технічного прогресу.
Без перебільшення можна сказати, що «китайське диво» –
досягнення всієї цивілізації.
Виробничі здібності, креативність та наполегливість
китайського народу нині продовжують змінювати Піднебесну.
Під час вдалого здійснення в Китаї політики реформ та відкритості були проведені системні комплексні соціально-економічні перетворення, змінено на
краще життя сотень мільйонів, відкрито широкий шлях у заможне майбутнє
для третини людства.
У сучасних міжнародних умовах вельми знаковою є особиста ініціатива Голови
КНР Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях», яка безпосередньо пов’язана з формуванням інтернаціональної спільноти єдиної долі та має на меті досягнення
прекрасного квітучого майбутнього для всіх народів.
В Україні з великою повагою ставляться до приголомшливих успіхів Китаю та
прагнуть всебічно розвивати плідне широкомасштабне співробітництво на
основі відносин стратегічного партнерства.
Щиро вітаю читачів журналу «Україна–Китай» з 70-річчям створення
Китайської Народної Республіки. Бажаю міцного здоров’я й нових здобутків
на благо обох держав в інтересах миру та розвитку!
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ПРИВІТАННЯ О. В. ЛИТВИНЕНКО

Виконавчий директор
Українського інституту майбутнього,
кандидат політичних наук
Віктор Андрусів

Від імені Українського інституту
майбутнього та від себе особисто
щиро вітаю китайський народ
із 70-річчям проголошення
Китайської Народної Республіки!

Сьогодні КИТАЙ – це потужний лідер на геополітичній та геоекономічній
арені світу. За сімдесят років КНР здійснила прорив у соціальному,
економічному та інноваційному розвитку, завдячуючи всеосяжним системним
реформам та сумлінній і самовідданій праці свого народу.
На шляху розбудови соціалізму з китайською специфікою в нову епоху Китай
прагне створити суспільство середньої заможності та втілити в життя
«Китайську мрію про велике відродження китайської нації». Переконаний, що
наполегливому народові цієї держави вдасться досягти поставленої мети!
Сьогодні КНР є прикладом для багатьох країн, що розвиваються. Завдяки реалізації Ініціативи уряду «Один пояс, один шлях» інші держави мають можливість
запозичувати китайський досвід ведення зовнішньої політики, яка спрямована на мирне життя та сталий розвиток. Принципи миру, взаєморозуміння,
взаємовигоди, довіри, відкритості й толерантності також мають стати невід’ємною частиною світової політики!
Протягом 27 років, із початку дипломатичних відносин між КНР та Україною,
сфери стратегічної співпраці наших країн постійно розширюються. Сьогодні
ми здійснюємо плідне співробітництво у сільському господарстві, енергетиці,
вдосконаленні транспортної інфраструктури, фінансовій та банківській галузях. Україна та Китай тісно взаємодіють у вирішенні питань освіти, науки
та технологій, культури, спорту й туризму. Впевнений, що подальше партнерство лише сприятиме соціально-економічному розвитку обох держав і посиленню позицій на світовій арені.
Щиро бажаю дружньому народові миру, злагоди, добробуту, процвітання
та успішного втілення «Китайської мрії»!

ПРИВІТАННЯ В. АНДРУСІВ
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Президент Китайської торгової
асоціації, директор China National
Complete Engineering Corporation
Вей Сін

У 2019 році ми урочисто
святкуватимемо 70-у річницю
утворення
Китайської Народної Республіки.

70 років торування шляху крізь перепони та труднощі,

70 років просування вперед крізь бурі та грози – Батьківщина піднялась

та розквітла. Країна – прекрасна, її гори та ріки не старішають із часом;
роки – непересічні, а вітчизна – незмінно молода.
Бажаю Батьківщині вічного процвітання та могутності.
У процесі побудови держави за сім десятирічь було досягнуто блискучих успіхів, China National
Complete Engineering Corporation зі свого боку теж демонструє значні здобутки за останні 30
років. Зараз наша компанія – це комплексне, велике міжнародне торговельно-промислове підприємство, профільним напрямком діяльності якого є виконання підрядних робіт у трьох чималих сегментах, а саме: розбудові інфраструктури в Китаї та за його межами, комплексному
розвитку аграрної промисловості і екологічно безпечних енергетичних ресурсів, експортно-імпортній діяльності та торгівля відповідною продукцією. Бізнес-інтереси компанії
охоплюють такі галузі: інфраструктура, машинобудування, агропромисловість, нафтохімія, транспорт, енергоресурси, електроенергія, захист довкілля, військово-промисловий
комплекс. CCEC володіє достатньо великими можливостями у царині оснащення інженерних
об’єктів, має високий рівень впізнаваності, у різні часи завершила сотні проєктів із комплектування великих та масштабних інженерно-будівельних об'єктів як у Китаї, так і за кордоном. Окрім цього, компанія надала послуги з організації, облаштування, технічної підтримки
у процесі спорудження й реконструкції майже тисячі ключових інфраструктурних проєктів,
накопичивши багатий досвід і великі підприємницькі ресурси.
Сини і дочки Батьківщини сповнені бойового духу; політика реформ та відкритості віддала
усі свої сили справі процвітання держави. Голова КНР Сі Цзіньпін неодноразово наголошував:
«Ми не зупинимося на шляху проведення реформ, «двері» відкритості Китаю прочинятимуться все ширше і ширше». Нині вже майже 170 країн та міжнародних організацій підписали
угоди про співпрацю у межах ініціативи «Один пояс, один шлях». КНР демонструє, що, проводячи політику реформ та відкритості, вона не втрачає рішучості. Відкритий і реформований Китай дозволить світові мати ще більше життєвих сил та можливостей. CCEC реалізує
державну стратегію «виходу на нові ринки», задля просування розвитку використовує тактику: «досягнувши успіху на одному етапі роботи – розповсюдити його на всі інші». Компанія
зосередила зусилля на розробці інженерних комплексів генерального підряду на ринках Азії,
Європи й Африки, блискавично завершивши низку важливих проєктів, а згодом підписала
8
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угоди з Росією, Україною та іншими європейськими державами щодо проєктування об’єктів
агрокомплексу та генерального підряду масштабного будівництва. Загальна сума проєктів, які зараз виконуються, перевищує 30 млрд доларів США. Шляхом тривалого примноження наша компанія налаштувала стабільні бізнес-канали з місцевими урядами й установами
у різних країнах та регіонах, а, орієнтуючись на Анголу і Замбію як головні ринки Африки,
Росію й Україну як основні країни СНД, міцно закріпилася на ринку із позитивним бренд-іміджем. Розгортання нових напрямків діяльності у новому столітті обумовлене блискучими
перспективами.
Упродовж кількох років невпинних зусиль CCEC встановила ефективні відносини та обміни
у сфері торгівлі і бізнесу з іноземними державними та значними приватними корпораціями,
успішно розробляє комплексні агропромислові проєкти. Йдеться, зокрема, про модернізацію
портових терміналів, реконструкцію та удосконалення можливостей зберігати та транспортувати зерно, імпорт та експорт великогабаритної сільськогосподарської техніки,
включаючи торгівлю зерном та закупівлю агрохімічних препаратів і насіння, модернізацію
науково-технічних парків глибокої переробки агропродукції. За державної підтримки та завдяки продуктивній співдії з партнерами агропромислові проєкти невпинно виконуються.
НАША КОМПАНІЯ, повною мірою користуючись преференціями державної аграрної політики та чинними міжнародними й ринковими перевагами, будує об’єкти глибокої переробки,
логістики і зберігання продовольчої продукції, пресу олії в Китаї та за його межами. Крім
того, ССЕС сприяє імпортній торгівлі соєю, соняшниковою олією й іншими с/г продуктами,
водночас забезпечуючи перевезення та постачання аграрної продукції в Китаї; надає усебічну підтримку на різних етапах виробництва, придбання, переробки, обігу, зберігання
та збуту. На шляху в майбутнє, попри швидкі зміни, удари й невдачі, CCEC і надалі цінуватиме кожну хвилину, безупинно, впевненим поступом просуваючи вперед зовнішню торгівлю. Трансформується спосіб мислення, оновлюється наука та техніка – нами рухають
зосереджені в одному моменті зміни. Ми, як і раніше, перебуваємо на етапі можливостей
для розвитку. Опираючись на вічні ідеали, ми ухвалюємо рішення, котрі відповідають періоду стратегічних можливостей, що беруть початок із нашої рішучості та впевненості
у дотриманні реформ і відкритості, а також із нестримних прагнень компанії до спільного
процвітання й розвитку кожної людини та суспільства загалом.
CCEC займається активним пошуком проєктів показово-зразкових парків, що має на меті
сприяти китайсько-українському співробітництву на ниві сільського господарства, старанно створює цільний виробничий ланцюг, який сприятиме торгівлі, спільній реалізації інженерних ідей, можливості покладатися один на одного. Наша компанія планує використовувати
регіональні та ресурсні переваги України, вкладати кошти та збудувати тут показово-зразковий парк китайсько-українського співробітництва в агросфері, котрий завдяки залученню
партнерів, управлінню проєктом, фінансуванню та інвестуванню забезпечить комплексний
ефект, засвідчить роль «аванпосту» китайської агропромисловості в Європі та водночас
стане вигідним доповненням і опорою для багатьох китайсько-українських агропромислових
проєктів. CCEC має намір звести на заході України виробничу лінію з глибокої переробки кукурудзи, після запуску якої невеликий відсоток продукції продаватиметься на місцевому ринку,
а більша її частина експортуватиметься в інші країни Європи.
НАША КОМПАНІЯ ніколи не зупинялась у розвитку, завжди активно займалася пошуком нових перспектив. Протягом десяти років роботи в Україні CCEC доклала багато зусиль задля
розбудови економіки цієї країни. Компанія підтримує дружні стосунки з усіма партнерами.
Цілком заслужено про ССЕС говорять, що вона проклала міст для китайсько-українського
економічного співробітництва.
Ми й надалі налаштовані спільно з українськими колегами розробляти плани
щодо розвитку торгівлі, пліч-о-пліч йти шляхом процвітання.
ОФІЦІЙНІ ВІТАННЯ
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Виконавчий директор
Китайської торгової асоціації
Руслан Осипенко

Шановні китайські друзі,
читачі та колеги!

Щиро, сердечно вітаю від себе
особисто та Китайської Торгової
Асоціації вас із 70-ю річницею від дня
утворення Китайської Народної
Республіки. Як кажуть у нас в Україні,
довгії та щасливі літа КНР, хай
здійсняться усі плани та задуми!
За 70 років Китай пройшов надзвичайний шлях економічного,
політичного, культурного відродження нації та створення
сучасної модернової держави, котра стала взірцем для розвитку багатьох
країн. Мудрість, наполегливість, завзятість і послідовність у досягненні
окресленої мети керівництва країни разом з її народом створили сучасний
відкритий світу Китай, який йде своїм шляхом і демонструє бажання
створювати умови для мирного та взаємовигідного співробітництва
усіх народів на основі спільних цінностей і спільної долі.
Компас і порох, шовк та порцеляну, папір і колесо дав людству древній китайський народ. Найбільші у світі радіотелескопи, найшвидші квантові комп’ютери й потяги, космічні орбітальні станції, надсучасні наукові відкриття – це сучасний Китай, який впевнено дивиться у своє майбутнє. Попереду плани щодо
створення нації середнього достатку, розвитку глобальних ініціатив, як-то:
«Один пояс, один шлях», що дають надію на стабільне та мирне майбутнє не
тільки КНР, а й інших народів світу.
Зі святом вас, дорогі наші друзі,
та всіляких гараздів!

Президент ДП «АНТОНОВ»
О. Д. Донець

Першого жовтня 2019 року

китайський народ святкує
70-річчя
Китайської Народної Республіки.

Новітня історія Китаю є визначним продовженням багатовікової
державності, а надзвичайні досягнення – підтвердженням особливої сили,
духу, мудрості та високої культури великої нації,
що сягає глибини декількох тисячоліть.
Нині КИТАЙ – це потужна країна, в якій динамічно розвиваються
й застосовуються в усіх сферах суспільного життя передові технології.
Блискучий прогрес КНР у багатьох галузях, зокрема в аерокосмічній,
вражає і демонструє грандіозний потенціал для подальшого поступу.
Державне підприємство «АНТОНОВ», яке є добре знаною у світі компанією з
розробки та виробництва літаків, а саме легендарного Ан-124 «Руслан» і неперевершеного до сьогодні Ан-225 «Мрія», також зробило свій внесок у розвиток
авіапромисловості КНР. Наше взаємовигідне співробітництво з китайською
авіабудівною промисловістю, що налічує понад 60 років і розпочалося зі створення виробництва в КНР літака Ан-2 (Y-5), освоєння виробництва Ан-12 (Y-8),
продовжується плідною співпрацею в реалізації нових проєктів.
Взаємодія ДП «АНТОНОВ» із провідними китайськими авіабудівними компаніями має високий потенціал для розвитку авіабудівної галузі наших країн,
виробництва сучасних літаків різного класу і призначення, створення можливостей для процвітання України та Китаю.
Ми щиро вітаємо китайський народ із 70-річчям від дня утворення
Китайської Народної Республіки! Бажаємо розквіту, наснаги на добрі справи
та невичерпної енергії! Нехай щастить скрізь і в усьому.
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Український офіс
China Road and Bridge Engineering Co.

Генеральний директор
«КОФКО Агрі Ресорсіз Україна»,
Володимир Осадчук

Від імені компанії
«КОФКО Агрі Ресорсіз Україна»
та від себе особисто дозвольте
щиро привітати народ Китаю
з 70-ю річницею проголошення
утворення КНР та висловити повагу

карколомним досягненням в економічних реформах,
підвищенні добробуту громадян і в укріпленні
позицій на міжнародних виробничих ринках.

З нагоди 70-ї річниці заснування Китайської Народної Республіки
український офіс China Road and Bridge Engineering Co.
бажає батьківщині багатства,
китайському народу – щастя й благополуччя!

70 років – за цими швидкоплинними літами криється нелегкий шлях пошуків
і звершень, наполегливої праці й віри в найкраще майбутнє,
зростання та примноження здобутків.

Ви по праву можете пишатися славетними традиціями, історією,
надзвичайним розвитком вашого народу та держави.
Ваша країна посідає провідну позицію серед світових лідерів,
і цей ювілей – ще одна приємна нагода відзначити ваш високий
професіоналізм, інноваційність підходів до всіх галузей життя.
Крім того, від імені компанії «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» хочу подякувати
за можливість працювати та обмінюватися досвідом із фахівцями світового рівня, експертами різних сфер бізнесу. КНР як флагман інтернаціональної бізнес-спільноти надихає нас – «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» – кожного
дня досягати нових, кращих результатів, спираючись на загальновизнані
цінності, інноваційність, партнерські відносини та сталий розвиток. Будемо
раді продовженню нашого плідного співробітництва.
Нехай ваша держава відзначить ще не один прекрасний ювілей,
сповнений досягнень й успіхів. Миру вам, процвітання,
благополуччя на довгі щасливі роки.
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Представник
Honghua International
Руслан Поляченко

Генеральний директор групи
логістичних компаній ZAMMLER
Віктор Шевченко

Ми, ТОВ «Хунхуа Інтернешнл Україна»,
хочемо офіційно привітати вас
із нагоди сімдесятиріччя
Китайської Народної Республіки!
Незважаючи на досить молодий вік,
КНР спромоглася за цей період стати
однією з найбільш передових країн,
лідируючи в багатьох галузях світової економіки.

Розвиток республіки впродовж своєї незалежності був і залишається дуже
стрімким. Цьому сприяла ефективна політика держави, працьовитість
китайської нації та великий приплив іноземних інвестицій.
Той факт, що КНР стала більш відкритою для міжнародної торгівлі,
позитивно вплинув на її теперішнє становище. Створивши розгалужену
та працездатну мережу ділових партнерів серед інтернаціонального
співтовариства та вкладаючи в економіку інших держав,
КНР покращила власний добробут, добробут держав-партнерів і забезпечила
собі можливість подальшого швидкого зростання. Саме тому такі
організації, як Китайська Торгова Асоціація, що сприяють розвитку
співробітництва між КНР та іншими країнами, є важливим каталізатором
економічного зростання і КНР, і її ділових партнерів.
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ШАНОВНІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ, ПАРТНЕРИ
та всі представники величної
Китайської Народної Республіки!

Від імені групи логістичних компаній ZAMMLER радо вітаю вас із 70-річчям
створення КНР! Ваша країна пройшла нелегкий історичний шлях, наповнений
утратами й здобутками. Ви зуміли подолати всі виклики часу – і цьогорічне
свято зустрічаєте як розвинена, економічно стабільна, культурно багата
держава, на котру рівняється світ.
ZAMMLER GROUP як член Китайської Торгової Асоціації пишається можливістю
активно брати участь у налагодженні діалогу та реалізації численних бізнес-проєктів між Україною та КНР. Ми глибоко цінуємо та усвідомлюємо вагоме значення розбудови україно-китайських відносин для обох країн.

Зі свого боку, наша компанія, яка займається постачанням обладнання для
нафто-, газовидобування та яка є дочірнім підприємством великого державного холдингу China Aerospace Science & Industry Corporation Limited, також бере
активну участь у розширенні кола іноземних ділових партнерів Китаю у відповідній галузі й робить свій внесок в економічний розвиток КНР та України, на
території якої вона веде свою основну діяльність.

З 2013 року в Китаї функціонує один із міжнародних структурних підрозділів нашої компанії – NINGBO ZAMMLER TRAIDING CO. LTD. Щодня ми надаємо комплексний
супровід зовнішньоекономічних операцій у КНР, починаючи від пошуку товару
(продукції/сировини) і закінчуючи його доставкою на склад. Ми постійно спілкуємось із представниками китайської бізнес-спільноти, з експортерами та
імпортерами. Це високопрофесійні, надійні партнери і, насамперед, відкриті
та доброзичливі люди. Ми щиро захоплюємося вашими працелюбством, єдністю, підприємницькими вміннями.

Наша компанія сподівається на подальше процвітання Китайської Народної
Республіки в економічній, політичній, соціальній сферах та на ще більш ефективне співробітництво КНР з іншими державами!

Бажаю вам примножувати здобутки, досягати нових вершин,
реалізувати всі намічені плани! Процвітання,
успіху та оптимізму!
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ПРИВІТАННЯ В. ШЕВЧЕНКО
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Генеральний директор
компанії «UEIEC LLC»
Ольга Джафарова

Генеральний директор
туроператора «Pan Ukraine»
Шаповалова О. О.

Компанія «UEIEC LLC» в особі генерального директора
Ольги Джафарової вітає усіх громадян Китаю,
які перебувають на території України
та поза її межами, з 70-річчям створення КНР.
Плідні торговельно-економічні, наукові, культурні,
а деколи й сімейні зв’язки не залишають нас байдужими до такого свята!
Бажаємо тільки процвітання китайському народу
та державі КНР!

Щиро рада вітати китайський народ із 70-річчям утворення КНР!
Українсько-китайські туристичні відносини бурхливо розвиваються,
а взаємовигідне співробітництво у сфері туризму сприяє кращому розумінню
між двома народами. Ми високо цінуємо стратегічне партнерство з Китаєм
та з великою повагою ставимося до видатних досягнень працелюбного
і цілеспрямованого китайського народу.
З моменту підписання «Меморандуму про взаєморозуміння щодо Плану імплементації поїздок китайських туристичних груп в Україну» ми воліємо створити належні умови як для відвідування України китайцями, так і для пізнання
Піднебесної нашими громадянами.
Нехай дружба та туризм між Україною та Китаєм процвітають та приносять успіх і задоволення! Бажаємо великому китайському народові цікавих
подорожей та відкриттів!
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керівник компанії «ПРАВО-КОНТРОЛ»
Цой К. О.

Компанія «ПРАВО-КОНТРОЛ»
висловлює щирі вітання з нагоди
70-ї річниці створення Китайської
Народної Республіки.

КНР пройшла значний, місцями важкий шлях до набуття неповторності та
провідних позицій як на Сході, так і в цілому у світі.

Сьогодні Китайська Народна Республіка це:
- держава, представники якої діють з особливо тонкою мудрістю,
котру прагнуть осягнути континенти;
- лідер у різних галузях і сферах;
- країна, де гармонійно поєдналися неймовірної краси ландшафти
з сучасною інфраструктурою та прогресивними технологіями.
Компанія «ПРАВО-КОНТРОЛ» у цей святковий та історично важливий час вітає
громадян Китайської Народної Республіки з 70-ю річницею побудови сильної,
передової Республіки, що постійно розвивається, і у своїй політичній філософії
діє, спираючись на принципи націоналізму, народовладдя, народного добробуту, і прагне зміцнення позицій, мудрих керівників та зважених рішень.
Компанія «ПРАВО-КОНТРОЛ» – це провідна українська компанія, що спеціалізується на зовнішньоекономічній діяльності з питань корпоративного, міграційного, цивільного та сімейного права, митного і податкового законодавств,
аудиту та бухгалтерського обслуговування. У нас працює професійна елітна
команда, що має великий досвід. Вона забезпечує своєчасне й ефективне обслуговування представників Китайської Народної Республіки їхньою рідною мовою.
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ПРИВІТАННЯ К. О. ЦОЙ

У той же час наша компанія плідно та результативно співпрацює з партнерами з КНР у різних сферах застосування права, аудиту, з європейськими банками, що забезпечило оптимальне виконання нею взятих на себе зобов’язань
в інтересах клієнта.
Ми дотримуємося духу суворого, прагматичного, фахового розподілу праці
та колективної роботи з урахуванням вимог іноземних клієнтів, адаптуємо
ведення господарської діяльності відповідно до норм чинного законодавства
України найефективнішим способом.
Головною умовою співробітництва є персоніфікований підхід до вирішення
як майнових, так і немайнових питань клієнта, зокрема представлення інтересів у галузі сімейного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального права тощо.
Команда «ПРАВО-КОНТРОЛ» добре знається на дієвому представленні
інтересів клієнтів та наданні широкого спектра необхідних послуг
в умовах суворої конфіденційності.

ОФІЦІЙНІ ВІТАННЯ
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Роль і місце КИТАЮ
в сучасному світі
(до 70-річчя Китайської
Народної Республіки)

Таким механізмом стали П’ЯТЬ ПРИНЦИПІВ мирного співіснування, вперше запропоновані
прем’єром Держради КНР Чжоу Еньлаєм у грудні 1953 р. під час зустрічі в Пекіні з індійською делегацією. За підтримки прем’єр-міністра Індії Джавахарлала Неру принципи були
сформульовані у китайсько-індійському договорі 1954 року:
взаємна повага територіальної цілісності та суверенітету;
взаємний ненапад;
невтручання у внутрішні справи один одного;
рівність і взаємні вигоди;
мирне співіснування.

А. З. Гончарук
головний консультант
Національного інституту
стратегічних досліджень,
радник Правління Асоціації
китаєзнавців України

Китайська Народна Республіка зустрічає своє 70-річчя в якості ядерної держави, другої економіки світу,
найбільшого експортера товарів, постійного члена
Ради Безпеки ООН, найбільшого контрибутора миротворчих операцій ООН, активного та поважного
члена світової спільноти і фактичного локомотива
міжнародного розвитку.

Китай займає територію площею 9,6 млн кв. км та має понад 1,3 млрд осіб
населення. Безперервна історія Піднебесної налічує більш ніж 5 000 років,
упродовж яких китайським народом створена одна з найбагатших у світі духовних культур. Історію світової цивілізації неможливо уявити без
китайської спадщини, а майбутнє людства – без китайського внеску.
У той же час сучасне керівництво КНР досить
скромно позиціонує Китай як «найбільшу в світі країну, що розвивається». Таким чином підкреслюється важливість подальшого розвитку,
масштабність завдань будівництва в Китаї суспільства середньої заможності з подальшим
переходом до комплексної розбудови модернізованої соціалістичної держави.

Втім, національна гордість є невід’ємною частиною
китайського світогляду. У доповіді Генерального
секретаря ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпіна на ХІХ
Всекитайському з’їзді КПК 18 жовтня 2017 р. зазначалося, що китайська нація зробила видатний внесок
у розвиток людства й стала величною світовою нацією, яка в період нової історії здійснила великий
стрибок від тривалого занепаду до корінної зміни
власної долі, послідовного руху до процвітання.

У 1955 р. у місті Бандунг (Індонезія) на конференції з підготовки утворення Руху неприєднання незалежних країн Азії та Африки переважна
більшість країн підтримала 5 принципів мирного співіснування. З того часу вони стали частиною основоположних засад міжнародного права,
до яких зокрема належать: принцип суверенної
рівності держав; принцип рівноправності народів та їхнього права самостійно визначати
свою долю; принцип незастосування сили або
загрози силою в міжнародних відносинах; принцип непорушності державних кордонів; принцип територіальної цілісності держав; принцип
мирного врегулювання суперечок; принцип невтручання у внутрішні справи держав; принцип
сумлінного виконання зобов'язань із міжнародного права та за угодами; принцип загальної поваги до прав людини й основних свобод.
Разом з іншими положеннями сучасного міжнародного життя п’ять принципів мирного співіснування

донині становлять найважливіший імператив існування людства. Дотримання п’яти принципів мирного співіснування у міжнародних, міждержавних
відносинах, їхнє закріплення у міжнародному праві
та практиці стали визначальним чинником життя
останніх десятиліть в усьому світі.
Для сучасної України застосування п’яти принципів
мирного співіснування створює можливість вирішення найгострішого питання: припинення вогню у
зоні конфлікту на Донбасі. Водночас в Україні добре
пам’ятають, що КНР стала першою серед ядерних
держав, які під час відмови України від третього у
світі ядерного потенціалу надали нам гарантії суверенітету, територіальної цілісності та незастосування проти України сили чи погрози силою.
7 вересня 2013 р. у Назарбаєв Університеті в столиці Казахстану Астані Голова КНР Сі Цзіньпін
вперше запропонував запровадити «Економічний
пояс Шовкового шляху» на суходолі Євразії. Стратегічна ініціатива КНР відразу була подана як ідея

У результаті 40-річного періоду політики реформ та відкритості, започаткованої у 1978 р.,
Китай перетворився на одного зі світових економічних та науково-технічних лідерів,
зміцнив свою оборонну міць, що піднесло міжнародний статус КНР на небувалу висоту.
За словами Сі Цзіньпіна,

«китайська нація у новому вигляді постала у весь зріст на Сході світу».
Сучасні здобутки Піднебесної не повинні відсувати на другий план історичну важливість створення
1 жовтня 1949 р. Китайської Народної Республіки. Ця
подія ознаменувала початок нового етапу розвитку
країн Азії, стала наочним прикладом для багатьох народів у національно-визвольних змаганнях, сприяла
остаточному краху світової колоніальної системи.
ТРИ ЧИННИКИ — перемога над нацизмом та японським мілітаризмом у Другій світовій війні, ство20
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рення КНР та розпад колоніальної системи імперіалізму — сформували напрямок розвитку людства
у другій половині ХХ століття. Це були непрості
часи протистояння двох суспільно-політичних систем та військово-політичних блоків, епоха холодної війни та гонки озброєнь. За умов, коли людство
балансувало на межі ядерної війни, народи світу
вимагали створення нових механізмів запобігання
глобальній воєнній катастрофі.
А. З. ГОНЧАРУК

70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
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створення простору спільного розвитку і для Китаю, і для сусідніх країн. «Поясом» поєднуються
всі держави континенту, що лежать між Китаєм
та Європою. Згодом китайський лідер доповнив
ініціативу «Морським Шовковим шляхом XXI століття», котрий охоплює континент морем і має
на меті розвиток берегової інфраструктури задля посилення торгівлі між Азією, Європою, Африкою та іншими регіонами світу.
Ініціатива з’єднати материк єдиною надсучасною
функціональною мережею, в якій люди, товари,
капітали й інформація з максимальною вигодою у
стислі терміни зможуть потрапляти з однієї точки

в призначену іншу, варта і уваги, і часу. Намір Піднебесної прокласти крізь усю Європу й Азію автомобільні, залізничні і телекомунікаційні магістралі,
трубопроводи, облаштувати нові «вузлові» морські
та повітряні порти підтримується багатьма політиками більшості держав. Не лише країни Центрально-Східної Європи, а й старої Європи дедалі більше
приділяють увагу відносинам із КНР. Піднебесна, у
свою чергу, демонструє неабияку здатність домовлятися на запропонованих рівнях та умовах. Задля
реалізації стратегічної ініціативи «Пояс і шлях»
створений Азіатський банк інфраструктурних інвестицій, а також заснований Фонд Шовкового шляху.

У 2017 та 2019 рр. в Пекіні відбулися перший та другий форуми міжнародного співробітництва
високого рівня «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», котрі продемонстрували значні досягнення у втіленні ініціативи, зокрема формування фінансової бази, визначення основних маршрутів та сфер співпраці,
створення базових компонентів нової «шовкової» дипломатії. Форуми надали поштовх процесам
зміцнення зв’язків між Китаєм та його партнерами, про що свідчать численні приклади міжнародного
співробітництва на багато- та двосторонньому рівні. Понад 70 країн і міжнародних організацій підписали з Китаєм угоди в межах ініціативи «ПОЯСУ І ШЛЯХУ».
За словами Голови КНР Сі Цзіньпіна,

ініціативу «Пояс і шлях» як проект
століття буде реалізовано лише
в тому разі, якщо її схвалять
у світовому масштабі.

Саме тому Китай ще наприкінці 2016 р. заручився
підтримкою своєї ініціативи «Пояс і шлях» в Організації Об’єднаних Націй і привів її в повну відповідність до Цілей глобального розвитку ООН до 2030 р.
До того ж у торговельній політиці та планах лібералізації економічних відносин на Шовковому шляху
Китай керується засадами СОТ.

Пропонуючи свою концепцію, Китай не просто прагне збудувати дороги і прокласти залізничні колії, нові маршрути для транспортування вантажів. Він воліє створити зону економічної
взаємодії та розвитку. Китай намагається використати глобалізацію і сучасну взаємну залежність країн для пошуку балансу інтересів для кожного учасника проєкту, зробити його універсальним. Це нове тлумачення глобалізації, спроба Китаю очолити й визначити перебіг процесу,
який уже називають «глобалізацією 2.0».
Питання розбудови «Поясу і шляху» обговорювалися на зустрічах лідерів АТЕС, саміті «Великої двадцятки» у Ханчжоу, зустрічі лідерів БРІКС у Сямені, Нараді зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії.
Слід зазначити, що «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» – не проєкт або програма, це радше пропозиція Піднебесної країнам континенту сконструювати новий історичний процес
інфраструктурної, інвестиційної та соціально-економічної модернізації сучасного світоустрою.
Як відомо, наприкінці 1980-х років в основу китайської зовнішньої політики було покладено «24 ієрогліфи» Ден Сяопіна про те, що у зовнішній політиці
Китаю слід «холоднокровно спостерігати», «вести
себе скромно», «не претендувати на лідерство»,
«вичікувати в тіні» і «міцно стояти на ногах». Саме
навколо цього в останні три десятиліття і закріпилася світова уява про норми китайської дипломатії.
Нині ж КНР стає провідною глобальною потугою, яка
усвідомлює свою економічну вагу у світі. Така ситуація кардинально змінює логіку та структуру відносин Китаю зі своїми сусідами, проте не відкидає
апробовані принципи і механізми співробітництва.

Поява ініціативи Сі Цзіньпіна свідчить про
завершення «епохи Ден Сяопіна», котра
характеризувалася прагненням Китаю
бути подалі від світових проблем.

За шість років ініціатива «ПОЯСУ І ШЛЯХУ» стала
ключовим елементом китайської зовнішньої політики, механізмом, через який Пекін реалізує в
сучасних міжнародних реаліях власні політичні,
економічні та гуманітарні взаємини із ключовими
партнерами та цілим світом.
Одночасно «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» став інструментом нового стратегічного бачення Китаєм
сучасного світового ладу. Це й світоглядна концепція, спрямована на те, аби людство облишило
ворожнечу, зрозуміло зв’язок і взаємну залежність
усіх країн, змогло згуртуватися навколо спільних
ідей розвитку і мирного співробітництва.

У своєму виступі на церемонії відкриття XIX з’їзду Комуністичної партії Китаю
Генеральний секретар ЦК КПК, Голова КНР Сі Цзіньпін зокрема зазначив:

«Спираючись на реалізацію ініціативи «Один пояс – один шлях»,
керуючись принципами «спільні консультації», «спільна реалізація»
і «спільне використання», необхідно посилювати й оновлювати відкрите
співробітництво, формувати загальну архітектуру відкритості,
що передбачає взаємовигідну сухопутну і морську
взаємодію всередині країни і за кордоном».
ХІХ Всекитайський з’їзд КПК окреслив для
Піднебесної нову дорожню карту, ґрунтуючись на «цілях двох столітніх ювілеїв». Перша столітня мета: до 2021 року, тобто до
100-ї річниці заснування Компартії Китаю,
побудувати «середньо заможне суспільство». В межах цієї мети Китай має практично ліквідувати бідність. Друга столітня мета Китаю – перетворити Піднебесну
на «повністю розвинену і передову країну»
до 2049 р., тобто до 100-річчя створення
КНР. Таким чином, Китай обрав стратегію
економічного розвитку, спрямовану на піднесення рівня життя всередині країни, розширення свого впливу і зміцнення як світової держави. Відповідно зовнішня політика
КНР стає все більш активною, як того вимагають національні інтереси другої (а
незабаром і першої) економіки світу.
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А. З. ГОНЧАРУК

70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

На з’їзді наголошувалося, що Китай буде незмінно проводити незалежну, самостійну, мирну зовнішню політику, поважати право народів усіх країн на самостійний
вибір шляху розвитку, захищати рівноправність і справедливість у міжнародних відносинах, виступати проти
нав’язування своєї волі іншим, втручання у внутрішні
справи інших країн, утиску слабких сильними. Китай ні
в якому разі не буде жертвувати інтересами інших країн
заради власного процвітання.

«Наш розвиток не несе загрозу
для жодної держави. Якого б рівня
розвитку не досяг Китай, він ніколи
не буде претендувати на становище
гегемона, ніколи не буде проводити
політику експансії»,
– підкреслив у своєму виступі Сі Цзіньпін.
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Китай висунув ініціативу створення спільноти єдиної долі людства як принципово нового підходу до міжнародного життя в сучасних умовах. Розвиток теорії та практики побудови соціалізму
з китайською специфікою відкрив країнам, що розвиваються, нові шляхи до модернізації, надав
принципово нові можливості націям, які прагнуть прискорити власний розвиток та водночас
бажають зберегти незалежність.
За висловлюванням Сі Цзіньпіна,

таким чином «Китай привніс китайську мудрість
і китайський варіант для вирішення проблем людства».
В умовах, коли провідні країни світу фактично
розгубилися перед сучасними загрозами некерованого розвитку та кризи глобалізації, Китай
рішуче виступив на підтримку глобального розвитку як безальтернативного шляху вирішення
проблем людства. Про це, зокрема, говорив Голова КНР Сі Цзіньпін на Всесвітньому економічному
форумі у швейцарському Давосі в січні 2017 р.
На думку китайського керівництва, нова епоха характеризується продовженням традицій з одночасним відкриттям нового шляху в майбутнє. Це епоха
здійснення китайської мрії про величне відродження китайської нації, епоха поступового наближення Піднебесної до центру міжнародного життя та
безперервного внесення Китаєм дедалі більшого
внеску у розвиток людства. Зі свого боку китайська
мрія міцно пов’язана з мріями всіх народів світу про щасливе життя, а її здійснення неможливе
без мирної міжнародної обстановки й стабільного
світового порядку. Отже, Китай має незмінно йти
шляхом мирного розвитку, реалізовувати стратегію
відкритості, націлену на взаємну вигоду та спільний
виграш. Необхідно прагнути відкритого, інноваційного, інклюзивного та взаємовигідного розвитку й
сприяти міжнародним обмінам. Відкритість веде до
прогресу, а замкнутість – до занепаду. Водночас слід
забезпечити гармонійне співіснування народів зі

збереженням національної своєрідності, взаємного
сприйняття та взаємодоповнення, створювати екологічну систему, де шанують природу та віддають
перевагу зеленому розвитку.
Наскрізною темою виступу віце-прем’єра Держради
КНР Лю Хе у Давосі-2018 була необхідність посилення співпраці для подолання викликів, з якими жодна
держава окремо впоратися неспроможна. Він наголосив, що необхідно поглиблювати взаєморозуміння, інклюзивність і взаємну довіру, налагоджувати
тіснішу ділову співпрацю, просувати формування
міжнародних відносин нового типу, сприяти створенню спільноти з єдиною долею для всього людства. Основними пріоритетами для Китаю як другої
економіки світу є впровадження реформ у сфері сервісу, забезпечення не швидкого, а якісного зростання, зменшення фінансових ризиків, подолання бідності та запобігання забрудненню довкілля.
Лю Хе анонсував відкриття внутрішнього ринку
Китаю для західних компаній та лібералізацію фінансової сфери. КНР і надалі інтенсивно інтегруватиметься з міжнародними торговими правилами
й полегшуватиме доступ до власних ринків. Китай
планує суттєво спростити входження до сектора
державних послуг, особливо фінансового, і створить більш привабливе інвестиційне середовище.

Засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group Джек Ма під час свого виступу на ВЕФ-2018
підтримав тези Сі Цзіньпіна і Лю Хе. Джек Ма нагадав, чим закінчилися попередні промислові революції:

перша – Першою світовою війною, а друга – Другою.
У найближчі тридцять років людству доведеться знову пережити
світову війну, але, прогнозує Джек Ма, це вже буде не війна одних народів
проти інших, це буде війна проти хвороб, забруднення навколишнього
середовища, бідності – адже виклики вимагають від людства спільного
вирішення глобальних проблем.
Китайський мільярдер став одним із небагатьох
учасників Форуму, хто не лише окреслив проблеми, а й
запропонував, що вже сьогодні слід робити людству,
аби не боятися майбутнього і бути конкурентоспроможними порівняно з машинами. На його думку,
до 2030 р. роботи зможуть зайняти близько 800 млн
робочих місць. Якщо не змінити систему освіти, то
через 30 років людство опиниться в біді. Засновник
компанії Alibaba Group, у минулому простий китайський вчитель, висловив своєчасні і зрозумілі ідеї
щодо вирішення проблем, які турбують світ. Логічно
очікувати, що нова система освіти сприятиме появі
нової філософії міжнародних відносин та призведе до
появи якісно нової генерації світової еліти.
24

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

Виступи представників китайської еліти на міжнародних форумах свідчать про те, що в Китаї
склався національний консенсус щодо нинішнього підходу до місця і ролі КНР в сучасному
світі. Коли Голова КНР декларує готовність Піднебесної «високо нести прапор миру, розвитку,
співробітництва й загального виграшу, твердо
дотримуватися основної мети зовнішньої політики: захищати мир в усьому світі та сприяти
спільному розвитку» – це не пропагандистські
гасла, а осмислений вибір китайського керівництва, який підтримується елітою країни.
А. З. ГОНЧАРУК

В Китаї усвідомлюють, що світ у нинішній час переживає
період грандіозного піднесення, докорінних змін та серйозного переналаштування. Всебічно розвиваються багатополярність світу, економічна глобалізація, інформатизація суспільства та культурна різноманітність.
Кардинально змінюються система глобального управління
та міжнародний порядок, дедалі тіснішими стають зв’язки між країнами та регіонами світу, зростає рівень їхньої
взаємозалежності. Співвідношення сил на міжнародній арені урівноважується, а загальна тенденція до мирного розвитку поступово стає незворотною.
За таких умов керівництво КНР декларує свою готовність на
основі п’яти принципів мирного співіснування стимулювати
формування нового типу міжнародних відносин, що базуються
на взаємній повазі, рівності та справедливості. Китай закликає
народи всіх країн колективними зусиллями будувати спільноту єдиної долі, створювати чистий та прекрасний світ, де панують мир, безпека, процвітання, відкритість та інклюзивність.
За Сі Цзіньпіном,

настав час поважати один одного, вести рівноправні консультації,
рішуче відмовитися від менталітету холодної війни та політики сили.
До міждержавних відносин варто застосовувати нові підходи, засновані
на діалозі та партнерстві, а не на конфронтації та блоковому мисленні.
Уряд Китаю запроваджує політику поступової лібералізації і спрощення торгових процедур, розширює доступ до китайського ринку та відкритість зовнішньому світу у сфері послуг, посилює
захист законних прав і інтересів іноземних інвесторів. КНР оновлює форми власного капіталовкладення за кордоном, стимулює міжнародне співробітництво в галузі виробничих потужностей,
формує глобально орієнтовану мережу торгівлі, інвестування й фінансування, виробництва та
послуг. За рахунок зовнішньої торгівлі, запровадження нових видів господарчої діяльності і нових
моделей в галузі торгівлі Китай перетворюється на повноцінну глобальну торгову державу.
На противагу політиці ізоляціонізму, запровадженої в США адміністрацією Дональда Трампа, китайське керівництво обстоює необхідність стимулювання лібералізації, спрощення торгових та інвестиційних процедур, просуває розвиток економічної глобалізації в напрямку більшої відкритості, інклюзивності, загальної доступності,
збалансованості та загального виграшу. Піднебесна наголошує на необхідності поваги до різноманітності світових цивілізацій, виступає за те, аби спільне існування різних цивілізацій, їхні взаємні обміни й навчання переважали почуття зверхності однієї цивілізації над іншою, викорінювали взаємне відсторонення й протистояння.

На сучасному етапі світового розвитку КНР активно розвиває глобальні партнерські відносини, розширює сферу спільних інтересів з усіма
країнами, стимулює координацію та співробітництво з провідними країнами світу, розбудовуючи з ними стабільні взаємини. Це стосується як
країн «Великої сімки», так і «Великої двадцятки».

Китай розвиває відносини з сусідніми державами на
засадах «доброзичливості, відвертості, взаємної
вигоди та інклюзивності» відповідно до свого зовнішньополітичного курсу на доброзичливі та партнерські взаємини. Пекін зміцнює згуртованість та
співробітництво з країнами, що розвиваються, на
основі концепції «правдивість, діловитість, духовна
близькість та відвертість», а також правильного
розуміння справедливості та вигоди.

Щодо глобального управління КНР схиляється до
принципів спільного консультування, будівництва та використання, виступає за демократизацію міжнародних відносин, обстоює рівність
всіх країн (як великих, сильних й багатих, так і
маленьких, слабких і бідних). Китай підтримує посилення позитивної ролі ООН, розширення представництва та зміцнення права голосу у міжнародних справах із боку країн, що розвиваються.

«Китай й надалі відіграватиме роль
відповідальної держави, активно
братиме участь у перетвореннях
і формуванні системи глобального
управління, постійно привноситиме
у цю роботу китайську мудрість
і китайську силу» (Сі Цзіньпін).
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КИТАЙ:
«ДИВО» чи успіх
стратегії?1
А. В. Єрмолаєв
директор
Інституту стратегічних
досліджень «Нова Україна»

«На міжнародну арену виходить
не просто ще один гравець.
Виходить найбільший гравець
в історії людства»
(Лі Куан Ю про Китай).

Американо-китайська «торгова війна» стала одним із ключових глобальних процесів другого десятиріччя XXI
століття, що свідчить про глибинні
трансформації старого світоустрою.
Водночас, називаючи економічне напруження, котре виникло у взаєминах
двох найбільших світових гравців, «торговою війною», ми надто спрощуємо
суть того, що відбувається.

Введення торгових санкцій і згортання співробітництва у сфері торгівлі – лише верхівка айсберга. Діапазон реальної напруги значно ширший, ніж торгівля:
від санкцій і переслідувань найбільшої високотехнологічної китайської компанії Huawei до припинення
дії договору США-РФ щодо ліквідації ракет середньої і малої дальності (далі – РСМД), що можна розглядати як спробу примусу Китаю до участі в новому
переговорному процесі з приводу підписання розширеного варіанта угоди стосовно РСМД.

Ці та інші події свідчать про початок найгострішої
фази конкуренції за майбутнє технологічне лідерство у світі між двома найсильнішими економічними
центрами розвитку з різними соціальними системами організації й різними підходами до глобалізації.
Відомий соціолог і політеконом Джованні Аррігі запропонував свою періодизацію економічної історії
капіталізму від XV до XX ст., виокремивши чотири
великі етапи накопичення капіталу з історично вираженими центрами – Генуя, Голландія, Британія
та США. Але з другої половини XX століття західна
економіка почала поступатися можливостям та перевагам країн і економік Великої Азії. Серед економістів популярною стала радикальна теза про
так званий новий «азійський» цикл накопичення у
глобальній економіці.
Уже в 1960-70-і роках попереднього XX століття в
умовах тривалої «холодної війни» та локальних

конфліктів, що її супроводжували, економічні лідери глобалізованої західної економіки нарощували
інвестиції і торгівлю з азійськими країнами, відзначаючи їхні соціокультурні переваги.
Організованість азійських суспільств, високий ступінь їхньої адаптованості, стійкість азійських соціальних структур та державних систем, ідеократичність країн, що поєднують ідеологію з культурою
і традицією суспільств, були затребувані як нова
база глобальної індустріалізації та формування багатоярусного, багатоукладного світового
поділу праці.
Десятки американських та європейських транснаціональних корпорацій винесли свої виробництва в
азійський макрорегіон, зберігаючи за собою інтелектуальне й технологічне лідерство. Азійські «тигри» та «дракони» завдяки величезному людському
потенціалу і дисциплінарному типу культури стали

1 Фрагмент з роботи «Чи мають майбутнє глобальні “фабрики людей”»?
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новими пасіонаріями капіталістичного зростання до кінця XX – початку XXI ст.
«Японське диво», «південнокорейський дракон»,
фінансове лідерство Гонконгу, успішна індустріалізація і модернізація у Тайвані, Сінгапурі, Малайзії,

Індонезії (від початку 1980-х) – знаменні пункти на
шляху від американського до азійського циклу накопичення капіталу.
Велика Азія протягом лічених десятиліть перетворилася у «СВІТОВУ ФАБРИКУ».

В роки «піднесення Азії» багато авторитетних філософів і політекономів вважали,
що епіцентром зростання буде Японія. Ось одна з таких оцінок:

«...у найближчому майбутньому ми станемо свідками чергової висхідної фази
кондратьєвського циклу, в основі якого лежатимуть нові види
продукції, виробництво яких почалося в останні двадцять років.
Між Японією, Європейським Союзом і Сполученими Штатами виникне
жорстка конкуренція за лідерство у виробництві цієї нової продукції.
Одночасно загостриться конкурентна боротьба між Японією
та Європейським Союзом за статус країни-гегемона,
який втрачається Сполученими Штатами» (І. Валлерстайн, 1997 р.).
Але помилка в оцінках і прогнозах відомих філософів та економістів полягала в тому, що вирішальною перевагою в новій конкуренції є не
економічне зростання і його динаміка, а соціальна організація. Моделі західної модернізації,
реалізовані низкою азійських суспільств, давали
дивовижний ефект на старті змін. Але руйнівні
сили самої індивідуалістичної суспільної моделі
або гальмували розвиток (оскільки наштовхувалися на потужний пласт традиційних укладів і
соціокультурних кодів), або призводили до соціальної напруги і навіть конфліктів. Ні Японія, ні

Південна Корея, ні інші молоді «дракони» не впоралися з динамікою зростання й залишилися на
рівні молодших партнерів.
По суті ж, вирок західно-модерністським підходам
до розвитку капіталізму в суспільствах із потужною традиціоналістською культурою виніс ще Карл
Поланьї. Він переконливо довів невідворотність
зміни характеру накопичення капіталу за рівнем глобалізації світу та залучення до єдиного
планетарного процесу обміну і виробництва всіх
культур та народів.

(...) Влада і вартість утворюють вихідну парадигму соціальної дійсності, яка не є продуктом людської волі. Ринкова свідомість була здатна зберігати власну ілюзію свободи лише тому, що не бажала бачити більш важливі наслідки індивідуальних вчинків. Але ж спосіб функцінування інституційних механізмів не залежить від наших бажань. Ринкова система – це уявне царство свободи. Воно
складається із свавільних гвинтиків, утім, їхні дії підпорядковані настільки ж суворим правилам, як
і закони геометрії. В суспільстві, що утворює єдиний організм, істина ця стає цілком очевидною,
а ілюзія свободи зникає. Саме на цьому рівні проблема свободи і повинна віднайти своє рішення».
(Карл Поланьї, «Велика трансформація»).
Таким чином, в епоху індустріалізму (раннього і
пізнього), суспільства з високим рівнем самоорганізації та сильними інститутами державності виявляються успішнішими й ефективнішими,
ніж суспільства індивідуалістичної культури і
«РИНКОВОЇ СВІДОМОСТІ».
Попри багатоетнічний склад, невдачі з «великим
стрибком» і «культурною революцією» 1950–60-х,
суспільство Китаю зберегло внутрішню самоорганізацію, стійке колективне «я» та високий рівень
легітимності політичної держави. Індустріалізація
1980–2000-х і трансформаційні реформи в КНР насамперед спрацювали як «шлях суспільного накопичення», навіть з урахуванням розвитку ринково-капіталістичного устрою.
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Ще на початку 2000-х років більшість західних
політиків і економістів були впевнені в тому, що
модернізація по-китайськи призведе до кризових
процесів, подібних «перебудові» в колишньому
СРСР. Або Китаю щонайменше загрожує аналогічний японському економічний та соціально-демографічний глухий кут.
Але вже до кінця першого десятиріччя початку XXI
століття вони змушені були визнати, що успіхи Китаю
не підпадають під кальку ані вчорашніх «азійських
тигрів», ані під руйнівні ринкові реформи в СРСР та
новоутворених пострадянських державах.
«Жодна зі стандартних моделей економічного
розвитку не може пояснити, що відбувається в
Китаї» (Дуглас Норт, 2006р.).
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Успішні реформи і зростання інвестиційної
привабливості нового економічного лідера –
Китаю – створили якісно нову ситуацію в розвитку всієї світосистеми.
Вперше в історії капіталізму соціалістична організація ринкової економіки й ефективне поєднання різних форм власності, управління людським і
розпорядження соціальним капіталом стали не
просто геополітичною та ідеологічною «альтернативою Заходу», а реальним рішенням для
старих центрів накопичення та подальшого розвитку всього світового капіталу.

Закон капіталістичного господарювання – «мінімізації витрат, максимізації прибутку» – залишається незмінним. «Китайський соціалізм» виявився
вигідним глобальним інвестиційним проєктом,
який трансформувався в епіцентр нового накопичення – з мобільною трансформацією індустрії,
надшвидкими темпами освоєння й адаптації передових технологій, високим рівнем дисциплінарної культури та стабільною організацією суспільства (яке кількісно, до речі, становить п’яту
частину населення планети).

◊ державний диригизм і жорсткий контроль інвестиційної політики;
◊ високий рівень соціальних інвестицій та внутрішнього накопичення;
◊ швидка адаптація технологічних запозичень до власного, освоєного
технологічного укладу, випереджувальні інвестиції в освоєні
передові розробки і технології;

Підтримуючи глобалізацію, Китай зберігає основи соціальної організації – консолідоване суспільство з високим рівнем усуспільнення. «СОЦІАЛІЗМ ІЗ КИТАЙСЬКОЮ СПЕЦИФІКОЮ» та своєрідний «ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ» створили новий алгоритм соціальної організації, який
відкрито конкурує із західною моделлю індивідуалістичної цивілізації.

2019

Передумови для нових якісних змін створені всім
«кривавим двадцятим століттям», протягом
якого нерівне протистояння Заходу і колишнього «радянського комунізму» заклало основи для
справжнього, історичного «розщеплення» світової системи накопичення капіталу.
Але якщо сам колишній СРСР не витримав випробувань капіталізмом, зрештою трансформувавшись
у периферію світової капіталістичної системи, то
нові лідери зростання (передусім соціалістичний Китай та В’єтнам, що динамічно розвивається) створюють основу реальної СИСТЕМНОЇ
конкуренції двох різних соціальних моделей концентрації і централізації світового капіталу.

Захід, зіштовхнувшись із гнучкою й адаптивною моделлю «соціалізму з китайською специфікою»,
змушений тепер боротися за повернення інвестицій і відродження власного індустріального сектора. Тому вперше в історії капіталізму «азійський короткий цикл» може видозмінитися з «одноцентричного» у «двоцентричний», як мінімум.

◊ толерантна ідеологія «спільної долі», що виключає антагонізми
у міжнародній конкуренції ( «нове мислення» по-китайськи).
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Незважаючи на пророцтва Ф. Фукуями про «кінець історії», пов’язаний із розпадом колишнього
СРСР і розкладанням радянської цивілізації, конкуренція різних соціокультурних систем за «центр
накопичення» тривала.

Водночас часові рамки азійського циклу, можливо,
стануть значно коротшими, ніж попередні «епохи» та «століття». І він увійде в історію капіталізму як «Азійський короткий цикл».

◊ раціональна зовнішньоекономічна стратегія – у сировинні
та високорозвинені країни, неагресивний, «розширювальний»
характер міжнародного партнерства;

УКРАЇНА-КИТАЙ
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Азійський цикл накопичення виводить на лідерські позиції Китай, країну «соціалізму з китайською специфікою» (і першу успішну геокультурну
імперію початку XXI століття).

ОСНОВНІ РИСИ КИТАЙСЬКОЇ МОДЕЛІ НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ:
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Особливістю Китаю є і високий рівень теоретичної рефлексії, усвідомленість саморозвитку.
Простіше кажучи, тамтешня політична, економічна й інтелектуальна еліта напрацювала актуальні для сьогодення погляд та інструменти довгострокового стратегування власної моделі
розвитку як конкурентної і перспективної для китайського суспільства та привабливої альтернативи західній моделі капіталістичного світоустрою.

А. В. ЄРМОЛАЄВ

І цілком імовірний перехід від «азійського короткого циклу» до шостого циклу накопичення – «американо-китайського» – вже до середини XXI століття. У геокультурному вимірі замість відомих
нам «Заходу» та «Сходу» виникне нова система координат – пост-Захід і пост-Схід. Не виключено,
що новими макроодиницями стануть Тихоокеанський та Євразійський світи як частини нової глобальної багатоукладної світосистеми і світопорядку.

70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

29

В. О. Кіктенко
д-р філос. наук., старший
науковий співробітник,
завідувач відділом
Азіатсько-Тихоокеанського
регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН
України, президент Української
асоціації китаєзнавців, співзасновник і головний редактор
журналу «Україна - Китай»

Шляхом модернізації
до глобального лідерства:
до 70-річчя
утворення КНР

збереженні провідної ролі державного сектора. Використовуючи порівняльний аналіз, Ден Сяопін визначив важливі характеристики Китаю, що відрізняють його від інших
країн: низький рівень економічного розвитку, колосальна
заборгованість розвиненим державам, велика чисельність
населення, дефіцит орних земель. Усе це не враховувалося
в класичному марксистському підході, що й визначило теоретичне обґрунтування «модернізації з китайською специфікою». Сам же марксизм у КНР перейшов у прагматичний
вимір, оскільки в основу ухвалення рішень закладалося положення про практику як про критерії істини.

У 2019-му виповнюється 70 років відтоді, як Мао Цзедун
на площі Тяньаньмень у Пекіні проголосив створення Китайської Народної Республіки (далі – КНР), почавши свій
виступ фразою: «Китайський народ встав на ноги!». За ці
роки Китай пройшов непростий шлях від бідного аграрного суспільства до лідера глобалізації та другої економіки світу. Складно знайти в сучасній історії ще приклади
таких швидких і приголомшливих соціально-економічних
трансформацій, які продемонстрував Китай у другій половині ХХ – на початку XXI століття.

Теорія побудови соціалізму з китайською специфікою стала офіційною ідеологією в умовах трансформацій державного масштабу. Політика реформ дістала назву «соціалістична модернізація», що і було
закріплено в Конституції КНР 1982 року. Відповідно китайська нація зосередилася на здійсненні перетворень згідно з теорією соціалізму з китайською специфікою. Ця модернізація в КНР ґрунтується на
синтезі марксистської концепції розвитку суспільства, конфуціанських уявлень про гармонійний соціальний розвиток (побудова середньозаможного суспільства «сяо кан») і капіталістичних методів проведення економічних реформ. Конкретні досягнення в економічному розвитку Китаю базувалися на інвестиціях в інфраструктуру, освіту та охорону здоров’я; ефективному макроекономічному управлінні;
відкритому режимі торгівлі й інвестицій; надійному наданні державних послуг; соціальній інклюзивності; чіткому плануванні; безпеці, політичній стабільності й дружбі з іншими країнами.

Здійснюючи системно-структурні та соціально-економічні перетворення задля побудови соціалізму з китайською специфікою, КНР досягла величезних успіхів і створила висококонкурентну
економіку. Китайська модель модернізації та розвитку за останні десятиліття не тільки довела
свою життєздатність, а й продемонструвала альтернативний, відмінний від західного, спосіб
вирішення проблем для країн, що розвиваються.
На момент утворення населення КНР становило 475
млн осіб. Це була найбідніша держава, яку в період
із 1911 по 1949 рік ділили між собою військові правителі (дуцзюні), що конкурували, і корумпований центральний уряд, а також вона перебувала під сильним
впливом іноземних держав. Перемога китайських
комуністів сприяла відтворенню централізованої
держави, припиненню зовнішнього втручання у
внутрішні справи країни, здійсненню найважливіших
соціально-економічних перетворень завдяки подоланню феодальних пережитків. Під керівництвом Голови КНР Мао Цзедуна в країні здійснювалися перші
революційні перетворення, які стали основою сучасного розвитку Китаю: 1) одна з найбільш радикальних
земельних реформ («аграрна революція») у світовій
історії знищила соціальний клас дворян-землевласників, який тривалий час був головною перешко-

дою на шляху відродження та модернізації Китаю;
2) у 1950 році ухвалений закон про шлюб спричинив
фундаментальні реформи сімейних стосунків, які коли-небудь здійснювалися в Китаї; 3) розвиток системи освіти (кількість неписьменних скоротилася з 4/5
населення в 1949 році до 35% в 1976-му, чисельність
публічних бібліотек у той же період зросла з 83 до
1250); 4) створення системи медичного обслуговування населення (у геометричній прогресії збільшувалися лікарняні ліжка, а саме з 80 тис. (1949 рік) до
1,6 млн (1976 рік)); 5) здійснення однієї з найшвидших
індустріалізацій в історії, що з 1952 по 1978 рік викликало зростання частки промисловості у ВВП з 10 до
35%, створення авіаційної, атомної, морської, автомобільної галузей важкої промисловості; ВВП за паритетом купівельної спроможності збільшився на 200%,
а дохід на душу населення зріс на 80%.

У період із 1949 по 1976 рік у КНР відбувалася соціалістична модернізація на основі радянської моделі
розвитку, яка мала серйозні недоліки: ідеалізована централізовано-планова економіка не допускала використання механізмів ринкової економіки, що завдало шкоди ефективному втіленню змін. Однак із 1976-го
китайці починають відходити від цього напрямку, поступово запроваджуючи політику реформ і відкритості,
в якій Ден Сяопін закликав до «звільнення розуму» від старих догм і помилкового розуміння соціалізму.
Розвиток промислових сил країни було оголошено пріоритетним завданням замість ведення «класової боротьби». Відтоді уряд КНР зосередився на досягненні реалістичних цілей, пов’язаних із поетапним виходом населення з крайньої бідності, створенням широкої соціальної бази підтримки реформ, посиленням
ролі КНР у світі. Була успішно застосована модель паралельного розвитку різних економічних устроїв при
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Загалом реформи Ден Сяопіна спрямовувалися на
проведення «чотирьох модернізацій» у сільському
господарстві, промисловості, науці й техніці, обороні; лібералізацію доступу до приватного сектора та
міжнародної торгівлі. Цей шлях забезпечив середнє
збільшення ВВП на 9,5% протягом 40 років і сприяв
більш ніж 30% зростанню глобальної економіки,
надавши Китаю статус другої економіки у світі. Політика реформ і відкритості привела КНР до широкомасштабного співробітництва із зовнішнім світом
із метою побудови конкурентоспроможної країни.
Якщо до 2001 року Китай навіть не входив до Світової організації торгівлі, то сьогодні це найбільша

торговельна держава. Коли 30 років тому переважна більшість китайців не могла дуже активно подорожувати навіть усередині своєї батьківщини, то
нині майже 60 млн тамтешніх туристів виїжджають
за кордон. У 2009 році Китай став найбільшим у світі
авторинком, перевершивши Сполучені Штати. Список подібних прикладів продовжує розширюватися
ледь не щодня. Нині КНР прагне досягти статусу глобальної економічної держави, якою вона була аж до
початку XIX століття. І досягнення цієї мети безпосередньо пов’язане з найважливішим стратегічним
рішенням, ухваленим китайським керівництвом ще
в 1978 році, – долучитися до глобалізації.

На сучасному етапі в КНР продовжується здійснення соціалістичної модернізації на основі збереження національних традицій, а не механічного копіювання моделей розвитку, які вже існують. 18 жовтня 2017 року Голова
КНР Сі Цзіньпін на XIХ Всекитайському з’їзді КПК заявив, що побудова соціалізму з китайською специфікою
вступила в нову еру. Головними цілями подальшого розвитку КНР є подвоєння ВВП і доходів на душу населення
в міських та сільських районах, щоб до 2021 року (століття створення Комуністичної партії Китаю) сформувати прогресивне суспільство, а до 2049 року (сторіччя заснування КНР) перетвориті Китай на сильну та
розвинуту соціалістичну країну. Для досягнення цієї мети Китай уже активізував зусилля з підвищення якості
життя свого народу, з тим щоб скоротити розрив у добробуті між прибережними й внутрішніми районами.
Китай не тільки вдало бореться з бідністю, а й прагне стати наддержавою у сфері розвитку штучного інтелекту до 2030 року, хоча це може відбутися навіть
раніше визначеного терміну. Завдяки реалізації плану «Зроблено в Китаї – 2025» КНР нині є провідною
країною в фінансово-технічному секторі, а також у
галузі розробки штучного інтелекту й робототехніки.
Республікою теж передбачені кроки для підтримки таких стратегічних напрямків, як авіакосмічна промис-

ловість і високі технології задля скорочення розриву
з західними країнами. Нова стадія реформ сприятиме
внутрішньому споживанню, розвитку приватного сектора і функціонуванню іноземних компаній, щоб стимулювати зростання в короткостроковій перспективі.
На момент 70-річчя утворення КНР найважливішою
подією зовнішньої політики став другий форум ініціативи «Пояс і шлях», на якому були визначені цілі для
подальшого освоєння глобального ринку.

Досвід Китаю показує, що економічна відсталість – не вирок. Її можна успішно подолати, а добробут громадян можна суттєво покращити. Для досягнення цих завдань керівництво КНР взяло на
себе відповідальність, зробило і робить рішучі соціально-економічні реформи задля національного
відродження й побудови спільноти єдиної долі людства.
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продовження табл.1
Глобальні рейтинги інноваційної спроможності

ЕВОЛЮЦІЯ моделі
економічного
розвитку КНР
к. е. н., ст. викладач кафедри
міжнародної економіки ДВНЗ
«Київський національний
економічний університет
ім. В. Гетьмана», експерт
економічних програм
Ukrainian Institute for the Future

Китайська Народна Республіка стала однією з передових країн за розміром економіки (у
2018 році – майже 14 трлн дол.), обсягом експорту та імпорту (у 2018-му – 2,5 трлн дол. і 2,1
трлн дол. відповідно), прямих іноземних і зарубіжних інвестицій (у 2018-му – 203,5 млрд
дол. та 96,5 млрд дол. відповідно), золотовалютних резервів (на кінець 2018-го – 3073 трлн
дол., або 26% світових резервів). За капіталізацією фондового ринку Китай посідає друге
місце після США (у 2018-му – 6,3 трлн дол., в США – 30,4 трлн дол.). Вагомим результатом політики уряду КНР є входження китайського юаня до кошика резервних валют із 2016
року, а у 2018-му – запровадження на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі торгівлі
нафтовими ф’ючерсами, номінованими в юанях.
Сьогодні Китай – це не тільки разючі кількісні показники економічного розвитку, а й щораз вищі якісні
індикатори, зокрема – якість життя, освіти, людського розвитку, інфраструктури тощо. КНР знайшла «блакитні океани» для здійснення інноваційного та технологічного прориву: штучний інтелект, дослідження космосу, альтернативна енергетика, новітні матеріали й робототехніка. Про це
свідчать лідерські позиції в глобальних рейтингах (табл. 1).
Таблиця 1 ПОЗИЦІЇ КНР У ГЛОБАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ, 2018–2019 РР.
2018

2019

Індекс економічної свободи
Index of Economy Freedom

110 (186)

100 (186)

Індекс глобальної конкурентоспроможності
The Global Competitiveness Index (WEF)

28 (140)

n/a

Індекс світової конкурентоспроможності IMD
IMD World Competitiveness Index

13 (63)

14 (63)

Індекс легкості ведення бізнесу
Easy of Doing Business

46 (190)

n/a

Рейтинг податкового навантаження
Paying taxes ranking

114 (189)

Індекс глобалізації
Index of Globalization

79 (203)
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Індекс світової цифрової конкурентоспроможності
IMD World Digital Competitiveness Index

30 (63)

n/a

Індекс інновацій Bloomberg
Bloomberg innovation index

19 (50)

16 (60)

+3

n/a

+1

110 (163)

+6

Індекс людського розвитку
Human Development Index (UNDP)

86 (189)

Індекс процвітання
The Legatum prosperity Index

82 (149)

Індекс соціального прогресу
Social Progress Index

87 (128)

Глобальний показник миру
Global Peace Index

116 (163)

Джерело: складено автором на основі даних вказаних рейтингів

Китайський економічний, технологічний та інноваційний успіх полягає в системності державної політики та здатності гнучко реагувати на зміни, ризики й глобальні виклики.
Китайська модель економічного розвитку зазнала низки трансформацій, еволюцію яких
можна розподілити на три великі етапи: епоха прискореної індустріалізації та побудова
соціалізму, ринкова трансформація і побудова соціалізму з китайською специфікою, інноваційна економіка і побудова соціалізму з китайською специфікою в нову еру.
Таблиця 2 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КНР, 1953–2018 РР.
Мао
Цзедун

Хуа
Гофен

Ху Яобан

Чжао
Цзиян

Цзян
Цземінь

Ху
Цзіньтао

Сі
Цзіньпін

1943–1976

1976–1981

1981–1982
1982–1987

1987–1989

1989–2002

2002–2012

з 2012

Керівники КНР

Зміна

Глобальні економічні рейтинги

32

n/a

Період правління

Позиції КНР

РЕЙТИНГ

17 (126)

Глобальні рейтинги розвитку суспільства

Цьогоріч Китайська Народна Республіка відзначає
сімдесятиріччя з моменту заснування. За цей період
Китай закріпився на світовій геополітичній і геоекономічній арені як потужний та виважений гравець, що має
довгострокові цілі та здійснює системні тактичні кроки для їхнього досягнення. Стрімкий поштовх до високих економічних та соціальних результатів обумовили
структурні реформи, розпочаті сорок років тому.

О. В. Дроботюк

Глобальний індекс інновацій
The Global Innovation Index

+10

Фактичне правління
Період правління

Ден Сяопін
1978–1997

Середньорічні темпи
зростання ВВП, %

6,4*

6,4

10,6

9

9,1

10,4

7,2

ВВП**, млрд дол.

153,9

289,6

327,1

456,3

1470,6

8560,5

13608,2

n/a

Частка китайського ВВП
у світовому**, %

2

2

2

2

4

11

16

n/a

ВВП на душу**, дол.

164,3

287,3

294,3

395,6

1132,4

5537,6

9770,8

-1

О. В. ДРОБОТЮК
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продовження табл.2

Таблиця 3 ХРОНОЛОГІЯ П’ЯТИРІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНОГО Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КНР, 1953–1975 РР.

Розподіл ВВП**, %, зокрема:
-

первинний сектор
господарства

32,8

31,8

26,8

25

15,3

10,1

7,9

-

вторинний сектор
господарства

45,4

46,4

43,9

43

50,4

45,3

40,5

сфера послуг

21,7

21,8

29,3

32

34,3

44,6

61,6

Прямі іноземні
інвестиції**, млрд дол.

n/a

0,3

2,3

3,4

52,7

121,1

203,5

Прямі зарубіжні
інвестиції**, млрд дол.

n/a

n/a

0,7

0,8

2,5

87,8

96,5

Експорт**, млрд дол.

6,9

22

39,5

52,5

325,6

2048,7

2487,1

Імпорт**, млрд дол.

6,7

22

43,2

59,1

295,2

1818,4

2135,9

-

*статистика з 1953 року
**статистика на кінець періоду правління

П’ятирічний
план

1)

2)
Перший
1953–19572

Джерело: National Bureau of Statistics of China,
UNCTADstat, World Bank

1)
2)
3)

1 жовтня 1949 року на площі Тяньаньмень у Пекіні Мао Цзедун проголосив промову про утворення
Китайської Народної Республіки та Центрального уряду КНР. Пріоритетними завданнями Комуністичної партії Китаю виявилися побудова соціалістичного суспільства й світового комунізму, а також
становлення КНР як великої держави.
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3)
4)

ЕПОХА ПРИСКОРЕНОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ПОБУДОВА СОЦІАЛІЗМУ (1953–1976).

Після створення КНР
було взято курс
на переорієнтацію
від традиційної економічної моделі, заснованої
на домашньому господарстві, до розвитку
соціалістичного
промислового комплексу,
використовуючи прямий
державний контроль.
Китай став країною з
командною економікою
за зразком Радянського Союзу, який надав
всеосяжну підтримку
китайському уряду,
зокрема технічну,
технологічну
та фінансову.

Ключові пріоритети та цільові показники

Основний фокус економічної політики етапу відновлення
(1950-і) був направлений на прискорену індустріалізацію,
тому державні інвестиції спрямовували у видобувну та переробну промисловості. Ці пріоритети лягли в основу Першого
П’ятирічного плану на 1953–1957 рр. (табл. 3). Американський
економіст Б. Нотон у роботі «The Chinese Economy: Transitions
and Growth» визначає ключовими особливостями стратегії індустріалізації 1950-х років таке:

Другий
1958–19623

4)
5)
6)
1)

Третій
1966–19704

2)
3)
4)

1. важка промисловість – пріоритетний сектор економіки;

5)

2. стратегічна орієнтація на видобувну та переробну
галузі;

індустріалізація: будівництво 156
великих індустріальних підприємств
(за підтримки СРСР); 649 великих та
середніх промислових підприємств;
створення фундаменту для
соціалістичної індустріалізації;
розвиток колективної форми власності
для реформи сільського та ремісничого
виробництва;
переведення національної
капіталістичної промисловості на
шлях державного капіталізму з метою
сприяння соціалістичної трансформації
приватної промисловості та торгівлі.
продовження промислового
будівництва, в основі якого важка
промисловість;
сприяння технічній модернізації
економіки;
продовження соціалістичної реформи
за допомогою розширення частки
колективної власності, створення
народних комун;
розвиток промисловості, сільського
господарства, ремісництва, транспорту
та торгівлі;
стимулювання талантів через
заохочення наукових досліджень і
розробок;
підвищення рівня життя та культурної
обізнаності.

1)

5. джерело зростання попиту – китайська промисловість
і державні інвестиційні проєкти;
6. повільне збільшення доходів домогосподарств;
7. планове управління економікою;

Четвертий
1971–19755

2)
3)

8. низька відкритість світові.

О. В. ДРОБОТЮК

- середньорічні темпи зростання економіки – 9,3%;
- номінальний ВВП зріс із 67,9 млрд юанів до
106,8 млрд юанів;
- у структурі ВВП зменшилася частка
первинного сектору з 50,5% до 40,3%,
вторинного та третинного секторів зросли з
20,9% і 28,6% до 29,7% і 30,1% відповідно;
- обсяг промислового виробництва збільшився
вдвічі, щорічний приріст 16%;
- найпомітніше зростання виробництва вугілля
та сталі (випуск збільшився з 1,3 млн т у 1952 р.
до 5,2 млн т у 1957 р.);
- експорт та імпорт зросли з 0,8 млрд дол.
і 1,1 млрд дол. до 2,2 млрд дол. і 2 млрд дол.
відповідно.
- середньорічні темпи зростання економіки
від’ємні – 0,6%;
- номінальний ВВП зменшився з 130,7 млрд
юанів до 114,9 млрд юанів;
- номінальний ВВП на душу населення впав з
200 юанів до 173 юанів;
- у структурі ВВП скромнішою стала частка
вторинного сектора: з 37% знизилася до
31,3%, первинного та третинного секторів,
навпаки, зросла з 34,1% і 28,9% до 39,4% і 29,3%
відповідно;
- експорт та імпорт скоротилися з 2,7 млрд дол.
і 2,5 млрд дол. до 1,9 млрд дол. і 1,7 млрд дол.
відповідно.

розвиток сільського господарства,
розв’язання проблем, пов’язаних із
потребами населення (продовольство,
одяг тощо);
посилення національної оборони через
технологічний розвиток;
розбудова економіки самозабезпечення
та сприяння зростанню якості товарів;
удосконалення транспортної
інфраструктури й торгівлі;
сприяння науковим дослідженням,
освіті та культурі.

- середньорічні темпи зростання економіки – 7,4%;
- номінальний ВВП збільшився з 186,8 млрд
юанів до 225,3 млрд юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
зменшився з 254 юанів до 275 юанів;
- у структурі ВВП скоротилася частка первинного
сектора з 37,6% до 35,2%, вторинного збільшилася
з 38% до 40,5%, частка третинного – майже не
змінилася (з 24,4% до 24,3%);
- експорт та імпорт зменшилися з 2,7 млрд дол.
і 2,5 млрд дол. до 2,3 млрд дол. і 2,27 млрд дол.
відповідно.

забезпечення середньорічних
темпів зростання валової продукції
промисловості та сільського
господарства на 12,5 %;
продовження розбудови
інфраструктури (державні інвестиції –
130 млрд юанів протягом п’яти років);
розвиток сільського господарства,
важкої промисловості та енергетики.

- середньорічні темпи зростання економіки – 5,9%;
- номінальний ВВП зріс із 242,6 млрд юанів до
299,7 млрд юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
зменшився з 288 юанів до 327 юанів;
- у структурі ВВП знизилася частка первинного
й третинного секторів із 34,1% до 32,4% і 23,8%
до 21,9% відповідно, вторинного збільшилася з
42,2% до 45,7%;
- експорт та імпорт зросли з 2,8 млрд дол. і
2,2 млрд дол. до 7,7 млрд дол. і 7,9 млрд дол.
відповідно.

3. заощадження з боку держави й держпідприємств;
4. державні інвестиції;

Результати1
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Саме на ПЕРШУ П’ЯТИРІЧКУ припадає «подвійний
пік» у 1953 та 1956 рр., що обумовлено зростанням
інвестицій із боку СРСР і КНР у будівництво великих та середніх промислових підприємств (рис. 1).
Середньорічний темп зростання китайської економіки в 1953–1957 рр. становив 9,3%.

Завдяки розбудові промисловості збільшилася її
частка в структурі ВВП з 17,6% у 1952 р. до 25,4% у
1957 р., разом із цим зросла й частка будівництва – з
3,2% до 4,3% за аналогічний період. Натомість частка сільського господарства зменшилася на 10,2 в.п.
(з 50,5% до 40,3%), що пояснюється переорієнтацією
на індустріалізацію та її швидкими темпами.

Рис. 1 ТЕМПИ ПРИРОСТУ ІНВЕСТИЦІЙ 1953–1978 РР., % ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

Джерело: [1, стор.63]
Девізом Великого стрибка, або ДРУГОЇ П’ЯТИРІЧКИ
(1958–1962) було: «БІЛЬШЕ, ШВИДШЕ, КРАЩЕ, ДЕШЕВШЕ». Великий стрибок мав на меті, по-перше, створити індустріальну економіку, щоб наздогнати Захід;
по-друге, розвинути колективізм у суспільстві, де
соціалістичні принципи визначають роботу, вироб-

ництво та життя людей [2]. На рис. 2 представлено
пропагандистський плакат часів Великого стрибка в
промисловості та сільському господарстві під назвою
«Процвітання принесли дракон і фенікс» (龙凤呈祥 lóng fèng chéng xiáng), де дракон символізує Китай, а
фенікс – відповідальне управління [3].

У цілому друга п’ятирічка була спрямована на продовження промислового будівництва, початок технологічної
модернізації, колективізацію сільського господарства,
а також розвиток освіти, науки й культури. Ці реформи
стали підґрунтям у подоланні наслідків війни, однак на
пізніх етапах реалізації політики виникли економічні й
соціальні проблеми – економічний дисбаланс у зв’язку з
поглибленням розвитку важкої промисловості, яка негативно вплинула на сільське господарство та сільгосппродукцію [4, стор. 85]. А середньорічні темпи падіння
становили 0,6%, обсяги номінального ВВП і ВВП на душу
населення зменшилися на 12,1% та 13,5% відповідно.
Рис. 2 ПЛАКАТ ПРОПАГАНДИ ВЕЛИКОГО СТРИБКА (1959 Р.)
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У 1964 році під тиском ескалації конфлікту між США та В’єтнамом у водах Тонкінської затоки було
змінено стратегію розвитку КНР. Розпочалася розбудова так званого «третього фронту», що охоплював 13 провінцій та автономних районів Китаю (рис. 3) [5].
Програма розбудови «ТРЕТЬОГО ФРОНТУ» передбачала масштабні інвестиції у віддалені райони Південно-Західного та Західного Китаю, зокрема в такі
сфери, як: національна оборона, технології, видобувна, переробна промисловість, енергетика, транспорт та інфраструктура. У 1964 році приріст інвестицій до попереднього року становив 36,4% (рис.1).

Враховуючи результати другої п’ятирічки,
ТРЕТІЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН (1966–1970) був націлений на розвиток сільського господарства
(поверталися робітники, вилучені раніше для
важкої промисловості), індустріалізацію сільської місцевості (для обслуговування сільського господарства втілювалася програма
«П’яти малих індустрій»: виробництво чорних
металів, сталі, цементу, хімічних добрив, гідроенергетика), а також удосконалення галузей
легкої промисловості з метою задоволення
потреб населення. Крім того, третя п’ятирічка
передбачала встановлення пріоритетів національної оборони у зв’язку з можливою війною: воєнно-промисловий комплекс, наука і
технології, промисловість і транспортна інфраструктура. Для цього періоду характерна
мілітаризація економіки.

Ключовою метою було створення потужної
виробничої бази, яка забезпечить стратегічну незалежність КНР [6]. За допомогою цієї
програми вдалося відновити економіку: середньорічні темпи зростання реального ВВП у період із 1964 по 1966 рр. становили 14,1%.

Рис. 3 ТЕРИТОРІЯ «ТРЕТЬОГО ФРОНТУ»

Унаслідок реалізації третьої п’ятирічки економіка Китаю зростала в середньому на 7,4%. Її сповільнення спостерігалося з початком «Культурної революції»: -5,7% у 1967 р. і -4,1% у 1968 р. Утім,
валова вартість продукції промисловості та сільського господарства перевищила цільові показники на 14,1%. Номінальний ВВП та ВВП на душу населення зросли на 20,6% і 8% відповідно.
ЧЕТВЕРТИЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН (1971–1975) виявився продовженням попередньої п’ятирічки з фокусом на розбудову інфраструктури, на що державою було заплановано інвестувати 130 млрд юанів протягом п’яти років. А також у цей період спостерігалося збільшення валової промислової та сільськогосподарської продукції на 12,5%.
Найуспішнішими роками того часу стали 1973-й та 1975-й, яким відповідають такі
темпи зростання економіки: 7,9% і 8,7%.
У 1976 році розпочалася п’ята п’ятирічка, та це був останній рік правління Мао
Цзедуна – лідера революції 1949 р. та засновника КНР. Цей рік був важкий для суспільства: Тяньаньменський інцидент («контрреволюційний інцидент»); масштабний землетрус у Таншані, жертвами якого стали 242 419 осіб, а місто було зрівняно із землею;
смерть Мао Цзедуна. Під впливом вказаних подій економіка Китаю впала до -1,6% у
1976 р.

1 Naughton B. The Chinese Economy: Transitions and Growth / Barry Naughton. –
Massachusetts: The MIT Press, 2007. – 545 с.

3 Chinese Propaganda Posters [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.iisg.nl/publications/chineseposters.pdf

2 Cairns R. The Great Leap Forward [Електронний ресурс] / Rebecca Cairns //
Alpha History. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://alphahistory.com/
chineserevolution/great-leap-forward/.

5 Рисунок взято з електронного ресурсу: https://www.globalsecurity.org/military/world/china/third-front.htm

О. В. ДРОБОТЮК

4 Хоменко О. В. Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю : дис. канд. ек. наук :
08.00.02 / Хоменко Ольга Володимирівна – Київ, 2014. – 264 с.
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ПІДБИВАЮЧИ ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ЕВОЛЮЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ,
МОЖНА ВИОКРЕМИТИ ТАКІ ХАРАКТЕРНІ РИСИ:
1. РОЗВИТОК КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: відсутній вплив ринкових сил на фактори виробництва, цілеспрямований розподіл ресурсів та контроль за виконанням планів (за основу було взято модель Радянського Союзу);

Таблиця 4 ХРОНОЛОГІЯ П’ЯТИРІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНОГО Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КНР, 1976–2010 РР.
П’ятирічний
план

Ключові пріоритети та цільові показники

2. ПРИСКОРЕНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ: суттєве збільшення державних витрат на промисловий розвиток, зокрема інвестиції
у важку промисловість (видобувну та переробну);
3. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ: розвиток колективної форми власності для реформи сільського та ремісничого виробництва,
створення народних комун;
4. ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: запозичення технологій та стимулювання розвитку науки й технологій у середині країни;
5. МІЛІТАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: підтримка високого рівня воєнної готовності та обороноздатності внаслідок запровадження інвестиційної програми «Третій фронт»;

1)
П’ятий
1976–1980 7

6. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: стимулювання в 1970-х роках розвитку промисловості в сільській
місцевості;

2)
3)

реалізація 120 великих промислових
проєктів, зокрема 10 проєктів у
виробництві сталі, 9 – кольоровій
металургії, 8 – вугільній промисловості,
10 – видобутку нафти та газу;
розбудова інфраструктури (інвестиції
держави – 70 млрд юанів);
реструктуризація економіки.

- середньорічні темпи зростання економіки –
6,6%;
- номінальний ВВП зміцнів із 294,4 млрд юанів
до 451,8 млрд юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
зменшився з 316 до 460 юанів;
- у структурі ВВП скоротилася частка
первинного й третинного секторів із 32,8% до
30,1% і 21,7% до 21,4% відповідно, вторинного
збільшилася з 45,4% до 48,5%;
- експорт та імпорт пожвавилися з 6,9 млрд
дол. і 6,7 млрд дол. до 18,1 млрд дол. і 19,9 млрд
дол. відповідно.

досягнення середньорічного темпу
зростання 5% для промислової та
сільськогосподарської продукції;
збереження пропозиції та якості
споживчих товарів відповідно до
зростання соціальної купівельної
спроможності й зміни структури
споживання та збереження ринкових цін;
зменшення споживання ресурсів,
зокрема енергії;
стимулювання впровадження
технологічного оновлення підприємств
із метою енергозбереження;
сприяння проведенню, впровадженню
досліджень і розробок у країні та
активний розвиток освіти, науки й
культури;
розбудова національної оборонної
промисловості;
розвиток торгівлі, залучення
іноземного капіталу та його ефективне
використання;
охорона довкілля.

- середньорічні темпи зростання економіки –
10,8%;
- номінальний ВВП зміцнів із 486,2 млрд
юанів до 896,44 млрд юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
зменшився з 489 юанів до 853 юанів;
- у структурі ВВП зменшилася частка
первинного й вторинного секторів із 31,8% до
28,4% і 46,4% до 43,1% відповідно, третинного
– пожвавилися з 21,8% до 28,5%;
- експорт та імпорт збільшилися з 22 млрд
дол. і 22 млрд дол. до 27,4 млрд дол. і 42,3
млрд дол. відповідно.

створення сприятливих соціальноекономічних умов для проведення
економічних реформ задля
забезпечення базового балансу між
соціальним попитом та пропозицією;
формування соціалістичної
економічної системи з китайською
специфікою: регулювання інвестицій
в основний капітал (енергетика,
зв’язок, телекомунікації), технологічне
оновлення, реформування та
розширення підприємств, подальша
відкритість зовнішньому світу в
поєднанні з внутрішнім економічним
зростанням та розширенням зовнішніх
економічних і технологічних обмінів;
сприяння розвитку науки й освіти.

- середньорічні темпи зростання економіки –
7,9%;
- номінальний ВВП збільшився із 1 трлн юанів
до 1,9 трлн юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
скоротився з 956 до 1634 юанів;
- у структурі ВВП зменшилася частка
вторинного сектору з 44% до 41,6%,
третинного – збільшилася з 28,9% до 31,3%,
частка первинного не змінилася – 27,1%;
- експорт та імпорт зросли із 30,9 млрд дол.
і 42,9 млрд дол. до 62,1 млрд дол. і 53,3 млрд
дол. відповідно.

7. ЧАСТКОВА ІЗОЛЯЦІЯ ВІД ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ: зовнішньоекономічні зв’язки було зведено до мінімуму, у третій п’ятирічці взято курс на розвиток економіки самозабезпечення.

Таким чином, протягом періоду правління КНР Мао Цзедуном відбулося суттєве відновлення
економіки, підвищення рівня доходів на душу населення, створено промислову базу для подальшого розвитку Китаю. Однак зростання економіки було циклічним, що обумовлено економічними експериментами, війнами та частковою зовнішньоекономічною ізоляцією [7, стор. 13].
ДРУГИЙ ЕТАП еволюції економічної моделі – перехід від побудови соціалізму до ринкової трансформації та
соціалізму з китайською специфікою (1978–2012). У 1978 році Третій пленум ЦК КПК 11-го скликання розпочав
політику реформ і відкритості. Під «реформами» малося на увазі послаблення централізованого контролю економічної діяльності. Також під «відкритістю» уряд Китаю передбачав інтеграцію своєї країни у світову економіку.
До реформ китайська економіка була закритою, а частка зовнішньої торгівлі у структурі ВВП становила 9%.
Перші економічні реформи розпочалися в 1978
році в сільському господарстві та стосувалися
розширення прав підприємств галузі. Була ухвалена Програма «Чотирьох модернізацій» до 2000
року, яка складалася з таких етапів: до 1980-го
– механізація сільського господарства; до 1985-го –
завершення технологічної перебудови народного
господарства на основі положень десятирічного
плану; до 2000-го– вхід до числа передових країн
світу за рівнем розвитку народного господарства

шляхом здійснення модернізації сільського господарства, промисловості, оборони, науки й техніки.
Згадана програма мала на меті зробити Китай великою економічною державою ХХІ ст. Задля прискорення процесів економічного зростання уряд
КНР ухвалив рішення нарощувати обсяги зовнішньої торгівлі, відкриваючи свої ринки. Отже, на той
час головними важелями економічного зростання
стали прямі іноземні інвестиції, відкритий ринок та
доступ до провідних технологій [8, стор.87].

1)
2)

3)
Шостий
1981–1985 8

5)

6)
7)
8)

Одним із завдань ШОСТОГО П'ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ (1981–1985), в основу якого закладався
принцип «регулювання, реформ, виправлення, покращення», було нарощення експорту
Китаю на міжнародних товарних ринках, а також залучення іноземних інвестицій (табл. 4).
З метою розробки та впровадження інновацій у 1982 році ухвалено План рішення пріоритетних науково-технічних проблем державного значення – «Штурмовий план».
Дієвим механізмом досягнення зазначених цілей
стали спеціальні економічні зони. У 1979-му Державна рада ухвалила рішення про створення чотирьох подібних зон: Шеньчжень, Чжухай, Сямень,
Гуандун. Пілотні СЕЗ показали позитивний ефект
у нагромадженні інвестицій та збільшенні промислового виробництва, тому в межах реалізації регіональної політики 1984 року уряд відкрив
іще спеціальні економічні зони в 14 приморських
містах – від Даляня до Бейхаю. Ці території стали зонами техніко-економічного розвитку (ЗТЕР), в яких

відбувалося нарощення технологічного потенціалу країни, що відповідає ще одній меті шостої п’ятирічки – заохочення технологічних оновлень та
сприяння науково-технологічним дослідженням і
застосуванню новітніх технологій. Наука й технології визнані виробничими рушійними силами. Наслідком економічної політики в 1981–1985 рр. стало
середньорічне зростання економіки КНР 10,8%, а
також збільшення частки сектора послуг у структурі ВВП. У зв’язку з відкриттям спеціальних економічних зон зріс імпорт, зокрема технологічний.

7 Addison A. Chinese Economic Performance in the Long Run: / Angus Addison., 2007. – 200 p.
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8 Хоменко О. В. Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю : дис. канд. ек. наук : 08.00.02 /
Хоменко Ольга Володимирівна – Київ, 2014. – 264 с.
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продовження табл.4
П’ятирічний
план

Ключові пріоритети та цільові
показники
1)
2)

Восьмий
1991–199511

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)
Дев’ятий
1996–200012

2)
3)
4)

1)
2)
3)
Десятий
2001–200513

4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
Одинадцятий
2006–201014
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4)
5)
6)
7)
8)

Результати10

поглиблення політики реформ та
відкритості;
технологічна модернізація
промисловості;
збільшення ВВП учетверо;
залучення капіталу в промисловий
сектор;
розбудова великих та середніх
індустріальних об’єктів;
удосконалення транспортної
інфраструктури;
розвиток фінансової системи;
розвиток зовнішньої торгівлі;
урбанізація.

- середньорічні темпи зростання економіки – 12%;
- номінальний ВВП зміцнів із 2,2 трлн юанів до
5,9 трлн юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
скоротився з 1879 до 4854 юанів;
- у структурі ВВП зменшилася частка
первинного й третинного секторів із 24,5% до
20,5,4% і 33,4% до 30,7% відповідно, вторинного
– збільшилася з 42,1% до 48,8%;
- експорт та імпорт пожвавився з 71,9 млрд дол.
і 63,8 млрд дол. до 148,8 млрд дол. і 132,1 млрд
дол. відповідно.

завершення другого етапу
модернізації за всіма напрямами;
ліквідація бідності, підвищення
рівня життя населення до
середньозаможного;
розбудова сучасних підприємств;
створення системи соціалістичної
ринкової економіки.

- середньорічні темпи зростання економіки – 8,5%;
- номінальний ВВП збільшився із 6,8 трлн юанів
до 8,9 трлн юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
зменшився з 5576 до 7858 юанів;
- у структурі ВВП скоротилася частка
первинного сектора з 20,4% до 16,4%,
вторинного та третинного секторів – зросли з
49,5% і 30,1% до 50,2% і 33,4% відповідно;
- експорт та імпорт збільшилися з 151 млрд дол.
і 138,9 млрд дол. до 249,2 млрд дол. і 225 млрд
дол. відповідно.

досягнення середньорічних темпів
економічного зростання на рівні 7%;
збереження стабільними цін та
підтримка балансу між зовнішніми
доходами й видатками;
оптимізація та модернізація
промислової структури, а також
формування міжнародної
конкурентоспроможності Китаю;
розвиток інфраструктури;
урбанізація;
розвиток освіти, збільшення витрат на
дослідження й розробки (1,5% ВВП);
скорочення темпів природного
приросту населення;
охорона довкілля: збільшення
лісистості, зменшення рівня
забруднення в містах та селах.

- середньорічні темпи зростання економіки – 9,8%;
- номінальний ВВП примножено із 9,9 трлн
юанів до 15,9 трлн юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
стиснувся з 8621 до 14185 юанів;
- у структурі ВВП зменшилася частка
первинного й вторинного секторів із 15,8% до
12,1% і 50,1% до 47,2% відповідно, третинного –
збільшилася з 34,1% до 40,5%;
- експорт та імпорт зросли із 266 млрд дол. і
243,6 млрд дол. до 761,9 млрд дол. і 659,9 млрд
дол. відповідно.

побудова гармонійного суспільства;
перехід до ефективної моделі
зростання;
оптимізація та модернізація
промислової структури;
розвиток і впровадження інновацій у
сільське господарство;
досягнення збалансованого розвитку;
підтримка науки, техніки й освіти;
підвищення якості державних послуг;
екологічна безпека та ефективний
розподіл ресурсів.

- середні темпи зростання економіки – 11,4%;
- номінальний ВВП підвищився із 18,5 трлн
юанів до 34,1 трлн юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
зменшився з 16,5 тис. юанів до 30 тис. юанів;
- у структурі ВВП скоротилася частка
первинного й вторинного секторів із 11,1% до
10,1% і 47,9% до 46,7% відповідно, третинного –
збільшилася з 40,9% до 43,2%;
- експорт та імпорт зросли із 968,9 млрд дол. і
791,5 млрд дол. до 1577,8 млрд дол. і 1396 млрд
дол. відповідно.
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ДЕСЯТИЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН (2001–2005) був продовженням політики формування
соціалізму з китайською специфікою. Він направлений на збільшення темпів економічного зростання до 7%; утримання безробіття на рівні 5%; підтримку цінової стабільності й балансу державного бюджету; продовження розвитку зовнішньої торгівлі
й підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку; скорочення розриву між
бідними та багатими, підвищення рівня урбанізації; збільшення фінансування наукових досліджень (до 1,5% від ВВП) і прискорення науково-технологічного прогресу;
зменшення темпів зростання населення. Планові показники було перевищено: реальний ВВП зріс на 9,8%, номінальний ВВП та ВВП на душу населення збільшилися у
1,6 раза, а зовнішньоторговельний обсяг – майже утричі.
ОДИНАДЦЯТИЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН (2006–2011) спрямовувався на побудову гармонійного суспільства, перехід до ефективної моделі зростання; оптимізацію й модернізацію промислової структури; розвиток та запровадження інновацій у сільське господарство; досягнення збалансованого розвитку; підтримку науки, техніки й освіти;
підвищення якості державних послуг; екологічну безпеку й ефективний розподіл ресурсів. Одинадцята п’ятирічка припала на період світової фінансової кризи, на природні катаклізми в КНР, але, незважаючи на це, Китай витримав усі випробування та
досягнув значних успіхів: економічне зростання, формування інноваційності держави, підвищення рівня життя й енергозбереження.

З метою стимулювання розвитку інноваційного потенціалу КНР та національних інновацій шляхом подальшої фінансової підтримки вже наявних й успішних державних програм урядом Китаю
затверджено Середньо- та довгостроковий стратегічний план розвитку науки і техніки 2006–2020
(Medium- Long-term Strategic plan of Science and Technology 2006–2020) [9].

У 2010 році Державною Радою КНР було ухвалено Рішення про прискорення розвитку «стратегічно нових галузей промисловості»: енергоефективність та охорона
довкілля, інформаційні технології нового покоління, виробництво високотехнологічного обладнання, нова енергія, нові матеріали, транспортні засоби, які працюють за
допомогою альтернативної енергії [10].
ОТЖЕ, ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЗАКРИТОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДО ВІДКРИТОЇ З РИНКОВИМИ МЕХАНІЗМАМИ –
СОЦІАЛІЗМУ З КИТАЙСЬКОЮ СПЕЦИФІКОЮ – ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ:
1. ПОЛІТИКОЮ РЕФОРМ: структурні трансформації економічної системи та її модернізації
від сільського господарства до високотехнологічних галузей промисловості, розвиток
сфери послуг та нарощення виробництва;
2. ПОЛІТИКОЮ ВІДКРИТОСТІ Й ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО: відкриття китайської
економіки для іноземних інвестицій шляхом створення спеціальних економічних зон,
нарощення обсягів зовнішньої торгівлі та перетворення Китаю у світового експортера
продукції широкого вжитку;

9 Medium- Long-term Strategic plan of Science and Technology 2006-2020 [Електронний ресурс] // Ministry of Science and Technology of the People’s
Republic of China, China Science and Technology Newsletter, no. 456, February 9, 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://www.most.gov.cn/eng/.
10 Decision of the State Council on Accelerating the Fostering and Development of Strategic Emerging Industries [Електронний ресурс] // State
Council, №32, from 10-10-2010 – Режим доступу до ресурсу: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=8570.

70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

41

3. РОЗВИТКОМ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ – РУШІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ СИЛ: розвиток власних
інновацій шляхом стимулювання фундаментальної й прикладної науки (як у дослідницьких інституціях, так і на виробництві та підприємствах), комерціалізація інновації в усіх
галузях промисловості та сільського господарства, реформування системи захисту права інтелектуальної власності й нарощення обсягів патентування.
4. УРБАНІЗАЦІЄЮ: заохочення сільського працездатного населення переїжджати до міст,
розбудова міської інфраструктури, розвиток промисловості та сфери послуг (освіта, медицина, фінанси тощо), станом на 2010 рік урбанізація була на рівні 48%.
5. ПІДВИЩЕННЯМ ЯКОСТІ Й РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: збільшення доходів населення,
скорочення розриву між бідними та багатими, підвищення якості продукції, ужиття заходів щодо захисту довкілля;
6. ПОБУДОВОЮ ГАРМОНІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: удосконалення правової та законодавчої
систем (гармонійна правова держава), підтримка порядку й спокою в країні, злагоджене
співіснування суспільства та довкілля, формування середнього класу.
Таким чином, уряд КНР запровадив низку системних реформ, спрямованих на розвиток відкритості економіки, стимулювання купівельної спроможності, розвиток малого та середнього
бізнесу, спеціальних економічних зон, нарощення інноваційної конкурентоспроможності компаній та регіонів, підвищення інвестиційної привабливості тощо. У 2010 році Китай став другою
економікою світу після США, що і є одним із результатів політики реформ та відкритості.

У травні 2015 року було ухвалено середньостроковий план розвитку високотехнологічної промисловості «Зроблено в Китаї – 2025» з метою відійти від стереотипу – «світової фабрики, яка
виробляє дешево, низької якості через низьку вартість робочої сили», та сформувати новий імідж
– виробника продукції з високою доданою вартістю та країни з розвиненим сектором послуг. Цей
план сфокусовано на високотехнологічних галузях, зокрема фармацевтиці, автомобільній, аерокосмічній, напівпровідниковій галузях промисловості, ІТ-індустрії та робототехніці.
ТРИНАДЦЯТИЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН (2016–2020) продовжує політику розпочату в попередній п’ятирічці та визначає такі завдання соціально-економічного розвитку: збереження темпів економічного зростання на рівні 6,5%, створення більш інклюзивного
суспільства й підвищення якості життя, що сприяє формуванню середнього класу,
«безпечного» споживання та надання суспільних послуг; розвиток інноваційної нації.
Таблиця 5 ХРОНОЛОГІЯ П’ЯТИРІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНОГО Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КНР, 2011–2020 РР.
П’ятирічний
план

Ключові пріоритети та цільові
показники
1)
2)

ТРЕТІЙ ЕТАП еволюції китайської економічної моделі – це продовження побудови соціалізму з китайською
специфікою в нову еру. Якщо ідеологом розбудови гармонійного суспільства став Ху Цзіньтао, то соціалізму
з китайською специфікою у нову еру – Сі Цзіньпін (Генсек ЦК КПК із 2012 року).

3)
Дванадцятий
2011–201516

Одна з ключових відмінностей концепції Сі Цзіньпіна від попередніх – стимулювання внутрішнього (інклюзивного) розвитку
разом із збереженням політики відкритості Китаю. Тому ДВАНАДЦЯТИЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН 2011–2015 містив цілі подолання
нерівності та створення середовища для сталого розвитку,
заохочення внутрішнього споживання та попиту, покращення
соціальної інфраструктури (табл. 5) [11].

4)
5)
6)

Задля продовження політики відкритості у 2013 році Головою КНР Цзіньпіном
було анонсовано Ініціативу «Один пояс, один шлях». В опублікованій концепції Ініціативи представлено її загальну ідею: «Відстоювання ідей рівності, розгорнутих консультацій, залученої участі, розподілення благ і взаємовигоди,
дотримуючись міжнародних норм, що базуються на актуальній для кожної
країни дійсності, і через обговорення на рівносильних позиціях, ми повинні активно проштовхувати ідею наскрізь прагматичної співпраці з країнами
Поясу і Шляху, та брати до уваги інтереси і мотиви усіх учасників. Спільними зусиллями ми повинні пропагувати інновації та розвиток міжнародних
метрологічних систем, заохочувати міжнародне спільне визнання для метрології, сприяти лібералізації ринку і сталому розвитку регіональних економік
та спільнот». Ініціатива «Один пояс, один шлях» є мирним поширенням присутності КНР, її культури, традицій, цінностей.

7)

1)
2)
Тринадцятий
2016–202017

3)
4)
5)

Результати15

середньорічні темпи зростання
економіки – 7,8%;
інноваційний розвиток – головний
пріоритет: підвищення науковотехнічного потенціалу; прискорення
реформ і розвитку освіти, людських
ресурсів, а також сприяння розбудові
інноваційної країни;
стратегічні галузі інноваційного
розвитку: енергозбереження, охорона
довкілля, інформаційні технологій
нового покоління, біотехнології,
альтернативні джерела енергії,
матеріалів;
сприяння розвитку інноваційних
підприємств;
підвищення витрат на дослідження
та розробки до 2,2% ВВП;
збільшення темпів патентування до
3,3 на 10000 осіб;
розширення внутрішнього
споживчого попиту.

- середньорічні темпи зростання економіки – 7,9%;
- номінальний ВВП зміцнів із 40,2 трлн юанів
до 68,9 трлн юанів;
- номінальний ВВП на душу населення
зменшився з 35,2 тис. юанів до 50,3 тис. юанів;
- у структурі ВВП скоротилася частка
первинного і вторинного секторів із 10% до
8,8% і 46,6% до 40,9% відповідно, третинного –
збільшилася з 43,4% до 50,2%;
- експорт та імпорт пожвавився із 1,8 трлн дол.
і 1,7 трлн дол. до 2,3 трлн дол. і 1,7 трлн дол.
відповідно.

всебічна розбудова
середньозаможного суспільства;
збереження високих показників
економічного зростання – 6,5%;
інноваційний розвиток (2,5% ВВП
витрати на дослідження й розробки);
підвищення рівня та якості життя
населення (зростання доходу на
душу населення – 6,5%);
покращення якості довкілля.

- середньорічні темпи зростання економіки –
6,7% у період 2016–2018;
- номінальний ВВП підвищився із 74,4 трлн
юанів до 90 трлн юанів у 2018 р.;
- номінальний ВВП на душу населення зменшився
з 35,2 тис. юанів до 50,3 тис. юанів у 2018 р.;
- у структурі ВВП скоротилася частка
первинного сектора з 8,6% до 7,2% у 2018-му,
вторинного та третинного секторів – зросли
з 39,9% і 51,6% до 40,7% до 52,2% у 2018-му
відповідно;
- експорт та імпорт збільшилися з 2,1 трлн дол. і 1,6
трлн дол. до 2,5 трлн дол. і 2,1 трлн дол. відповідно.

11 Хоменко О. В. Інклюзивне зростання КНР: соціально-економічний ефект [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Хоменко // Україна-Китай. –
2018. – Режим доступу до ресурсу: http://sinologist.com.ua/homenko-o-v-inklyuzyvne-zrostannya-knr-sotsialno-ekonomichnyj-efekt/.
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Згідно зі словами Сі Цзіньпіна, до 2050 року Китай повинен стати
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На XIX Всекитайському з’їзді КПК Сі Цзіньпін зазначив,
що соціалізм із китайською специфікою вступив у нову еру:

«<…> Це означає великий прорив китайської нації:
наш народ встав на ноги, зажив кращим життям і перетворюється
в сильну і могутню націю, що йде назустріч світлим перспективам
великого відродження китайської нації. Це надало абсолютно
нові можливості для країн і націй, які прагнуть прискорити
динаміку свого розвитку і зберегти незалежність.
Таким чином, Китай надав свою китайську мудрість і китайську
модель розвитку для вирішення глобальних проблем.
НОВА ЕПОХА – етап подальших великих завоювань соціалізму з китайською
специфікою в нових історичних умовах. Це епоха переможного виконання
завдання повної побудови суспільства середньої заможності і переходу
до всебічного будівництва модернізованої соціалістичної держави;
це епоха здійснення китайської мрії про велике відродження китайської нації
усіма зусиллями нашого народу; це епоха поступового руху Китаю
в центр міжнародної активності і безперервного розширення
внеску Китаю в глобальний розвиток <…>»[12].
12 Сі Цзіньпін виступив на церемонії відкриття XIX Всекитайського з'їзду
КПК [Електронний ресурс] // Міжнародне радіо Китаю. – 2017. – Режим
доступу до ресурсу: http://ukrainian.cri.cn/841/2017/10/18/2s51123.htm.
13 Голова КНР Сі Цзіньпін запропонував заходи щодо подальшого
розширення зовнішньої відкритості Китаю [Електронний ресурс] //
Україна-Китай. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:
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У листопаді 2018 року Сі Цзіньпін виступив із промовою
на Першій китайській міжнародній імпортній виставці ЕКСПО [13],
де окреслив заходи для подальшого розширення відкритості:
◊ стимулювання внутрішнього споживання;
◊ зниження мит та полегшення процедури митного оформлення (зменшення вартості
оформлення імпорту);
◊ подальша лібералізація інвестиційного клімату (захист іноземних інвестицій, відкритість фінансового сектора, сфери послуг, сільського господарства, видобувної промисловості, виробництва, телекомунікацій, освіти, медицини та культури);
◊ посилення захисту прав інтелектуальної власності (введення системи штрафів);
◊ будівництво порту вільної торгівлі в провінції Хайнань;

17. 13th Five-Year Plan for Economic and Social
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«багатою і могутньою, демократичною і цивілізованою,
гармонійною і прекрасною модернізованою соціалістичною державою».

http://sinologist.com.ua/golova-knr-si-tszinpin-zaproponuvav-zahodyshhodo-podalshogo-rozshyrennya-zovnishnoyi-vidkrytosti-kytayu/.
14 The World in 2050 [Електронний ресурс] // PwC. – 2018. –
Режим доступу до ресурсу:
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html.

О. В. ДРОБОТЮК

◊ укладання багатосторонніх угод про вільну торгівлю;
◊ здійснення «Восьми дій» Пекінського саміту Форуму «Китайсько-африканського співробітництва» (стимулювання виробництва, з’єднання інфраструктури, сприяння розвиткові торгівлі, зелений розвиток, створення потенціалу, розвиток охорони здоров’я,
підтримання гуманітарних контактів, збереження миру й стабільності);
◊ подальше удосконалення Шанхайської зони вільної торгівлі;
◊ проведення імпортного ЕКСПО.

Невід’ємними елементами соціалізму з китайською специфікою в нову еру є: розширення відкритості КНР, людиноцентризм та побудова середньозаможного суспільства, ліквідація бідності у сільській місцевості, захист довкілля, формування армії
світового класу та інноваційної нації.

За 70 років Китайська Народна Республіка пройшла великий шлях
від аграрної країни до глобального економічного, інноваційного
й технологічного лідера. Це шлях сповнений трансформацій та реформ,
злетів і падінь у соціально-економічному розвитку,
однак сьогодні ми бачимо вражаючі успіхи цієї країни,
а також стійкість та здатність гнучко реагувати на зовнішні ризики.
Продовження будівництва соціалізму з китайською специфікою в нову еру
забезпечить створення інноваційної й середньозаможної нації, а також, починаючи з 2030 року, китайська економіка стане першою в світі,
а у 2050 році у 1,5 раза буде перевищувати
американську (за прогнозами PwC)[14].
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Державний
СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
як ОСНОВА стабільного
розвитку КИТАЮ
Д. П. Єфремов
к. е. н., провідний фахівець
Центру Міжнародних
досліджень
Дипломатичної академії
України імені Геннадія
Удовенка при МЗС

Чи можливо побудувати економічну систему,
яка забезпечуватиме для країни її поширення високі та стабільні темпи економічного
зростання? «Так», – відповідають представники економічного мейнстріму, але вона має базуватися на ринкових економічних принципах.

Китайська Народна Республіка, на відміну від згаданих країн, обрала власний шлях реформування національної економіки, націлений не на скорочення,
а на модернізацію ролі державного сектора в ній.
Саме на нього керівництвом КНР було покладено
завдання мобілізувати та перерозподілити ресурси,
щоб забезпечити високі темпи економічного піднесення, ефект від якого в подальшому трансформувався в підвищення добробуту населення всієї країни. З огляду на це, структура державного сектора
Китаю різниться від звичайної західної моделі держави, на яку покладено дещо інші функції – забез-

печити населення суспільними благами та усунути
вади ринку. Окрім центрального уряду та місцевих
органів влади (вузьке розуміння держсектора), активну роль у фінансах КНР відіграють контрольовані державою підприємства, банки та фінансові
компанії. Функції (та необхідні для їхнього забезпечення кошти) розподілені між ієрархічними рівнями управління асиметрично: витратні соціальні
зобов’язання перекладено на нижчі щаблі управлінської вертикалі, а в руках центру сконцентрована
більша частина фінансових ресурсів.

Масштаби державного сектора Китаю у вузькому розумінні навіть сьогодні залишаються невеликими: сукупна частка уряду та місцевих органів влади (близько 21–22 %) у структурі ВВП
удвічі нижча від рівня, що спостерігається в розвинутих країнах. Деякою мірою це обумовлено
особливістю модернізації фіскальної системи (як дохідної, так і видаткової її частин) країни, що відбувалася еволюційно, на основі пошуку компромісу між інтересами макроучасників
економіки: центрального уряду, місцевих адміністрацій, великих державних підприємств та
приватного сектора. Як наслідок – податкове навантаження на економіку в динаміці демонструє U-подібну траєкторію: воно з 31% ВВП у 1978 р. скоротилося приблизно до 10% у 1990-х
роках, після чого відновило зростання до 20% наприкінці двотисячних (рис. 1.).
Рис. 1. Частка доходів центральних та місцевих бюджетів КНР у ВВП, %

Приватні учасники ринків здатні віднайти найкращі умови обміну товарами та послугами, забезпечити їхнє виробництво в найбільш ефективному обсязі. Коли ринки пропонують
високу прибутковість виробництва, зростає кількість гравців, які бажають взяти участь в
їхньому розподілі. Але при збільшенні чисельності продавців прибутковість падає, що стимулює підприємців інвестувати та переміщуватися на інші ринки, де ситуація з часом повторюється. Таким чином, за рахунок розширення пропозиції та зміщення її на суміжні ринки
відбувається економічне зростання.
Для забезпечення безперешкодної роботи описаної схеми уряд країни,
на переконання провідних західних економістів, має виконати низку дій:
лібералізувати діяльність всіх ринків, ліквідувавши бар’єри для входу та виходу, забезпечити
їхню автономність, а також зробити учасників ринку відповідальними за свої рішення, для чого
перетворити їх на приватних власників ресурсів та засобів виробництва. Щоб усунути вплив
на ціни факторів, пов’язаних із грошовим обігом, держава має взяти під контроль інфляцію,
збалансувати бюджет, скоротивши надлишкові видатки та розширивши базу оподаткування,
отже, зменшити розмір державного сектора економіки. Для досягнення ефективності використання національних ресурсів внутрішні ринки мають бути відкриті для міжнародних гравців, а
механізм конвертації валюти змінено з фіксованого на вільно плаваючий.
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Представлена концепція забезпечення економічного зростання, до якої вдаються у країнах, що розвиваються, в економічному мейнстрімі отримала
назву «Вашингтонський консенсус»1. Передбачені
нею рецепти реформ застосовувалися не тільки
в пострадянських країнах Європи, а й на теренах
Латинської Америки та Африки, всюди, де в тих чи
інших формах у економіці домінувала держава.
Адепти консенсусу доводили, що, приватизувавши
державні підприємства, відмовившись від неефек-

тивних механізмів планування та використання
ресурсів, оптимізувавши структуру видатків уряду,
країни-неофіти сформують у себе класичну ринкову модель та забезпечать гарантоване зростання.
Практичне застосування їхніх рекомендацій обернулося для більшості держав втратою стабільності,
а подекуди затяжною рецесією, викликаною відсутністю необхідної ринкової інфраструктури, занепадом індустріального сектора та крахом системи
соціального захисту населення2.

1 Williamson J. “What Washington means by policy reform”
in John Williamson Latin America adjustment:
how much has happened?
Institute for International Economics, Washington, D.C., 1990.

2 Докладніше про причини рецесії та наслідки для державного сектора
в постсоціалістичних країнах див. Єфремов Д. «Публічний сектор
в структурі національної економіки: функціональна відповідність»
/ Д. Єфремов / Антикризове управління національною економікою
за ред. І. Й. Малого, К., КНЕУ, 2017
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На початку реформ (1978 р.) предметом оподаткування виступали підприємства державної форми
власності, які необхідно було передати з-під опіки різноманітних галузевих міністерств до контролю податкової адміністрації. Поруч із ними почали
утворюватися підприємства сімейного підряду на

селі та у малих містечках, а також спільні з іноземними компаніями виробництва у вільних економічних зонах. Виготовлені ними блага спочатку стали
об’єктом різних за видами продуктових податків,
котрі згодом (у 1990-х роках) були замінені єдиним
податком на додану вартість.

В 1994 р. здійснено реформу податкової адміністрації, яку виокремлено зі складу Міністерства фінансів та перепідпорядковано Держраді КНР безпосередньо. На неї покладено завдання стягувати до
скарбниці загальнодержавні податки, моніторити податкову діяльність місцевої влади, для чого вона
спирається на систему різнорівневих державних податкових представництв.
3 Fan, Z. “Intergovernmental transfer and regional balanced development:
new reform agenda” in Unfinished reforms in the Chinese economy /
edited by Jun Zhang, Shanghai: Fudan University, 2012.
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4 Hendrischke, H., Krug, B., Zhu, Z. “China’s local tax regimes. Devolution,
tax farming and fiscal federalism” in Taxation in ASEAN and China local
institutions, regionalism, global systems and economic development
/ edited by Nolan Cormac Sharkey, London : Routledge, 2012, 689 p.
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Також на цьому етапі в Китаї було змінено підходи
до поділу зібраних під час оподаткування коштів
між центральною та місцевими владами: замість усієї суми кінцевих фіскальних стягнень стали окремо
розподіляти гроші, зібрані за кожним видом податків. Так з’явилася система класифікації всіх відра-

хувань на користь держави на національні, місцеві
та змішані. Вона дозволила посилити платоспроможність центрального уряду, знизити мотивацію
локальних органів до приховування обсягів і заниження бази оподаткування та акумулювати кошти
для вирівнювання регіональних диспропорцій3.

У 2002 р. була проведена масштабна податкова реформа, пов’язана зі змінами у законодавстві
стосовно прав власності. В результаті відбулось посилення фіскальної бази центрального уряду
за рахунок перерозподілу частини податкових виплат за «спільними» податками від місцевих адміністрацій (табл. 1). Адміністрування частини податків (зокрема ПДВ) було передано також від
регіональних податкових служб до центральної.

Нині китайська система міжрегіональних трансфертів складається з двох основних елементів:
фіскального та цільового. До неї також входять податкові пільги регіонам, що розглядаються як варіант нецільової фінансової допомоги.

Таблиця 1
Розподіл податкового тягаря за «спільними» податками між центральним урядом
та місцевими адміністраціями внаслідок реформи 2002 року4

Назва податкового стягнення

Центральний уряд

Місцеві
адміністрації

ПДВ

75 %

25 %

до 2003 р.

50 %

50 %

з 2003 р.

60 %

40 %

до 2003 р.

50 %

50 %

з 2003 р.

60 %

40 %

Податок на прибуток
вітчизняних підприємств
Податок на особисті доходи

Період з 2003 р. до 2008 р. характеризувався відносно стабільною фіскально-податковою політикою. Було здійснено кроки з унормування законодавства і скасовано кілька дрібних застарілих
стягнень та зборів: спеціальний сільськогосподарський податок, банкетний податок, податок
на забій худоби тощо. Подальші перетворення в
цій галузі були викликані глобальною економічною кризою і націлені на збереження високих темпів економічного зростання, котрі тривалий час
демонструвала країна.
Зокрема, з 2009 р. знижено ставки ПДВ для дрібного бізнесу, який займається оновленням основного капіталу, а на імпортовані виробничі активи
взагалі скасовано; для новостворених іноземних
підприємств на території вільних економічних зон
оголошено дворічні податкові канікули, а для національних запроваджено відшкодування з податку
на прибуток за умов інвестування в інноваційний
розвиток або екологічні технології.
Від 2018 р. в КНР розпочався новий цикл корекції
ставок різних податків, орієнтований на підтримку
економіки в часи торговельно-економічного протистояння із США. Власне, ставка ПДВ для виробників продукції знижується із поточних 16 до 13%, для
секторів транспорту та будівництва – із 10 до 9%.
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Від початку загальних реформ у 1978 р. і до остаточного формування власної моделі міжрегіональних трансфертів на початку 2000-х країна пройшла кілька важливих етапів. До 1994 р. діяла система
квотних субсидій, відповідно до якої кожна провінція отримувала фіксовану частку від загальних доходів скарбниці. Оскільки такий підхід постійно потерпав від корупційних проблем та не вирішував
головного завдання – вирівнювання фінансових можливостей регіонів, – його поступово замінювали
міжбюджетними платежами, котрі мали цільовий характер. З 1995 р. запрацювала система податкових пільг та соціальних трансфертів, у 2000 р. почала системно видаватися допомога для депресивних субнаціональних одиниць, у 2001–2005 роках уряд здійснював активну фінансову підтримку адміністрацій аграрних територій, котрі втратили значну частину своїх доходів після скасування низки
сільськогосподарських податків. Збіг зазначених трансформацій у часі з основними перетвореннями в
податковій політиці КНР свідчить про комплементарний характер податкових реформ та політики
трансфертних відносин, їхню важливу роль у фінансовій системі країни.

Придбання нових електричних транспортних засобів узагалі звільнено від сплати податків. Конструкція системи податків на особисті доходи населення
перебудовується в напрямку розширення податкових виключень та відшкодувань, коригування меж
податкових категорій, полегшення правил сплати
за місцем перебування, що означає переміщення
їх податкового тягаря від громадян незаможних та
із середнім достатком на багатих громадян. На сучасному етапі податкова система КНР бере курс на
підвищення транспарентності, вирівнювання умов
ведення бізнесу для резидентів і нерезидентів, зниження податкового навантаження за рахунок розширення бази оподаткування, а також приведення
механізмів та практики оподаткування до міжнародних стандартів.

На вищих адміністративних рівнях (державному,
провінційному) трансфертні потоки характеризуються більшою доцільністю та прозорістю, натомість між
нижчими субнаціональними одиницями вони демонструють нестабільний характер, оскільки чітко фіксовані правила та норми їхнього виділення відсутні. Як
і в податковій системі КНР, їхні обсяги й умови надання часто є предметом переговорів регіональних еліт.
Інша важлива складова державного сектора КНР –
підприємства, що перебувають у власності держави.
Найчастіше вони не є природними монополіями, що
вважається виправданим та доцільним у західній
економічній літературі, а представляють собою гібриди, поєднуючи характеристики приватних фірм
та держаних компаній. Влада надає їм підтримку у
вигляді преференційних умов роботи, здешевлених

Висока прибутковість контрольованих державою
підприємств забезпечується не формою їхньої
власності чи успіхами в конкурентній боротьбі, а
штучно створеними перевагами неекономічного
характеру. Здебільшого це адміністративні монополії – створені за державної підтримки великі
компанії, які через адміністративні обмеження та
ефект масштабу отримали виключне становище у
визначених секторах національної економіки. 90%
із них на сьогодні корпоративізовані та мають технічну можливість залучати капітал із різних, у тому
числі закордонних, джерел.

У межах національної економіки інвестиції державних підприємств концентруються довкола проєктів
капітального будівництва й інфраструктури, що відображає їхню роль у реалізації політики партії
(рис. 2.). Найбільше вони вкладалися в управління обʼєктами громадського призначення, розвиток дорожнього транспорту, виробництво та постачання електроенергії й опалення, залізничний транспорт. Непоодинокими є випадки, коли державні компанії вкладають інвестиції всередині країни через
створення спільних із закордонними фірмами підприємств, причому походять такі іноземці часто із
Гонконгу чи Макао – офшорних зон, якими інтенсивно користується китайський бізнес. Навіть державний бізнес активно практикує легальні схеми зі скорочення податкових зобовʼязань, передбачених
пільговим режимом діяльності для компаній з іноземним капіталом, що підвищує рівень їхньої операційної свободи та дозволяє розширити власні фінансові можливості.
Рис. 2. Інвестиції в основні засоби по секторах економіки Китаю за джерелами походження в 2017 р. (трлн юанів)

Регіональна фіскальна політика, спрямована на
вирівнювання щаблів добробуту населення, а також темпів економічного зростання різних територій країни, виступає важливим доповненням до
системи оподаткування в Китаї, як і в будь-якій
іншій країні. З огляду на нерівномірність розвитку, що спостерігається між різними провінціями, а
також враховуючи велику чисельність населення
в КНР, регулювання трансфертних потоків між
регіонами набуває особливого значення.
Д. П. ЄФРЕМОВ

кредитів та прихованих субсидій (наприклад, через
занижені ціни на сировину). Із приватних практик
ведення бізнесу держпідприємства запозичують
операційні техніки та управлінську автономію.

Джерело даних: NBSC
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Підприємства державного сектора продовжують виступати
важливим місцем працевлаштування робочої сили:
в цілому по країні на них зайнято близько 45% міських жителів, а рівень середньої оплати праці майже
аналогічний середньому по економіці. Серед галузей національного господарства із високою зайнятістю,
де активно оперують держпідприємства, вирізняються агропромисловий комплекс, генерування електроенергії, газу та води, науково-дослідна й освітня діяльність, надання суспільних послуг населенню. Рівень
оплати праці в державних організаціях та установах перевищує середній по галузі здебільшого в тих випадках, коли є основи для комерціалізації результатів їхньої роботи.
Рівень зайнятості на державних підприємствах,
співвіднесений із часткою інвестованого капіталу, залишається високим (у масштабах всієї
економіки), що свідчить про додатково покладене партією соціальне навантаження (поруч
з інфраструктурною політикою) на місію
держпідприємств у економіці.
Таким чином, лише в сфері виробництва частка
державного сектора, яку можна ідентифікувати за
допомогою офіційної статистики, коливається в межах від 25 до 30% економіки. В послугових секторах
держава контролює ще більшу частку – близько 50%
доданої вартості – переважно завдяки утриманню
у власності мегабанків та страхових компаній. Але
це лише верхівка айсберга, адже в багатьох державних підприємств є десятки підконтрольних дочірніх
компаній, які під різними назвами, на додачу до

локальних держпідприємств, діють у регіонах країни. У деяких із провінцій, особливо з невисоким
регіональним продуктом на душу населення (рис.
3), держпідприємства взагалі забезпечують левову
частку капіталовкладень, надають роботу основній
частини мешканців.
Тому регіональна влада дбайливо ставиться до
держпідприємств, що функціонують на її території, надаючи їм додаткові адміністративні преференції та пільгове кредитування. Хоча державні
підприємства часто виступають платформами
для реалізації загальнонаціональної промислової
політики, проте якщо її цілі та завдання розходяться з інтересами місцевої влади, остання не
гребує опортуністичною поведінкою, ухиляючись
або протидіючи виконанню подібних програм на
контрольованих нею виробничих потужностях.

Рис. 3. ВВП на душу населення в провінціях КНР на фоні чисельності державних підприємств у 2017 році.

До стратегічних рішенням комісії віднесено оборонну, енергогенеруючу й енергорозподільчу,
нафтову та нафтохімічну, телекомунікаційну, вугільну, кораблебудівну галузі промисловості, а
також цивільну авіацію. Статус стратегічного напрямку означає, що держава ставить за мету контролювати мінімум 50% акцій або майна компаній,
що належать до неї. Виробництво обладнання, автомобілів, інформаційні технології, будівництво,
чорна та кольорова металургія, хімічна промисловість та геологічна розвідка визначені комісією
осьовими ланками китайської економіки, в яких
держава бере на себе зобовʼязання відігравати
провідну роль. Із обсягу доходів держпідприємств,
віднесених до стратегічних та осьових галузей,
біля 70% зароблені за рахунок видобувної та сировинно-переробної діяльності і лише 30% внаслідок виробництва та продажу кінцевої продукції.
Контролюючи через державні підприємства початкові (і частково проміжні) ланки ланцюгів вартості,

уряд Китаю має можливість системно реалізовувати
промислову політику в країні, а також у неподатковий спосіб вилучати монопольну ренту з приватного сектора та використовувати її задля фінансування прискореного економічного зростання.
Однак і приватні підприємства країни, розташовані у верхніх ярусах ланцюгів вартості, влада
також активно підтримує. Найчастіше сприяння
набуває форми залучення таких компаній до державних планів та стратегій розвитку науки і технологій. Під них асигнуються значні кошти, створюється фізична інфраструктура, посилюється
координація з органами влади, дослідними установами та університетами. Їхні зусилля концентруються на реалізації державних мегапроєктів,
результати патентуються, комерціалізуються, а
мобілізований людський капітал удосконалюється
й омолоджується. Приватні компанії підтримуються владою в просуванні на міжнародні ринки
та перетворенні на «світових чемпіонів».

У підсумку в державному секторі (у широкому розумінні) під партійним контролем зосереджено більше
55% китайської економіки. Спираючись на нього, керівництво країни реалізує політику прискореного
зростання та індустріального прориву. Воно концентрує кошти в передових галузях, обмежує їхнє
непродуктивне використання та втечу за кордон. Вдала модернізаційна політика забезпечує високі
темпи зростання, ефект від яких поширюється на добробут усього населення та віддзеркалюється
в громадянській лояльності та політичній стабільності. Через підприємства, приналежні до державного сектора, відбувається вирівнювання доступу приватних гравців до сировинних та енергетичних
ресурсів, їхній винятковий статус на ринках не гарантує привласнення монопольної ренти, а в деяких
регіонах держпідприємства виконують соціальну місію та компенсують нестачу суспільних благ.
Через свої міжнародні ініціативи та національний зразок моделювання економічних відносин Китай пропонує світовій спільноті новий окремий шлях розв’язання глобальних проблем. Оцінку і реакцію на нього
кожна країна формуватиме самостійно. Але безперечно одне – наявність більше ніж однієї ініціативи,
моделі управління, стратегії розвитку, а також конкуренція між ними – виграш для всього людства.

Джерело даних: NBSC

Активи підприємств, котрі перебувають у державній власності або контролюються державою, здебільшого належать та управляються спеціально створеним при Державній Раді Всекитайських зборів народних
представників інститутом під назвою Комісія з контролю та управління активами в державній власності. Ще
наприкінці 2006 року згадана комісія видала важливий циркуляр «Про сприяння управлінню державним
капіталом і реорганізації державних підприємств», яким було виокремлено особливі галузі національного
господарства, котрі китайське керівництво розглядає як стратегічні та осьові для розвитку країни.
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Рисунок 1. ІНДЕКС ВЗАЄМОВПЛИВУ КИТАЙ-СВІТ

КИТАЙ та СВІТ:
еволюція
економічних
відносин
В. Ю. Голод
к. е. н., член правління
Української асоціації
китаєзнавців

Вплив світу на Китай
Вплив Китаю на світ

З початком Політики реформ і відкритості
економічні відносини Китаю та світу постійно змінювались. Іноземні інвестиції, промисловий бум, внутрішня міграція людських
ресурсів забезпечили стрімкий розвиток економіки. Сучасний Китай для глобальної економіки це не тільки важливий ринок збуту,
постачальник товарів та капіталів.

Піднебесна змінює світовий економічний горизонт, тож розвинуті країни сприймають
її не інакше, як небезпечного конкурента. 35% глобального обсягу виробництва припадає на Китай. Згідно з даними World Trade data, тамтешні домогосподарства забезпечили 38% зростання глобального споживання в період 2015–2017 рр. Китай надає
економічні можливості багатьом іноземним компаніям, при цьому планомірно витісняє
їх із ринку завдяки місцевим виробникам. Якщо першочерговим завдання Ден Сяопіна,
автора політики реформ і відкритості, була боротьба з бідністю, то нинішні реформи
амбітно спрямовані на перетворення КНР на першу економіку світу, інформаційне суспільство, орієнтоване на інновації та технологічні розробки.
Друга економіка світу, лідер міжнародної торгівлі – Китай – протягом останніх чотирьох десятирічь став невід’ємною частиною глобального
простору. Взаємозалежність світу та Піднебесної очевидна. Однак, якщо проаналізувати в розрізі окремих секторів економіки або крізь призму
соціальних взаємовідносин, то дійдемо висновку,
що інтеграція Китай–світ не перебуває на високому рівні. За індексом глобалізації KOF Китайська
Народна Республіка в 2016 році посіла 79 місце в
загальному індексі. Рівень політичної інтеграції
оцінений як високий (29 місце в рейтингу), проте
економічної та соціальної – значно нижчий.
McKinsey&Company розробила індекс, що відображає взаємодію Китаю та світу, обопільну важливість
економічних потоків для Піднебесної і глобальної
економіки. Рисунок 1 демонструє, що упродовж останніх 20 років Китай став більше залежати від світу.

Натомість його вплив на світ поступово зменшується. Підрахунки зроблено на основі трьох економічних потоків: торгівля, капітал, технології. Зведений
індекс впливу глобальної економіки на китайський
ринок збільшився з 0,4 в 2000 році до 1,2 в 2017-му
і, у той час як індекс впливу Китаю на світ був найбільший у 2007 році (0,9) та впав до 0,6 в 2017-му.
Це можна пояснити зміною вектора розвитку економіки від експортно-орієнтованої до економіки
внутрішнього споживання. У 2017–2018 роках частка внутрішнього споживання у зростанні ВВП КНР
становила приблизно 76%. Якщо в 2008 році профіцит торгового балансу Китаю був на рівні 8%
ВВП, то у 2018-му – лише 1,3%. Щораз вищий попит
на розвиток внутрішньої торгівлі пояснює падіння
на глобальному рівні. Китай споживає більше, ніж
виробляє. Саме це є причиною зміни економічного
вектора та динаміки взаємовідносин зі світом.

Джерело:
McKinsey&Company

Щоб детально проаналізувати ступінь інтеграції Китаю у глобальне середовище, McKinsey&Company
рекомендується брати до уваги вісім економічних та соціальних критеріїв. Серед них торгівля, компанії,
фінансовий сектор, людські ресурси, інформація, довкілля, культура. Висновки відображено в Таблиці 1.
Таблиця 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙ КИТАЮ
Критерії

Торгівля
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Китай – найбільша торгуюча
країна в світі з 2013 року
з часткою 11,4% у глобальному
показнику станом на 2017 рік

Недоліки

Загрози / прогнози

Частка на глобальному ринку
послуг лише 6.4 % в 2017 році

Торгова війна з США
як основна загроза.
Збільшення обсягів імпорту для
забезпечення внутрішнього споживання посприяє
зростанню глобального ВВП
Гармонізація стандартів для більш
активної діяльності на закордонних ринках. Зростання середнього
класу як основного споживача
буде стримувати активний пошук
нових ринків

Компанії

111 китайських компаній
входять в Global Fortune 500

Лише 18% прибутку було
отримано за кордоном

Фінанси

Китай має потужну фінансову
систему (сучасну банківську
систему, другий і третій за
розміром ринок акцій і облігацій
відповідно)

Міжнародні фінансові операції за
Лібералізація фінансового
обсягом у 4 рази поступаються америнку зможе посилити глобальну
риканським, іноземна присутність
роль Китаю в цій сфері
штучно обмежена

Людські
ресурси

Китай є найбільшим
у світі джерелом закордонних
туристів, як студентів вищих
навчальних закладів,
так і просто мандрівників

Потоки туристів географічно
зосереджені у 3-х напрямках: США,
Австралія та Великобританія (біля
60%), а також імміграція до Китаю
становить всього 0,2%
від глобального обсягу

Старіння населення як основний
ризик на ринку праці. Більша кількість китайського населення буде
спілкуватись іноземними мовами,
що сприяє припливу закордонних
туристів

Технології

Китай інвестував значні кошти у
свої дослідження
та розробки (друге місце
в світі за величиною
капіталовкладень)

Імпорт технологій все ще на
високому рівні (більше половини
технологічних контрактів на імпорт
надходять з 3-х розвинених країн);
імпорт інтелектуальної власності у
6 разів більше, ніж експорт

Обмеження доступу Китаю
до іноземних технологій.
Виконання плану Made in China
2025

Інформація

У Китаї найбільше користувачів
Інтернету в світі (понад 800
мільйонів), генеруються
величезні обсяги даних

Обмін даними
зі світом обмежений

Інтеграція в єдиний
інформаційний простір

Вплив
на довкілля

На Китай припадає 45% світових
інвестицій у альтернативні
джерела енергії

Найбільше у світі джерело викидів
Активна співпраця
вуглецю (28% від загального обсягу) з міжнародними організаціями

1 Відділення McKinsey в 6 містах Китаю під назвою «Великий Китай» досліджують китайський ринок.
2 Індекс торгівлі розраховувався як відношення експорту Китаю до глобального виробництва; індекс капіталу враховував глобальну частку китайських ПІІ у світі (вхідні та вихідні ПІІ до решти світу); технологічний індекс розраховувався як експорт інформаційних технологій, ІТ сервісу та обладнання до загальних глобальних витрат на R&D. За одиницю (індекс 1,0) використали взаємозалежність між світом та сімома іншими великими економіками (КНР, Франція, Індія, Німеччина, Японія, Великобританія, США). Якщо розрахункові дані перевищували 1,0, то це свідчило про те, що вплив світу
на Китай більший, ніж на вказані сім економік, якщо ж менше 1,0, то вплив світу на Китай незначний.

Переваги

Культура

Китай інвестує
в розвиток культури
Культурний простір все ще відносно
Популяризація китайської
(12% з ТОП 50 найкращих фільмів обмежений (експорт телевізійних
культури та мови
було знято в КНР в 2017 році
серіалів незначний)
проти 2% у 2010 році)
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ТОРГІВЛЯ
Процес глобалізації в КНР розпочався й усіляко
підтримувався політичним керманичем Ден Сяопіном, що оголосив про Політику реформ і відкритості в 1979 році. Міжнародна торгівля та
трансграничний рух капіталів стрімко зростали, і в 2013 році країна стала лідером глобальної
торгівлі товарами як постачальник і як найбільший у світі ринок збуту. З 186 країн, які беруть
активну участь у міжнародній торгівлі, Китай –
найбільший експортний напрямок для 33 держав
та найбільше джерело імпорту для 65 країн.
Торговий конфлікт з США, безумовно, вплине на ті
економічні сфери, де інтеграція Китаю зі світом є
найбільшою, – на міжнародну торгівлю. Нині економічні відносини США та Китаю досягли критичного рівня. Адміністрація Трампа, аби вирівняти
торговий баланс із Китаєм (дефіцит складав $335,4
млрд у 2017 році), поетапно встановила підвищені тарифи на низку ключових статей китайського
експорту, зокрема сонячні батареї, побутова техніка, електроніка тощо. КНР зі свого боку вдалася
до відповідних заходів, підвищився імпортні мита
на деякі товари. Вирішення конфлікту лежить
у двосторонній договірній площині за жвавого
сприяння СОТ. Інакше – світ очікує чергова глобальна криза.
Міжнародна торгівля підвищує економічну продуктивність, перерозподіляючи робочі місця на
більш ефективні галузі промисловості та країни,
де собівартість виробництва є нижчою. Тривалий
час Китай був саме такою країною, куди свої ви-

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

робництва перенесли близько 450 000 іноземних
підприємств (станом на 2010 рік), працевлаштувавши майже 16% всього міського населення країни.
Безперечно, це вплинуло на американський ринок
праці, де масово закривалися виробництва товарів із високою доданою вартістю. Так, упродовж
1999–2011 років американці втратили 560 000 робочих місць через конкуренцію з китайським імпортом. Однак численні робочі місця було створено в
інших секторах американської економіки (зокрема
сільському господарстві, сфері послуг) задля забезпечення експорту на китайський ринок. Протягом 1995–2001 років загальний обсяг експорту
США забезпечив створення 6,6 мільйонів робочих місць, а за останні роки лише експорт США до
Китаю підтримує близько 1,8 млн робочих місць.
У своєму дослідженні економісти Ксав’є Джеревел
та Ерік Сєйджер дійшли висновку, що американська економіка не постраждала, а набула. Експерти
встановили, що з 2000 по 2007 рік зиск від продажу
дешевого китайського імпорту становив для США
$202 млрд – еквівалент $101 250 на кожне втрачене
робоче місце у виробництві за цей період.
Утім, Китай не є глобальним лідером у торгівлі послугами. Країна посідає лише 5 місце за обсягом експорту ($227 млрд у 2017 році). Імпорт
послуг до Китаю становив $468 млрд у тому
ж році, продемонструвавши другий показник у
світі. Частка КНР на глобальному ринку послуг
– 6,4%, тоді як на ринку товарів вона дорівнює
11,6%, хоча глобальний ринок послуг зростає на
60% швидше, ніж ринок товарів.

КОМПАНІЇ
Поки європейські та американські компанії розвивали свої виробництва на території КНР, передаючи досвід, знання, технології, чимала кількість китайських підприємств вийшли на глобальні ринки. У 2018 році 111
компаній із Китаю та Гонконгу увійшли до Global Fortune 500 (у 2007 році їх було лише 22), серед них: State
Grid, Sinopec Group, China National Petroleum (2-е, 3-є та 4-е місця у рейтингу). У тому ж році відсоток китайських підприємств становив 10% від усіх глобальних компаній за рівнем економічного прибутку, отриманому упродовж 2014–2016 років. Для порівняння: у 1995–1997 роках частка китайських компаній становила
лише 1%. Варто зазначити, що більшість прибутку цими підприємствами було отримано на китайському
ринку. В 2019 році китайські бренди Alibaba та Tencent Holdings увійшли до ТОП 10 світових компаній за
рівнем капіталізації. Серед інших гучних прикладів доречно назвати виробників смартфонів і електроніки
Transsion та Xiaomi, підприємство з випуску дронів DJI, автомобільний сервіс Didi, венчурні фонди Westlake
Ventures, Sinovation, Hax з офісами у Силіконовій долині, виробника телекомунікаційного обладнання й
електроніки Huawei, що входить в Forbes 100. Можна зробити висновок, що транснаціоналізація допомогла
китайським підприємствам залучити нові технології, управлінські методи, підвищити рівень кваліфікації
робочої сили, тим самим сприяючи глобалізації місцевих виробників.
Китайський споживчий ринок глибоко інтегрований у світовий, про що свідчить відчутне проникнення іноземних транснаціональних корпорацій. У 10 великих споживчих категоріях їхня
частка була 40% в 2017 році (третя частина належала американським компаніям). У такій категорії, як краса та здоров’я, відсоток транснаціональних корпорацій сягає 73%.

Китайський ринок акцій та облігацій входять у світові ТОП 3. Піднебесна має амбітну мету – перетворити
країну на світовий фінансовий центр, однак лише 2% банківської системи, 2% ринку облігацій, 6% ринку
акцій належать іноземним інвесторам, серед яких третя частина – американські власники. Іншим завданням є перетворення юаня на вільно-конвертовану валюту. Наразі тільки 1% глобальних грошових резервів
зберігається у китайській валюті та лише 2% глобальних трансакцій припадає на юань.
КНР є одним із найбільших світових експортерів та імпортерів
капіталу, проте більшість вхідних та вихідних прямих інвестицій
здійснюється регіонально. Трансграничний рух інших фінансових активів, як-то: кредити, зобов’язання, резервні активи – незначний
та недостатньо лібералізований.
ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ
Основним рушієм зростання сучасної китайської
економіки є середній клас, який є найчисельнішим у світі. Від часів боротьби з бідністю середній
рівень достатку населення значно зріс, а отже –
зросла купівельна спроможність, рівень потреб та
бажання експериментувати з інноваційним товаром. Планується, що до 2030 року 58% китайських
домогосподарств перейдуть у категорію вище середнього достатку (середньомісячний дохід сім’ї
18 000 юанів або вище), випередивши Південну
Корею. Поступово імідж міського китайського споживача зближається з міським жителем будь-якої
іншої країни.
Зростання купівельної спроможності китайського
населення, рівня його потреб та можливостей планомірно перетворює тамтешніх громадян на націю,
що подорожує. Потоки внутрішніх та зовнішніх китайських туристів стрімко зростають. КНР – це найбільший ресурс закордонних студентів (545 000 в

УКРАЇНА-КИТАЙ

70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

№3 (17)

2019

В. Ю. ГОЛОД

Спостерігається низький рівень міжнародної
міграції китайського населення. Емігранти з
КНР становлять 28% глобальних мігрантів, однак імміграція до Піднебесної мізерна – лишень
0,2%, що пояснюється перенаселеністю країни,
особливістю мови та культури.

Наразі Китай є другою економікою світу після США за рівнем інвестицій
у науково-дослідні роботи (R&D), обсяги котрих зросли з 9 мільярдів в
2000 році до 293 млрд в 2018 році. КНР все ще залежить від імпорту технологій та інтелектуальної власності, зокрема напівпровідників та
оптичних пристроїв. Левова частка імпорту R&D розробок припадає
на три країни: США (31%), Японію (21%), Німеччину (10%).

5 Ксав’є Джеревел та Ерік Сєйджер «Які цінові впливи на торгівлю? Приклад США та наслідки для кількісних моделей торгівлі» SSRN (січень 2018).

4 Девід Дорн, Гордон Хансон «Китайський синдром: наслідки конкуренції на ринку праці в США».
American Economic Review, 103, 6 (2013): 2121–68.

2017 р.) та туристів (150 млн у 2018 р.). Утім, всього
3% глобальних закордонних студентів та 4% глобальних закордонних туристичних поїздок було
спрямовано до Китаю в 2017 р. Популярними напрямками для китайських студентів стали США, Австралія та Великобританія (загалом 60% іноземних
студентів). Кількість студентів, які повертаються до
Китаю після закінчення навчання, стрімко зросла
до 80% в 2017 році проти 20% в 2000-му. Для країни
це значний притік інноваційних знань. Найбільша
кількість студентів приїжджає з Південної Кореї,
Таїланду та Пакистану.

ТЕХНОЛОГІЇ

Китай зробив значний прорив у розвитку інноваційних технологій. Країна стала беззаперечним лідером цифрової економіки та технологій зі штучним інтелектом. Прикметно, що саме Піднебесна
є головним споживачем таких технологій. Китайський ринок повністю відкритий для гравців високотехнологічної індустрії. Уряд усіляко підтримував інвестиції в цю сферу, бо це був найкращих

3 Китайська статистка 2012 р.
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Китайська банківська система за обсягом активів найбільша у світі –
40 трильйонів доларів. П’ять китайських банків увійшли до рейтингу
Fortune 500. Промисловий і комерційний банк Китаю (ICBC) – найбільший
комерційний банк світу за обсягом активів та ринковою вартістю.

шлях залучення інновацій. Кількість угод щодо
злиття та поглинання китайськими компаніями
стрімко зросла в 2014 році. І це ще одна стратегічна політика розвитку технологічних секторів
економіки, що принесла позитивні результати,
підвищивши китайські технологічні можливості та
рівень промислового сектора, побудувавши канали збуту на стратегічно важливих ринках.
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Технології зараз перебувають у центрі змін відносин КНР та світу. Китай і світ взаємозалежні. Піднебесній, безумовно, потрібні інновації, а світові – китайська продуктивність праці та
ринок збуту. Розвинуті країни уважно спостерігають за зростанням технологічного розвитку
КНР, поступово лімітуючи китайські капіталовкладення в іноземні інноваційні проєкти.
Виробничо-збутові ланцюгові компанії більше, ніж
будь-які інші, потребують глобальної кооперації.
Китай глибоко інтегрований у такі ланцюги з великою часткою у глобальному імпорті й експорті.
Китайський споживчий ринок настільки великий,
що імпорт випереджає внутрішнє виробництво
уп’ятеро. Проєкт Made in China 2025 ставить амбітну
мету – зруйнувати стереотип про китайську світову фабрику з виробництва дешевих низькоякісних
товарів та збільшити відсоток китайських виробників високотехнологічних товарів і сервісу з 40 до
90%. Варто визнати, технологічний ринок КНР уже
локалізований тією чи іншою мірою. Сонячні батареї, швидкісні дороги, системи цифрових плате-

жів, електронні автомобілі – на китайських гравців
припадає 90 – 100% залежно від сектора. Однак є
напрямки, де залежність від імпортних технологій
все ще велика. Наприклад, напівпровідники та літакобудування, де присутність Піднебесної незначна як на місцевому, так і на міжнародному ринках.
Для реалізації цього амбітного плану необхідні
4 елементи: масштабування інвестицій у нові
технології, збереження каналів залучення ноухау, доступ до великих ринків, ефективна система стимулювання конкуренції й інновації. Китай
має значні переваги перед іншими країнами, бо
має власні капітал та ринок збуту. Це може підняти країну на новий рівень.

КУЛЬТУРА

Уряд Піднебесної активно підтримує поширення китайської
культурної присутності у світі. Кількість інститутів Конфуція збільшилася з 2000 року на 84% (548 інститутів станом на
2017 рік), де громадяни інших держав вивчають китайську мову,
культуру та традиції. Кількість іноземців, що розмовляють китайською, також зросла за цей період ушестеро. Китай став
популярним напрямком для кіноіндустрії. 12% високо рейтингових кінострічок було знято саме у цій країні. Однак китайські
культурні продукти, як-то: музика та телевізійні серіали, мають лише локальну популярність.
Наразі відносини Китаю та світу переходять у нову фазу розвитку.
За прогнозами McKinsey&Company, світова економіка може зрости
від 22 до 37 трильйонів доларів до 2040 року (еквівалент від 15 до 26 процентів ВВП),
якщо Китай успішно виконає низку умов, а саме:
◊ лібералізує свій фінансовий сектор, забезпечивши доступ іноземним гравцям;

ІНФОРМАЦІЯ
◊ надалі інвестуватиме у R&D;

Однією з ознак глобалізованої економіки держави є інтеграція в єдиний інформаційний простір. КНР – найбільший користувач інтернету (майже 800 млн користувачів), на країну припадає 40% глобальної
онлайн торгівлі. Китай діджиталізується швидко, створюючи великі масиви даних. Упродовж 2010–2017 років трансграничні потоки інформації зросли усімнадцятеро, що становить 20% від американського обсягу. Обмін даними зі світом перебуває під контролем держави.
Станом на вересень 2018 року близько 10 000 доменних імен заблоковано відповідно до політики інтернет-цензури країни, яка заважає користувачам отримувати доступ до заборонених веб-сайтів у межах
держави. Такі відомі домени, як: Google, Facebook, YouTube, Wikipedia,
Twitter, Instagram, Bloomberg тощо, перебувають під забороною, що негативно впливає на рейтинг Китаю у цій сфері.

◊ матиме доступ до закордонних інновацій та ноу-хау;
◊ збільшить частку послуг у структурі міжнародної торгівлі;
◊ не застосовуватиме протекціоністські методи щодо імпорту
(обсяги імпорту повинні зрости, щоб задовольнити споживчий попит).

Для міжнародного бізнесу ускладнення відносин між Китаєм і світом несуть не тільки незручності, а й певні загрози у вигляді тарифних та нетарифних бар’єрів. Тому довгострокові проєкти відтерміновуються до
врегулювання відносин. Можливі зміни в інвестиційній політиці Китаю
або зменшення ролі країни у глобальних виробничо-збутових ланцюгах
спонукають міжнародний бізнес до диверсифікації ринків. Усі ці виклики
вимагають управлінських навичок із мінімізації ризиків та швидкої зміни вектора розвитку, аби вийти з кризи з новими можливостями.

ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ
Швидка індустріалізація, слабкий екологічний нагляд спричинили
суттєві екологічні проблеми у Китаї. За оцінками Світового банку, 16
найбільш забруднених міст світу розташовані саме там. З 2006 року
Піднебесна зберігає статус найбільшого у світі забруднювача довкілля (28% від глобального). Йдеться насамперед про викиди парникових
газів у повітря, що провокує глобальне потепління.
Китайський уряд визнає ці проблеми та активно співпрацює з міжнародними організаціями й окремими країнами. КНР ратифіковано Кіотський
протокол, а також Паризьку угоду 2015 року про зменшення викидів вуглецю. В 2017 році інвестовано $127 млрд у відновлювальну енергетику. Цілі
міста переходять на електричний громадський транспорт. У мегаполісах
уже діють правила сортування сміття.
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Китай, безсумнівно, глибоко інтегрований у глобальне середовище, економічна взаємозалежність Китай–світ доведена. Подальший
розвиток глобальної економіки залежить від перемовин між наймогутнішими країнами світу.

В. Ю. ГОЛОД
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«Створено в Китаї»:
КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ
КИТАЮ в сьогоденні
Є. В. Гобова
к. ф. н., молодший
науковий співробітник,
Інститут сходознавства
ім. А. Ю. Кримського
НАН України

Стрімке економічне зростання Китаю та збільшення
частки середнього класу в містах стали сприятливим
підґрунтям для розвитку культурних індустрій. Зараз у
середньому китайські сім'ї витрачають приблизно 7% бюджету на культурну продукцію та послуги. З іншого боку,
держава диверсифікує свою політику в різних культурних галузях і сприяє тіснішому співробітництву з західними компаніями, конкуренції на міжнародному ринку.

За останнє десятиліття китайські культурні
індустрії зросли в 60 разів та досягли майже
4% від ВВП країни, впливаючи при цьому на інші
сектори економіки. Технологічні досягнення
стали важливим поштовхом для популяризації
й зростання доступності креативного контенту через інтернет. Поступові зміни регуляторної системи розширили коло можливостей для
міжнародних компаній.
Реформування державних підприємств у культурній галузі відкрило ринок для малого та середнього бізнесу у сферах видавництва, архітектури,
промислового дизайну. Малий та середній бізнес
більш мобільний, конкуруючий. Його підтримка
державою є стратегічним рішенням для розвитку
креативного напрямку.

У 2003 році у Китаї сформовано спеціальну
групу, яка проводить наукові дослідження у
культурній царині. Культурні індустрії було
розподілено на три групи, кожна з яких має
свої ринкові особливості та вимагає окремих регуляторних підходів: 1) преса, медіа,
видавництво; 2) телебачення, кіно, радіо; 3)
образотворче мистецтво. У 2011-му на шостому пленарному засіданні ЦК КПК ухвалено рішення: до 2020-го зробити культурні
й креативні індустрії невід’ємною, конкурентоспроможною частиною національної
економіки. Відтоді Китай докладає активних зусиль, щоби змінити «Виготовлено в
Китаї» на «Створено в Китаї».

Найпомітнішим напрямком у сучасному культурному житті цієї держави стало створення особливих хабів, або арт-зон, які виявилися новими центрами соціально-економічного значення. За останні десятиліття у 12-и містах по всій країні було створено щонайменше 18 таких мистецьких зон, що об’єднують
галереї, художні майстерні, студії та виставкові зали. Подібні культурні кластери отримали величезну популярність завдяки своїй доступності та відкритості, експозиціям місцевих та іноземних сучасних митців,
регулярним культурним заходам. На відміну від класичних музеїв і галерей, вхід до новітніх мистецьких
зон безкоштовний, на їхній території розташовані кафе, ресторани й магазини з сувенірами, художніми
об’єктами та їхніми репродукціями, що приваблює відвідувачів, спонукає їх провести там більше часу. Ці
зони поєднують у собі різні культурні індустрії, кожна з яких має свою специфіку розвитку.
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Є. В. ГОБОВА

Мистецька зона 798 – культурний хаб на території колишнього заводу на околиці Пекіна

РЕКЛАМА
Реклами – достатньо новий вид діяльності для Китаю. Незважаючи на те, що реклама є рушійною силою торгівлі, тут вона почала оформлюватися в окрему галузь зі створенням КНР у 1949 році, але лише у
1979-му, зі стартом економічних реформ, влада суттєво лібералізувала цю сферу, знявши заборону з приватної реклами. З 1995 року значно спрощена робота іноземних компаній на китайському ринку. Сьогодні
рекламні агентства КНР опановують усе більше нових та сучасних форм розміщення інформації. За останнє
десятиліття доля онлайн-реклами на ринку зросла в рази, а за загальним обсягом витрат на неї, відповідно до прогнозів на 2020 рік, вона посяде друге місце після США.

АРХІТЕКТУРА
З 80-х років минулого століття будівельна індустрія Китаю була локомотивом
національної економіки. Відтоді й до сьогодні країна переживає безпрецедентний потік урбанізації.
За прогнозами на 2030 рік, міське
населення Китаю становитиме 300
мільйонів осіб. Відповідно попит на
житло в містах спричинив будівельний бум і зростання затребуваності
архітектурних послуг. З 2009 року
відчутно збільшилася кількість іноземних архітектурних компаній. Зараз Шанхай – лідер Китаю у сфері
архітектурного та інтер’єрного дизайну завдяки державній підтримці
й активній міжнародній співпраці.
Одним із важливих і перспективних
напрямків їхньої діяльності є розробка так званого «зеленого будівництва» (безпечного для довкілля),
оскільки, за вказівкою держави,
станом на 2020 рік третина всього
нового будівництва має відповідати сучасним екологічним стандартам. Наразі в розробці майже 285
«екоміст» по всій території країни.
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ТА АНТИКВАРІАТ
Уже десятиліття поспіль частка Китаю на художньому ринку Азії становить 90%. Пожвавлене економічне зростання підштовхнуло до появи нового
соціального прошарку, для якого придбання дорогих предметів мистецтва – ознака престижу. Усупереч коливанням, типовим для згаданої ніші, ринок
сучасного мистецтва, починаючи з 2005 року, посідає перші місця у світі. Антикварний ринок Китаю традиційно лишається стабільним та опановує
нові простори, зокрема популярним напрямком,

незважаючи на високі податки на ввезення, є західний антикваріат. Проте найбільшу частку, 59%
усього ринку образотворчого мистецтва, становить класичний китайський живопис і каліграфія.
З метою підтримки цієї сфери китайський уряд
планує спростити законодавчу базу для вказаного напрямку діяльності та розробляє проєкти зон
вільної торгівлі предметами старовини в Шанхаї та
Пекіні, що дозволить помітно знизити податкове
навантаження й збільшити ринок.
Національний центр виконавського мистецтва в Пекіні

ВИДАВНИЦТВО
Незважаючи на те, що інтернет та онлайн-видання
стрімко витісняють зі щоденного вжитку друковану продукцію, книжковий ринок Китаю лишається
найбільшим у світі – щорічно тут виходять майже 7 мільярдів книг. Водночас цей сектор постійно
оновлюється й підлаштовується під вимоги ринку – створюються цифрові видавництва, книгарні
трансформуються в популярні культурні заклади,
проводяться масштабні книжкові фестивалі та інші
заходи, що популяризують читання.
Цзен Фаньчжи, найдорожчий художник Китаю, у своїй студії

Шанхайський міжнародний фестиваль
дитячої книги

КІНЕМАТОГРАФ
Мистецтво кіно потрапило до Китаю ще наприкінці ХІХ століття, а у 30-х–40-х роках ХХ століття переживало
свій золотий вік. Воно мало потужну підтримку зі становленням КНР, а з початком політики реформ, відкритості лібералізація цієї сфери дозволила китайським фільмам з’явитися на закордонних екранах. Сьогодні,
згідно з твердженням Американської асоціації кінематографу, Китай щодня відчиняє 13 нових кінотеатрів по
всій країні, а китайська кіноіндустрія до 2020 року пережене Голівуд і стане найбільшою у світі. Зокрема, активно зростає сектор анімації, котрий за обсягами вже переріс японський. Держава доволі жорстко регулює
кількість імпортних картин у прокаті, віддаючи 75% загальних касових зборів стрічкам вітчизняного виробництва. Проте іноземне кіно доступне для перегляду по телебаченню.
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ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН І РЕМІСНИЦТВО

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Сектор промислового дизайну в Китаї здебільшого сконцентрований у містах на узбережжі та в
експортних хабах. Китай раніше дуже залежав від
масового дешевого виробництва, але останніми
роками державна політика спрямована на зміну
економічної моделі зростання, баланс інвестицій,
експорту та внутрішнього споживання. Цю ініціативу ще називають відходом від принципу «зроблено в Китаї» і наближенням до принципу «створено в Китаї», або «китайська інновація». Реміснича
галузь відіграє важливу роль в економічному розвитку сільської місцевості, вирізняється розмаїтістю продукції – кераміка, скло, текстиль, шкіряні
вироби, скульптура, меблі, ювелірні вироби тощо.

У Китаї налічується більше ніж дві тисячі професійних та аматорських театрів та понад дванадцять тисяч художніх труп (переважно приватних).
Сектор виконавського мистецтва має велику підтримку від державних фондів, зокрема у 2012 році
Інвестиційний фонд культурних індустрій Китаю
(СCIIF) вклав у нього 20 млрд китайських юанів (2,91
млрд доларів США). У країні щорічно відбуваються
десятки міжнародних мистецьких фестивалів, що
збирають найкращих виконавців з усього світу.
Останніми роками особливо підвищився інтерес
китайської аудиторії до західної класичної музики,
але й регулярні виступи популярних іноземних виконавців збирають повні зали в Пекіні та Шанхаї,
де розташовані найбільші концертні арени.
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РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ВІДЕО
Уже наприкінці 80-х років минулого століття дві третини населення мало доступ до перегляду телебачення. З тих пір ця галузь продовжує свій динамічний розвиток, залучаючи передові технології. Сьогодні
сектор радіо та телебачення є надзвичайно важливою складовою китайського ринку культурної продукції,
який у зв’язку з поширенням інтернету в країні, найбільш швидко зростає. За останнє десятиліття онлайнвідеоплатформи стали серйозним конкурентом традиційних медіа завдяки купівлі прав на трансляцію відомих/впізнаваних фільмів, передач та серіалів, зокрема й іноземних. А деякі серіали китайського виробництва, в свою чергу, були придбані для показу поза межами країни. Загалом у Китаї нараховується більше
ніж три тисячі телевізійних каналів, що транслюються через кабельний, супутниковий та інтернет-зв’язок.
У законодавстві прописані квоти для іноземної медіапродукції, захищаючи таким чином власних виробників, проте Китай активно підтримує співпрацю із закордонними студіями.

* * *

Здобутки Китаю у розвитку та підтримці культурних індустрій, безумовно, не можуть не вражати, але досі існують окремі проблеми, які потребують вирішення. Найбільш гострим є питання захисту прав інтелектуальної власності, що створює значущі перепони для креативних індустрій та стоїть на заваді розвитку малого й
середнього бізнесу у сфері культури. Серед інших проблем – брак кваліфікованих кадрів у відносно нових
галузях, недостатньо розроблене або занадто жорстке законодавство, місцеві мовні та культурні особливості, що заважають повноцінному виходу китайського культурного продукту на міжнародний ринок.
Попри ці перепони, стрімкість та послідовність розвитку культурних індустрій Китаю дає всі підстави для оптимістичного погляду на їхнє майбутнє. Китай прагне показати світові, що є не тільки
хранителем традиційної культури, а й повноцінним учасником сучасних культурних процесів, що він
не тільки займається масовим виробництвом, а й перебуває в авангарді креативних галузей. І це підтверджують не лише сухі цифри статистики, але й та увага, з якою весь світ стежить за масштабом досягнень і темпами розвитку китайських культурних індустрій.
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Діяльність
Китайської
Народної
Республіки
в Організації
Об’єднаних Націй

У 1945 році Китай як один із переможців у Другій світовій війні взяв участь в установчому засіданні Організації Об’єднаних Націй. Тоді в ООН
посіла місце Китайська Республіка – республіканський уряд Китаю, представники якого в 1949-му
перемістилися на Тайвань.
За таких умов, починаючи з 1950-х років, офіційний
Пекін реалізовував політику планомірного розширення числа держав, які були згодні встановити з
новою державою дипломатичні відносини й підтримати ідею членства КНР в ООН. Незважаючи на доволі складні економічні виклики молодого державного
утворення, КНР знаходила можливість і вишукувала
ресурси для надання допомоги слабкорозвиненим

С. А. Кошовий
к.і.н., головний консультант
Управління забезпечення
міжпарламентських зв’язків
Апарату Верховної Ради
України, голова правління
Української асоціації
китаєзнавців

Однією з наймасштабніших змін у світі другої половини
ХХ – початку ХХІ століття, безсумнівно, є мирне піднесення Китаю. Політика відкритості до зовнішнього світу зумовила тектонічні зрушення в системі світової економіки,
посилаючи оптимістичні сигнали, які не оминули жодного
куточка нашої планети.
Відповідно, у цей період Китайська Народна Республіка
посилює свою роль і вплив у міжнародних інституціях, зокрема в Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН).

Нині, наприкінці другого десятиліття ХХІ століття, Китай відчуває, що має «здатність, волю
і відповідальність, щоб привнести мудрість і силу з метою вдосконалення глобальної системи
управління». Мабуть, це також пов’язано з тим, що, за оцінкою китайських експертів, «ні в якій
іншій міжнародній організації Китай не посідає більш високого місця, ніж в ООН, і ніяка інша міжнародна організація не вплинула більше на Китай, ніж ООН».
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СХОДЖЕННЯ

25 жовтня 2019-го виповниться 48 років від дня відновлення законних прав Китайської Народної

Республіки в ООН, і це особливо символічно в рік 70-ліття з моменту утворення КНР. За останні майже
п’ять десятиліть суттєво змінилися як КНР, так і світ. Чималих перетворень зазнала й китайська діяльність в ООН. З новачка Пекін поступово ставав одним із найпослідовніших захисників провідної ролі
ООН у забезпеченні міжнародного миру, непохитним прихильником проголошених організацією цілей
глобального й соціального розвитку.

Емоційна реакція повпредів
КНР: Голови китайської делегації Цяо Гуаньхуа (Qiao
Guanhua) і першого представника Китаю в ООН Хуан Хуа
(Huang Hua) на голосування,
яке відновило право КНР в
ООН, 25 жовтня 1971 року.
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державам Африки й Азії, заручаючись при цьому їхнім визнанням і міжнародною підтримкою.
Важливий поворотний момент настав у 1971 році,
про що йтиметься згодом. До цього періоду завдяки потужному дипломатичному фронту КНР
мала вже достатньо широку базу міжнародної підтримки. 1971-й став знаковим не лише для Китайської Народної Республіки, яка приєдналася до ООН,
а й для великої кількості інших зарубіжних країн,
котрі розвиваються. З метою посилення своєї
переговорної позиції деякі країни Азії, Африки, Латинської Америки об’єдналися в так звану «Групу
77» (Group of 77, 七十七国集团). Ця група з 134 країн
становить більшість – майже 70% – членів ООН.

Повертаючись у минуле, слід зауважити, що 25 жовтня 1971 року 26-а сесія Генеральної Асамблеї
ООН 76 голосами «за», 35 – «проти» і 17, які утрималися, схвалила внесений 23 країнами проєкт Резолюції №2758 «Відновлення законних прав Китайської Народної Республіки в ООН» (англ.
«Restoration of the lawful rights of the People’s Republic of China in the United Nations») й ухвалила
рішення про відновлення законних прав КНР в ООН. Наводимо текст цієї резолюції українською
й англійською мовами:
«Нагадуючи принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй,
Вважаючи, що відновлення законних прав Китайської Народної Республіки є основоположним як для
захисту Статуту Організації Об’єднаних Націй, так і для справи, якій Організація Об’єднаних Націй має
служити відповідно до свого Статуту,
Визнаючи, що представники уряду Китайської Народної Республіки є єдиними законними представниками Китаю в Організації Об’єднаних Націй і Китайська Народна Республіка є одним з п’яти постійних
членів Ради Безпеки ООН,
Вирішує відновити всі права Китайської Народної Республіки і визнати представників її уряду єдиними
законними представниками Китаю в Організації Об’єднаних Націй і негайно виключити представників
Чан Кайши з місця, яке вони незаконно займають в Організації Об’єднаних Націй та в усіх організаціях,
пов’язаних з нею».
Resolution 2758 (XXVI)
THE GENERAL ASSEMBLY,
Recalling the principles of the Charter of the United Nations,
Considering the restoration of the lawful rights of the People's Republic of China is essential both for
the protection of the Charter of the United Nations and for the cause that the United Nations must serve
under the Charter.
Recognizing that the representatives of the Government of the People's Republic of China are the only lawful
representatives of China to the United Nations and that the People's Republic of China is one of the five
permanent members of the Security Council,
Decides to restore all its rights to the People's Republic of China and to recognize the representatives of its
Government as the only legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel forthwith the
representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in
all the organizations related to it.
1967th plenary meeting 25 October 1971
За членство в ООН і місця в Раді Безпеки офіційного Пекіна, як було зазначено вище, проголосували 76 представників організації, зокрема УРСР
і БРСР Радянського Союзу, Індії, Італії, Великобританії, Канади, Франції й
більшості європейських держав. Проти такого членства виступило 35
країн (Австралія, Японія та інші) на чолі з США.
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«ПЕРЕБІГ ІСТОРІЇ НЕВІДВОРОТНИЙ» – саме так оцінили цю міжнародну епохальну подію в Пекіні. 15 листопада того ж року делегація КНР, керівником якої став Цяо Гуаньхуа (乔冠华), уперше взяла участь
у роботі Генасамблеї. Першим постійним представником КНР в ООН і в Раді Безпеки ООН (首任常驻联
合国及其安全理事会的代表) призначено відомого політичного діяча, досвідченого дипломата Хуан Хуа
(黄华), який обіймав цю посаду впродовж шести років.

збільшення потенціалу, сприяє всебічному зростанню й сталому людському розвитку. Це проявляється в активній співпраці з такими ООНівськими
напрямками: Програмою розвитку ООН (ПРООН,
UN Development Programme), Департаментом ООН

з економічних та соціальних питань (UN-DESA, UN
Department of Economic and Social Affairs) та спеціальною установою Організації Об’єднаних Націй
із промислового розвитку (ЮНІДО, United Nations
Industrial Development Organization).

УЧАСТЬ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН

Участь китайської делегації в роботі
Генеральної Асамблеї ООН, 15 листопада
1971 року. Фото: UN Photo / Nagata

Термін «МИРОТВОРЧІСТЬ», семантика котрого зазвичай
трактується як досягнення миру невоєнними засобами,
часто використовують для характеристики будь-якої діяльності, скерованої на зупинення конфлікту та відновлення миру.
Так, з 1948 року, коли перша місія ООН почала діяти на
Близькому Сході, «БЛАКИТНІ ШОЛОМИ», як іноді називають миротворців організації, були залучені до надання
гуманітарної допомоги, спостереження за виконанням
перемир’я та контролю за буферними зонами між сторонами конфліктів.
Варто зауважити, що Китай приділяє особливу увагу
діяльності ООН з підтримання міжнародного миру та
безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник
своєї зовнішньої політики.

Як відомо, одним з інструментів для врегулювання конфліктів у сучасному світі стало застосування військової сили у формі міжнародних миротворчих операцій або операцій із підтримання миру.

На знак протесту делегація Китайської
Республіки залишає залу засідань
Генеральної Асамблеї ООН.
Фото: ІА Сіньхуа

Виступ
Голови
китайської
делегації
Цяо Гуаньхуа
з центральної
трибуни ООН,
15 листопада
1971 року.
Фото: ІА Сіньхуа

З 1992 року прискорився процес приєднання Китаю до ключових договірно-правових режимів і конвенцій ООН, зокрема з
питань захисту інтелектуальної власності, біорізноманіття, прав людини,
морського права та ядерної безпеки.
Китай став однією з перших держав, що
підписали Договір про заборону розвитку, виробництва, складування, використання хімічної зброї та її знищення.
Водночас у 1997-му КНР підписала Міжнародну конвенцію про економічні, соціальні й культурні права людини, а в
1998-му – Конвенцію про громадянські й
політичні права.
У 2003 році КНР підписала, а в 2005-му ратифікувала Конвенцію ООН, що стосувалася боротьби з корупцією.
У цілому, маючи величезні трудові ресурси та чималі фінансові кошти, уряд КНР
підтримує стратегічні ініціативи Організації Об’єднаних Націй, спрямовані на
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Китайські «блакитні шоломи» у Південному Судані. Фото: ІА Сіньхуа / Лі Цзін
Зараз примітним є те, що значущим напрямком діяльності Китаю в системі ООН виявилася участь
країни в миротворчих операціях. Піти на такий крок Пекіну було вкрай непросто, адже він певною
мірою суперечив проголошеному країною принципу нерозміщення військових контингентів за межами
держави. Однак глибоке усвідомлення всієї важливості миротворчих операцій перевершило виконання
ООН її незамінної ролі в забезпеченні глобальної безпеки.
Ще в далекому 1971 році позиція КНР щодо операцій
ООН з підтримання миру відзначалася, як зауважує
китайський дослідник Жень Цзянь, «трьома ні»:
«не надавати контингент до складу миротворчих
операцій ООН; не брати на себе фінансових зобов’язань щодо цього; не голосувати по резолюціям Ради Безпеки ООН, що стосуються миротворчих
операцій ООН».
ДРУГИЙ ЕТАП політики Китаю щодо миротворчих
операцій ООН розпочався з 1981 року, коли його
представник уперше долучився до голосування в
70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Раді Безпеки ООН стосовно резолюції, яка продовжувала мандат Сил ООН із підтримання миру на Кіпрі.
Зокрема, наступного року офіційний Пекін взяв на
себе зобов’язання, пов’язані з виплатою внесків
до бюджету ООН із миротворчих операцій (United
Nations Peacekeeping).
Як наслідок, у грудні 1988-го завдяки рішенню 43-ї
Генеральної Асамблеї ООН КНР приєдналася до діяльності Спеціального комітету ООН із миротворчих
операцій (联合国维持和平行动特别委员会, UN Special
Committee on Peacekeeping Operations), а в квітні
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1989-го – уперше в розпорядження Групи ООН із питань допомоги в здійсненні перехідного періоду
потрапило 20 цивільних осіб для спостереження за виборами в Намібії.

Важливо, що в 1990 році Китаєм направлено 5
військових спостерігачів до Органу ООН (UN Truce
Supervision Organization), розміщеного на Близькому Сході, для спостереження за виконанням
умов перемир’я.
Так, перші китайські військові (50 військових спостерігачів і 400 військових інженерів) були відправлені в Камбоджу в квітні 1992 року.
Водночас травень 1997-го відзначився наданням
принципової згоди керівництва КНР на приєднання до системи резервування ООН (UN Standby
Arrangement System), демонструючи таким чином
зростаючу готовність до більш активної участі в миротворчих місіях у майбутньому.
Фінальний крок до активної участі в миротворчих операціях Китай здійснив у 1999 році. Повноважний представник КНР в Радбезі надав згоду
на проведення в Східному Тиморі операції відпо-

відно до статей 41 та 42 VII розділу («Дії щодо
загрози миру, порушень миру та актів агресії»)
Статуту ООН, тобто не вимагаючи при цьому
згоди країни, що приймає.
Грудень 2001-го став знаковим і найпомітнішим для
КНР у зв’язку з офіційним започаткуванням у системі Міністерства оборони КНР роботи Управління
миротворчих справ (维和事务办公室), відповідального за єдину координацію та керівництво участю
китайських військових у миротворчих операціях
ООН. Подібна роль відомства формувалася протягом тривалого часу.
З 2003-го стартував ТРЕТІЙ ЕТАП еволюції китайської політики в сфері миротворчої діяльності.
Його характерною рисою було істотне зростання
масштабів участі держави в миротворчій діяльності ООН, що виявилося, насамперед, у суттєвому
збільшенні чисельності китайських миротворців і
змінах у їхній структурі.

Нині у світі налічується трохи більше ніж 89 тис. миротворців.
В основному до них належать громадяни країн, що розвиваються:
Пакистану, Бангладешу, Індії, Нігерії, Непалу,
Руанди, Гани, Єгипту та інші.
Багато розвинених країн із підготовленим персоналом і необхідними ресурсами не є прихильниками
того, аби брати безпосередню участь в операціях
ООН з підтримання миру, оскільки не вбачають у
них національних стратегічних інтересів. Внесок
людських ресурсів окремих держав неспівставний
із їхньою ролю в міжнародній політиці: наприклад,
станом на 31 травня 2019 року до миротворчих операцій залучені лише 34 фахівці зі США, 78 із РФ. Для
порівняння, КНР – 2534 осіб, Італія – 1272, Франція –
737, Велика Британія – 567, ФРН – 468.

З метою забезпечення безпеки морських проходів,
починаючи з грудня 2008-го, військово-морські
сили КНР регулярно присутні в Аденській затоці
поблизу Сомалі. Від 3 до 4 суден, зокрема фрегати
проєкту 054 «ЛіньІ» (547临沂号) і «Вейфан» (550潍
坊号), супроводжують власні та іноземні судна. Слід
наголосити, що кораблі проєкту 054 ВМС КНР постійно патрулюють територіальні води своєї країни, несуть варту у водах Індійського океану, здійснюють тривалі переходи до Середземного моря й
узбережжя Африки.

Станом на грудень 2018 року було супроводжено більш ніж 6600 китайських та іноземних суден, понад
70-м плавзасобам, що через різні причини зазнали лиха, надано допомогу в супроводі та рятуванні.

Зазначимо, що саме у квітні 2003 року Китай направив першу військову підтримку до Конго (Кіншаса) для забезпечення міжнародної «миротворчої» діяльності. Згодом, у листопаді цього ж року,
були скеровані миротворці до Ліберії. У жовтні 2005-го – до Судану, а в березні 2006-го китайські
«блакитні шоломи» прибули до Лівану. Зокрема, у серпні 2017 року в Дарфурі (Судан) приземлився
перший вертолітний загін китайських військовослужбовців-миротворців.

Фрегат «ЛіньІ» під час патрулювання в міжнародних водах. Фото: ІА Сіньхуа
Узагалі, китайський флот бере участь у місіях у різних частинах світу. Так,
у березні 2015 року військово-морське судно «Вейфан» евакуювало 621
громадянина Китаю та більше як 270 осіб інших національностей із Ємену.

Евакуація іноземних громадян із Ємену
китайським фрегатом «Вейфан».
Фото: ІА Сіньхуа
Перший вертолітний загін китайських миротворчих сил у складі 2 гвинтокрилів зі спеціальним
спорядженням прилетів для виконання місії в Судан. Фото: ІА Сіньхуа / Лі Цзихен
У грудні 2014-го китайський військовий флот доставив 960 т несолоної
води для 150 000 тис. населення Мальдівів, де спалахнула пожежа на
заводі з опріснення морської води.

Миротвориці під час інструктажу
для виконання завдань, пов’язаних
із взаємодією з місцевими жінками.
Фото: Zhao Ruixue / Сhinadaily.com.cn
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Кораблі ВМС КНР супроводжують торговельні
судна в Аденській затоці.
Фото: ІА Сіньхуа

С. А. КОШОВИЙ
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Китайське госпітальне судно власної розробки «Peace Ark» (和平方舟号医院船) здійснило місії до
43-х країн і регіонів, надавши за останні 10 років медичну допомогу понад 230 000 осіб (жителям
Кенії, Танзанії, Бангладешу, Джібуті, Сейшельських островів, Гаїті). «Peace Ark» типу 920 побудовано в 2007-му на верфі «Guangzhou Shipyard International Company Limited» і введено в експлуатацію 22 грудня 2008-го, після чого Китай став однією з небагатьох країн, які мають на озброєнні
госпіталі на плаву. Довжина медичного судна становить 178 м, а ширина – 25 м.

У виступі на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 28 вересня 2015 року Голова КНР Сі Цзіньпінь
оголосив про намір своєї країни створити строком на 10 років спільний фонд миру й розвитку
Китаю та ООН (The United Nations Peace and Development Trust Fund) із капіталом 1 млрд дол.
США. Завданням цього фонду має стати сприяння ООН в її роботі, допомога багатосторонньому співробітництву, підтримка міжнародного миру та безпеки, а також внесок у нову систему
бойової підготовки миротворчого потенціалу ООН.

Китайське госпітальне судно «Peace Ark» на виконанні чергового завдання.
Фото: ІА Сіньхуа

Перед відправленням у миротворчу місію.
Фото: Cервіс Weibo / видання
People's Liberation Army Daily

Виступ Голови КНР Сі Цзіньпіна
на засіданні Генасамблеї ООН, вересень 2015 року.
Фото: ІА Сіньхуа

Китайський лідер також пообіцяв, що очолювана ним держава надаватиме в особливому порядку послуги інженерів, медиків і техніків для
операцій ООН. Водночас було відмічено, що в період із 2015 по 2020 роки
буде підготовлено 2 тис. миротворців з інших країн та виділено додаткові кошти до бюджету місій, розгорнуто 10 проєктів із розмінування, що передбачатимуть навчання і застосування спецтехніки.

Загалом, червень 2009-го відзначився створенням у Пекіні миротворчого центру
Міністерства оборони КНР, призначеного для підготовки персоналу
та обміну досвідом діяльності в цій сфері.
Щоб зрозуміти, в якому масштабі Китай розгорнув свою діяльність, досить
навести декілька фактів. Нині тут уже створено три центри, що здійснюють підготовку як китайського, так й іноземного миротворчого персоналу.

Виступ Голови КНР Сі Цзіньпіна
на саміті ООН
із питань миротворчих операцій.
Фото: ІА Сіньхуа

Перший жіночий підрозділ КНР
на церемонії складання присяги,
після якої на нього чекає міжнародна
миротворча місія за кордоном.
Фото: Cервіс Weibo / видання
People's Liberation Army Daily
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Миротворці з Китаю в Малі. Фото: MINUSMA / Х.Діко
Коли йдеться про миротворчі місії за кордоном, необхідно відзначити, що всього за період із 1990 року Китай відправив на операції зі
встановлення (сприяння) миру, операції з підтримання миру, операції
з відбудови миру понад 39 тис. осіб. На превеликий жаль, не обійшлося без жертв. 18 китайських військовослужбовців і поліцейських загинули, виконуючи завдання під егідою Організації Об’єднаних Націй.

Виступ Голови КНР Сі Цзіньпіна на саміті ООН
із питань миротворчих операцій.
Фото: ІА Сіньхуа

Крім того, уряд КНР приєднався до нової системи миротворчих операцій ООН і створив унікальну структуру – постійний корпус швидкого реагування чисельністю 8 тис. військовослужбовців. Це здійснено в межах планів ООН мати резерв у кількості 15 тис. осіб для швидкого розгортання в зонах конфлікту. Сформований корпус із китайських армійців складається з шести
піхотних батальйонів, інженерних і медичних підрозділів, а також транспортних кораблів і
літака. Він перебуває в постійній готовності до відправки, аби за потреби вирушити в район
нових операцій відповідно до мандату Ради Безпеки ООН.

Властиво, КНР є послідовною прихильницею підтримання миру. Зараз вона направила понад
3 тис. осіб військового й поліцейського персоналу для участі в місіях ООН у 8-и країнах. Китайські миротворці виконують завдання в Демократичній Республіці Конго, Південному Судані,
Сомалі, Лівані, Малі... Як видно з географічної різноманітності, значна частина китайських
миротворців нині перебуває на Африканському континенті. Одні тренують місцевих поліцейських й армійців, інші забезпечують населення гуманітарною допомогою, доповнюючи вже
наявні програми військового й гуманітарного співробітництва КНР та африканських держав.
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Водночас слід пам’ятати, що ООН не має власних військових підрозділів
для здійснення миротворчої діяльності та забезпечення миру на планеті,
у зв’язку з чим вона потребує підтримки з боку країн-членів.
Зрештою, Китайська держава надає виключного значення питанню зміцнення ООН як центру багатосторонніх зусиль у вирішенні складних та
комплексних викликів сучасності. Безперечно, КНР виходить із необхідності належної реалізації підсумкових документів самітів ООН із питань
сталого розвитку, подальшого реформування ООН, підвищення ефективності її діяльності, забезпечення реформи РБ ООН, посилення ролі ГА ООН
як найбільш представницького політичного органу світу. Подібний стратегічний вибір Пекіна можна пояснити прагненням Китаю зміцнити свої
позиції в новому міжнародному порядку.

Нині Китай посідає друге місце після США (28,47%)
серед держав-членів Організації Об'єднаних Націй за рівнем
внесків на фінансування миротворчих операцій ООН і є однією з
провідних країн світу, яка надає значну кількість миротворців
задля підтримання міжнародного миру й безпеки.
Його частка у фінансових внесках на підтримку миру зросла
з 6,6% у 2016-му до 10,3% у 2018 році. Торік частка КНР
в грошовому еквіваленті до загального бюджету організації
становила більше ніж 192 млн американських доларів.
Очікується, що країна стане другою серед 193 країн-членів
організації за сумарною величиною внесків (15,22%)
до загального бюджету ООН у 2019 році.
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Варто зауважити, що Китай направив найбільшу кількість миротворців
серед країн постійних членів Ради Безпеки ООН. Показово, що Пекін вже
сприяв підготовці майже 1100 іноземних миротворців, а до 2020 року планує
допомогти в навчанні ще 900 представникам миротворчих контингентів.

С. А. КОШОВИЙ

Не можна залишити поза увагою те, що за більш ніж 30 років своєї миротворчої діяльності КНР взяла участь у 18-и місіях ООН – від Малі до
Лівану, від Конго до Судану, надавши ООН загалом понад 39 тис. військовослужбовців і представників поліції. На тепер робота в цьому напрямку
визнається як фундаментальна.
За оцінками експертів, на жаль, наявний інструментарій миротворчості ООН досить-таки далекий
від досконалого. Тому активна участь КНР у миротворчих операціях відображає зусилля країни щодо
виконання своїх зобов’язань у справі забезпечення міжнародного миру й глобальної безпеки. Хоча ці
місії по-різному вплинули на врегулювання конфліктів, усе ж вони збагатили практичний досвід міжнародного кризового менеджменту в умовах суперечливого сьогодення.
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ПОЛІТИКА та ІНТЕРЕСИ
УКРАЇНИ щодо КНР:
можливості й виклики
РОЗВИТОК І ПОТЕНЦІАЛ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН
З моменту проголошення незалежності України в 1991 році наші відносини з Китаєм пережили декілька етапів свого розвитку – були
періоди підйому, але траплялися й сповільнення, які, насамперед,
спричинялися внутрішньополітичною динамікою в Україні. Але Україна від початку розглядала КНР як свого важливого партнера і на рівні двосторонніх відносин, і в міжнародних справах, не кажучи вже
про роль Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

О. В. Семеній
директор
Інституту глобальних
трансформацій

За всі ці роки було створено досить суттєву нормативну та інституційну інфраструктуру для справжнього стратегічного співробітництва між країнами. Поки що, на жаль, бракує достатньої системності,
наполегливості, щоб вивести ці відносини на той широкий шлях, який би
не дуже залежав від особливостей внутрішньої кон’юнктури будь-якої з
сторін. Хоча вже сьогодні можна стверджувати, що відносини Україна–
Китай мають досить великий потенціал успішного розвитку і багато
напрямків для взаємовигідного співробітництва.

Водночас треба зазначити, що однією з важливих передумов вдалого розвитку відносин між сторонами
є співпадіння інтересів сторін та відсутність серйозних ліній напруги чи навіть конфліктів між ними. І за
такими критеріями Україна та Китай мають усі передумови для успіху. На думку автора, до базових інтересів
України щодо Китаю належать такі:
◊ сприятливе ставлення до незалежності й суверенітету України,
особливо в контактах КНР з третіми країнами, зокрема Росією;
◊ подальший розвиток справжнього стратегічного партнерства;
◊ створення спільних економічних та наукових ланцюжків співпраці;
◊ безперешкодний доступ України на ринки Китаю;
◊ чітке виокремлення України серед пріоритетних партнерів КНР у Європі.

РОЗВИТОК СВІТУ ТА ЄВРОПИ – ПОГЛЯД З УКРАЇНИ
У той же час обидві сторони, розбудовуючи свої відносини, мають зважати на розвиток світу загалом. І ці
погляди іноді можуть різнитися, хоча погляди України на ключові проблеми та виклики в міжнародній політиці насправді не надто відмінні від позицій Китаю. Тому автор хотів би далі коротко представити бачення
основних тенденцій і викликів з українського боку.
Вочевидь, нинішній світ переживає кардинальні зміни, за результатами яких буде фактично сформовано
нову архітектуру світоустрою на наступні десятиліття.
Зараз формуються нові баланси в системах безпеки на
всіх континентах і у глобальному вимірі. Це не завжди
означає кардинальну перебудову архітектури безпеки,
інколи це зводиться до підвищення ролі одних акторів
із паралельним зменшенням значення інших. При цьому головним фактором у згаданих процесах стає успішність чи неуспішність внутрішнього розвитку кожної
окремої держави та суспільств, що потім відображається на їхньому статусі в регіоні й у світі загалом. Варто зауважити, що той, хто занадто втішився минулими
успіхами чи перестав адекватно сприймати сучасні реалії, може суттєво здати позиції, і навпаки – надається
шанс тим, хто спроможний продемонструвати реальні
успіхи та правильне розуміння основних трендів.
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З погляду України, найближчим часом виникне чергова
біполярність, де роль головних полюсів будуть відігравати США та КНР. Дискусійним залишається питання,
якою стане модель взаємовідносин між цими полюсами. Водночас від розвитку відносин по лінії США–Китай значно залежатиме шлях розвитку всієї міжнародної системи на найближчі десятиліття. Для України це
означатиме як певний виклик (особливо, якщо обидва
великі партнери нашої держави почнуть вимагати однозначно пристати на чийсь бік), так і можливості. Зрозуміло, що ми зацікавлені в якомога більшій конструктивності вказаної моделі та мінімізації конфліктних
ліній між США й КНР. Необхідно відзначити, що нещодавно Посол КНР в Україні провів брифінг, на якому
публічно заявив, що Китай ні в якому разі не примушує
вибирати сторону Китаю або США.

О. В. СЕМЕНІЙ

У зв’язку з цим ми бачимо
такі суттєві точки біфуркації
глобальної безпеки
(чи головні виклики
її стабільності):

◊ Східна Азія (насамперед, лінії США–Китай–Росія та США–Китай–Індія,
а також розвиток ситуації в/навколо Корейського півострова);
◊ Європа (майбутній розвиток інтеграційного проєкту ЄС
і доля Східної Європи та Балкан);
◊ Близький Схід (врегулювання в Сирії, фактор Ізраїлю, небезпека
великої регіональної війни через «іранське питання» і відповідне
переформатування нафтових ринків).

Не менш складною виглядає й потенційна модель розвитку європейської системи безпеки, яка також відчутно
залежить від схеми взаємодії між двома великими акторами – ЄС і РФ. Якоюсь мірою Росія виявиться спроможною на конструктивний підхід щодо Європи та впорається з внутрішніми викликами, що наростають, а ЄС зможе подолати чергову кризу у своєму внутрішньому розвитку (основним тактичним викликом наразі є Брекзит)
– це і визначить найближчий стан Європи. І в цьому контексті велику роль відіграє Україна: як внутрішній шлях
її розвитку, так і її зовнішня політика. Україна до сих пір той ключовий балансир у системі безпеки Європи та
головна точка рівноваги, від стану якої залежать дії багатьох інших на континенті.
Китай приділяє досить багато уваги питанню
України та розвитку зв’язків із нею, що насправді становить надійний фундамент для гарних
двосторонніх відносин. З позиції України перед Європою стоять три ключові традиційні безпекові
виклики: розвиток ситуації між Україною та Росією, процес Брекзиту, розвиток подій на Близькому
Сході та Північній Африці.
Ну і, звичайно, не можна обійти увагою зміни клімату й
швидке поширення нових технологій як великі викли-

ки для системи безпеки сучасного світу. Так, очевидна
зміна клімату спричиняє досить серйозний вплив на
внутрішній розвиток багатьох країн, зростання потоків міграцій та війн за ресурси, питання придатності
значних територій для подальшого проживання людей. Нові технології надають нові можливості, але заразом несуть неабиякі ризики, якщо використовувати
їх не в мирних цілях. Ті країни, які віднайдуть системні, адекватні, своєчасні рішення на вказані виклики,
збережуться у цьому мінливому світі та нададуть шанс
своїм суспільствам на розвиток.

РОЗВИТОК ВІДНОСИН УКРАЇНА–КИТАЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Зважаючи на перелічені вище ризики для глобальної
й регіональних систем безпеки, особливої ваги набуває розвиток справжнього партнерства між окремими країнами як певна опора в момент нестабільності
в багатьох вимірах. Розуміння Україною важливості
Китаю для розвитку її успішної та збалансованої зовнішньої політики й увага Китаю до України (разом із
усе більш активною залученістю КНР у європейські
справи) сприяють розбудові справжнього стратегічного партнерства між обома державами. Україна
цінує зважений підхід Китаю до подій у та навколо
України впродовж усіх років нашої незалежності. У
зв’язку з цим можна очікувати, що в середньостроковій перспективі (до 5 років) відбудеться певне пере-

завантаження української зовнішньої політики (порівняно з попереднім періодом, де було допущено
певних перекосів), у якій відносини з Китаєм стануть
одним із головних пріоритетів.
Ми вважаємо, що і для Китаю, а особливо для ініціативи «Один пояс, один шлях», гармонійні та
взаємовигідні відносини з Україною підуть лише
на користь. Крім гарних відносин на політичному
рівні, автор бачить непогані шанси для нарощування взаємовигідних відносин між сторонами на
економічному та науковому теренах, підкреслюючи необхідність більш активних міжлюдських і гуманітарних контактів, для чого є всі передумови.

ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН УКРАЇНА–КИТАЙ НА НИНІШНЬОМУ ЕТАПІ
Необхідно було б згадати деякі ризики та виклики для двосторонніх відносин, які за певного збігу обставин можуть затьмарити непогані перспективи взаємовигідної співпраці. На думку автора, вони є такі:
◊ непрогнозованість і непослідовність у розвитку
двосторонніх відносин із боку будь-якої сторони;
◊ нова криза в Східній Азії
(ситуації в/навколо Кореї чи конфронтація по лінії США–Китай);
◊ ескалація на Донбасі з боку РФ;
◊ посилення дезінтеграційних процесів і турбулентності в ЄС.

Підсумовуючи, хотіли б висловити впевненість, що Україна та Китай мають багато спільних
інтересів, які можуть забезпечити подальший розвиток їхніх двосторонніх відносин із виведенням їх у середньостроковій (за українськими мірками це 10–15 років) перспективі на стадію справжнього стратегічного й пріоритетного партнерства. Автор вважає, що до такого
взаємовигідного результату обом сторонам варто прагнути.
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ТУРИЗМ – рушійна сила
пізнання УКРАЇНИ
та КИТАЮ

Таблиця 1. ДИНАМІКА ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ ПРОТЯГОМ 2015–2018 РР.:

Рік/напрямок

2015

2016

2017

2018

Китайські туристи, які відвідували Україну

12699

19493

29530

41000

Українські туристи, що побували в Китаї

8693

20480

23107

23500

Дані: Прикордонна служба України

«精诚团结» – «ЩИРА ЄДНІСТЬ, ОБ’ЄДНАТИСЯ РАЗОМ

О. О. Шаповалова
генеральний директор
туристичного оператора
«Пан Укрейн»

З УСІЄЮ ВІРОЮ ТА ВІДДАНІСТЮ»

Із перших днів існування Китайської Народної Республіки
основною її метою лідери декларували добробут та процвітання китайського народу.

Сьогодення доводить: це завдання цілком досяжне – результатом мудрої політики Комуністичної Партії Китаю стало нестримне зростання рівня життя громадян КНР, що, зокрема,
дозволяє китайцям безперешкодно мандрувати світом.
ТУРИЗМ ЯК ПОКАЗНИК ДОБРОБУТУ
Загальновідомо, що туризм не є першочерговою
життєвою потребою, тож за несприятливих обставин будь-яка людина скорочує витрати саме на подорожі та відпочинок. Однак виправданим є і зворотне твердження: якщо рівень життя у суспільстві
зростає, показники споживання туристичних послуг
членами цього суспільства відчутно збільшуються.
Саме це демонструє КНР: згідно з даними щорічного
моніторингу Всесвітньої Туристської Організації ООН
(UNWTO), протягом кількох останніх років саме китайські туристи лідирують за кількістю міжнародних
подорожей. Так, протягом 2018 року майже 150 млн
громадян цієї держави вирушили за межі КНР (149,72
млн, за даними порталу travelchinaguide.com), при
цьому тривалий час демонструється позитивний
показник зростання виїзних туристичних потоків із

Піднебесної. За умов збереження нинішніх темпів
очікується, що на початку 2020-х років кількість китайських туристів у світі досягне 200 млн осіб.
Крім того, саме мандрівники з Піднебесної є рекордсменами за витратами під час перебування
за межами своєї держави. Нині цей показник перевищив $2000 протягом поїздки та має сталу
тенденцію до подальшого зростання. Усе це однозначно свідчить, що політика Комуністичної
партії Китаю, спрямована на підвищення процвітання та добробуту громадян КНР, здобула
успіх та дає цілком відчутні матеріальні плоди.
Ще один наслідок, який підтверджує наведена
інформація, полягає в тому, що сьогодні китайські туристи є бажаними гостями в будь-якій
країні світу, зокрема і в Україні.

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТУРИСТИЧНОГО РУХУ
Варто також зауважити, що позитивним ефектом від виїзного туризму громадян КНР є можливість
збільшення китайських інвестицій – як державних, так і корпоративних – у проєкти тих місцевостей, які
відвідують туристи з Піднебесної. Власне, за даними порталу statista.com, сумарний обсяг китайських інвестицій до Європи з початку 2005 до другої половини 2018 р. становив $360,9 млрд. Для порівняння: в
Африку (південніше Сахари) Китай протягом зазначеного періоду вклав $297,9 млрд, а до США – $177,5 млрд.
Однак особливістю китайського менталітету є те, що для остаточного ухвалення рішення про інвестиції
довірені представники інвесторів мають побувати на об'єктах, куди планується вкладати кошти, та сформувати уявлення про них. Отже, активізація в’їзного туризму громадян КНР до тієї чи іншої держави сприяє
й розвиткові її національної економіки у стратегічній перспективі.

КИТАЙ ТА УКРАЇНА В РОЗРІЗІ ТУРИЗМУ
Між двома нашими державами також здійснюється інтенсивний туристичний рух, показники якого мають тенденцію до збільшення. Наочно показники туристичних потоків ілюструються діаграмою, наведеною нижче.
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О. О. ШАПОВАЛОВА

Таким чином, із поданої вище інформації можна зробити такі висновки:
1. Кількість китайських туристів в Україні почала різко зростати після запровадження
спрощеного порядку оформлення українських віз для громадян КНР;
2. Кількість українських туристів протягом 2017−2018 років, які відвідували Китай, фактично стабілізувалася; водночас кількість китайських туристів зростала досить-таки високими темпами (+39% за 2018 рік проти 2017-го). Як результат – утворився дисбаланс,
який нині має тенденцію до поглиблення. Прикметно, що в 2016 році спостерігався приблизний баланс між потоками в обох напрямках.
3. Кількість мандрівників із Піднебесної, які приїжджають в Україну, є дуже незначною
відносно загальної кількості китайських туристів у світі (0,03% за 2018 рік).
На мою думку, ситуацію можна змінити. Однак для
цього необхідні певні умови. Я вже неодноразово
висловлювалася з цього приводу, зокрема і на сторінках журналу «Україна – Китай», тому в цій статті
лише коротко торкнуся зазначеної проблематики.
Насамперед потоки мандрівників із КНР можуть суттєво зрости, якщо в Україну почнуть літати тамтешні
авіаперевізники (китайці довіряють своїм авіалініям, тож радо вирушають у подорож до тих держав,
де є пряме повітряне сполучення з їхньою країною).
Звичайно, збільшення прямих авіарейсів українських авіаліній (передусім МАУ) та розширення їх-

ньої географії також позитивно позначиться на китайсько-українських туристичних потоках. Крім того,
на туристичних об’єктах, які планується включати до
планів відвідування китайськими туристами, необхідно запроваджувати платіжні методи, звичні для
громадян КНР (практика показує, що в таких випадках прибуток від перебування китайських груп
суттєво збільшується). Водночас необхідно підвищувати рівень підготовки персоналу, який взаємодіє безпосередньо з туристами, насамперед – гідів,
співробітників готелів, де зупиняються гості з КНР,
ресторанів та кафе, де вони харчуються, тощо.

ДЛЯ ЧОГО УКРАЇНЦЯМ КИТАЙ
Також я хотіла б зупинитися на необхідності розвивати виїзний туризм громадян України саме до Китаю.
Здавалося б, держава зацікавлена залучати мандрівників із будь-яких куточків світу (зокрема і КНР), проте щодо цієї країни можна зробити виняток та на владному рівні підтримувати саме виїзні відпочинкові
напрямки. Чому так? Річ у тім, що сьогоднішній Китай – країна з надзвичайно ефективною економікою,
структурою муніципального управління, транспортом та охороною довкілля. Усьому цьому варто вчитися,
а в багатьох випадках і переймати досвід. Між іншим, структура світового в’їзного туризму до Піднебесної
свідчить саме про це: із 141,2 млн іноземців, які побували в КНР протягом минулого року, 15,5% кваліфікувалися як співробітники китайських компаній, а 12,8% вказували метою свого приїзду МІСЕ-туризм.

Отже, відвідання Китаю власниками та топменеджерами вітчизняних компаній, очільниками міст і муніципальних утворень, державними службовцями й
фахівцями місцевих та регіональних владних структур, налагоджування професійних контактів може не тільки залучити в Україну додаткові інвестиції,
а й безпосередньо вплинути на якість життя наших співгромадян. Бо в Китаю
є чому вчитися – КНР продемонструвала це протягом своєї 70- річної історії. А
головне – переймати китайський досвід варто всім.
70 РОКІВ УТВОРЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
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ІСТОРІЯ
Нового КИТАЮ.
Погляд очевидців
疑今者, 察之古; 不知来者, 视之往。
出自：《管子·形势》。

О. О. Стрижак
член Української асоціації
китаєзнавців

ХТО МАЄ СУМНІВИ В СЬОГОДЕННІ –
ДОСЛІДЖУЄ СТАРОВИНУ;
ХТО НЕ ЗНАЄ МАЙБУТНЬОГО –
ВИВЧАЄ МИНУЛЕ. «ГУАНЬ-ЦЗИ»

Житловий район Сіньцюньлі в Харбіні – 1999 рік та 2018 рік

Напередодні 70-ліття заснування Китайської Народної Республіки ми вирішили взяти
інтерв’ю в тих, хто на власні очі бачив утворення та розвиток Китаю, проніс крізь роки
все пережите – як погане, так і хороше, адже історія країни – це історія однієї людини.
Ми сподіваємося, що розповіді наших героїв допоможуть читачам ще краще та глибше
познайомитись із Піднебесною, можливо, провести паралелі й, безперечно, поринути
в дивовижний калейдоскоп подій.
ЗАЗНАВШИ ГІРКОТИ – ЗАЖИТИ ВТІХИ
За 70 років від появи держави зміни в країні відбувалися не щодня, а щогодини; і хоча мінливості та
буревії минулого залишили рубці – воістину визначні події постають перед нашим поглядом саме
зараз. Ми величною ходою йшли вперед, але кожен
наш крок був сповнений страждань і важкої праці.
Я народився в 1950-му, тобто через рік після утворення Нового Китаю, у сім'ї звичайних робітників. Тоді це було м. Діхуа, а нині воно називається
м. Урумчі Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Аби відзначити утворення держави, батько
обрав для мене неймовірно змістовне ім’я 建国 –
«Утворення Держави».
Подія часів молодості, що справила на мене глибоке враження, – це зустріч із Мао Цзедуном у Пекіні
в 1966 році. Я тільки-но закінчив середню школу – і
одразу ж зіштовхнувся з Культурною революцією,
яка дотримувалися державної політики «Розтрощити чотири пережитки» (破四旧) – старі традиції, стару
культуру, старі звички та старе мислення, а замість
них «Встановити нові ідеї» (立四新) – нове мислення,
нову культуру, нову традицію та нові звички. Я був
одним із представників «категорії червоної зірки»
(红五类 – прим. пер. категорії 5 соціальних класів
– селяни нижчого та середнього рівня достатку (贫下中农), робітники (工人), солдати-революціонери (革命军人), революційні кадри (革命干部)
та герої, які полягли за справу революції (разом
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із їхніми сім'ями), тому, звісно, я вступив до лав
хунвейбінів (红卫兵 – прим. пер. члени утворених у
1966–1967 роках загонів студентської та шкільної
молоді в Китаї, одні з найактивніших учасників
Культурної революції). Я брав участь у Всекитайському Великому з’їзді хунвейбінів (红卫兵全国大串
联), що відбувався в декількох місцях по всій країні.
Їхав потягом, «набитим» хунвейбінами, що відправилися в Пекін на зустріч із Мао Цзедуном. У ньому не було спальних полиць, та що там говорити, у
ньому не було навіть місця, щоб сісти. Люди лежали
під жорсткими сидіннями, юрмилися в коридорах,
учні вмощувалися навіть на верхніх полицях для багажу. Вагони рухалися по колії повільно, з частими
зупинками. Ногами я стояв на спинці сидіння, руками тримався за полицю для речей. У такому стані
пробув кілька днів, поки, врешті, ми не дісталися до
Ланьчжоу. Оскільки йшлося про Великий з'їзд хунвейбінів, то й грошей із них за проїзд на будь-якому
виді транспорту ніхто не вимагав. У мегаполісах для
цих гостей організовували спеціальні приймальні
пункти, де можна було безоплатно поїсти або переночувати. Там же, в разі гострої потреби й показавши посвідчення хунвейбінів, давали в борг.
Ось так проїхали Ланьчжоу, Сіань, доки не опинилися в Пекіні. 31 серпня 1966 року Мао вдруге вітав
хунвейбінів. На площі Тяньаньмень яблуку ніде було
впасти, адже тут зібралися десятки тисяч китайців,
О. О. СТРИЖАК

одягнених у зелену військову форму зі спеціальною
нашивкою на рукаві. Усі вони тримали «Цитати Мао
Цзедуна». Урочистість атмосфери підкреслювалася
радісними вигуками та громом овацій – голоси, зливаючись в одне ціле, в унісон повторювали: «Хай
живе Керманич Мао». Я ж відчував тремтіння землі,
коливання небосхилу, клекіт народного моря – прямо-таки людська лихоманка, цунамі з людей.

У ту мить, коли Керманич Мао проїжджав повз нас
у кабріолеті, гаряча кров ударила мені в голову,
а коли я побачив його, то нетямився від радості
й почуттів. Натхнення від зустрічі з лідером нації наповнило сльозами очі багатьох присутніх,
дівчата ж плакали навзрид. Ще довгий час після
цього випадку я перебував у стані блаженства.

Всекитайський Великий з'їзд хунвейбінів у Пекіні
(джерело – baidu.com)

Хе Цзяньґо читає «Цитати Мао Цзедуна».
Том 5. – 1976 рік

Після З'їзду я і багато інших його учасників поїхали в Нанкін, а потім у Шанхай на кораблебудівний
завод «Цзяннань», аби побачити гордість періоду
утворення Нового Китаю – гідравлічний прес вільного кування. Ви, певно, запитаєте, що це за устаткування. Якщо пояснити простими словами, то всі
приблизно знають, як відбувається кування дрібних
деталей. Але що робити, коли необхідно виготовити

колінчастий вал автомобільного або суднового двигуна чи ротор парової турбіни вагою кілька десятків
або навіть сотень тонн? За таких умов виробництво
можна здійснити лише за допомогою гідравлічного
преса вільного кування. На початку 50-х років країна
була бідною, культурно відсталою, тому процес великогабаритного кування залежав від імпорту. Проте наші умільці, покладаючись на власні сили, твер-

ІСТОРІЯ

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

77

дість духу і впертість, в умовах відсутності ресурсів,
досвіду та обладнання побудували гідравлічний
прес на 10 тис. тонн, відстоявши честь перед державою. Цей сталевий гігант став найважливішим досягненням у сфері розвитку сучасної індустрії.
У супроводі шанхайських школярів, змінивши в
дорозі п'ять автобусів, я відвідав підприємство та,
нарешті, побачив цю величну машину заввишки 30
метрів, фактично як семиповерховий будинок. Її
підвалина сягала 40 метрів углиб, а вага дорівнювала 2 тис. тонн. Це більше нагадувало невисоку гору.
Переді мною вперше постало щось подібне.

Тільки уявіть, велета зібрали з 40 тис. маленьких деталей, вага яких, наприклад гайок, становила 7 тонн. Машина могла, немов тістомішалка, сформувати елементи будь-якого виду та
складності з двохсот- і трьохсоттонних шматків заліза. На «тілі» монстра свіжою червоною
фарбою було викарбовано кілька слів: «Шанхайський кораблебудівний завод – 1961 р.». Минуло
понад пів століття, а «стовп, що тримає небосхил важкої промисловості Китаю», невтомно
працює, як і раніше, служачи на Шанхайському
заводі з виробництва важкого обладнання.

вав пил, на руках з’являлися пухирі від опіків внаслідок впливу високої температури, бо рукавички в
мить згорали. Найлегшим виявилося розвантаження піску й цегли, але навіть це ставало непростим
випробуванням для молоді, яка ніколи не займалася важкою фізичною працею. У душі ми відчували,
що потрібно розвивати дух: «перше – не боятися
труднощів» і «друге – не боятися смерті» (一不怕苦,
二不怕死), брати приклад із «Залізної людини Вана»

(прим. пер. передовий робітник, відмінник праці),
твердо дотримуватися принципу «є умови – треба
робити, немає умов – теж треба робити». Тільки в
такому випадку можна було побачити надію. Сьогодні попрацюємо, а завтра вже буде завод – і країна
зможе швидше почати виробляти папір, і не просто
папір, а якісний! Не мине дощ – не побачиш веселку. Лише впевненість у завтрашньому дні допомогла
пережити нам ті важкі часи.

(Зліва) Робітники вибирають місце
для виробничих площ – 1973 рік

(Справа) Будівельні роботи на заводі тривають

У газеті «Женьмінь жибао» була опублікована
стаття про гідравлічний прес Шанхайського
кораблебудівного заводу «Цзяннань» –
27 вересня 1964 рік

Перший в історії Нового Китаю великогабаритний
гідравлічний прес

У наступні від початку Культурної революції роки
я, відгукнувшись на заклик Керманича Мао, що
«освічена молодь повинна відправитися в село та
піддатися перевихованню під керівництвом бідняків і середняків» (知识青年到农村去，接受贫下中
农再教育，很有必要), вирушив жити в комуну, що
розташовувалася в повіті Міцуань. На дворі стояв березень 1969 року. І хоча велося нелегко, але
ми – трохи більше ніж 20 осіб – були дружніми та
єдиними; два роки пролетіли непомітно. У травні
1971-го мене перерозподілили на фабрику в тому ж
повіті (пізніше – Сіньцзянська паперова фабрика).
Тоді підприємство існувало формально. Замість
нього – лише пустеля Гобі й пісок. Його зведення
покладалося на нас. Будувати серед барханів настільки складно, наскільки це можна собі уявити.
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Для того, щоб поїсти й поспати, треба було подолати 3 кілометри до найближчого ветеринарного
пункту. Там за ліжко нам слугувала простелена на
землі рисова солома. Харчувалися одноманітно –
картопля, капуста й морква, раз на місяць видавали м'ясо – і це вважалося справжнім святом. Улітку
трималася неймовірна спека, а від сонця ніде сховатися, узимку, навпаки, дошкуляв холод, однак про
пічки навіть не йшлося. І хоча умови були важкими,
а зарплата – невисокою – 26,5 юанів на місяць, усі
наполегливо працювали та горіли ентузіазмом. Від
тяжкої роботи практично віднімалися ноги, але ми
ходили від села до села, співали революційні пісні,
носили червоний прапор «Ударний загін молоді».
Крім піску, в процесі мурування також використовували інші місцеві матеріали, решта – цемент і
червона цегла – постачалася згідно з планом. Тільки-но виготовлений на заводі цемент, що розвозили нерозфасованим, виявлявся дуже гарячим,
проте ми боролися за кожну хвилину – вивантажували його граблями машина за машиною. Уже після
першого розвантаження ноги вкривалися пухирями від потрапляння крапель розпеченого цементу. Подібне відбувалося і з червоною цеглою. У піч
випалу дозволялося заходити не раніше як за три
дні після «вимкнення». Але вже через півтори доби,
одягнувши бавовняні рукавички й маски, робітники
заходили туди, змінюючись що дві години, а потім
– щогодини. Після того, як вони поверталися з неї,
людей не можна було впізнати – усе обличчя вкриО. О. СТРИЖАК

У 1978 році мене перевели назад в Урумчі – перебування в селі добігло кінця. Ці майже десять років стали
важливим етапом у моєму житті, а товариші, з котрими я опинився в селі, давно перетворилися на
найближчих друзів. Нині ті сповнені снаги хлопці й дівчати – посивілі дідусі та бабусі.
Якось моя донька знайшла інформацію в інтернеті, що паперову фабрику, за яку я пролив піт і сльози, віддав молодість і душу, зачинили у 2014 році з огляду на екологію. Можливо, це і є історія, кожен період якої
залишає по собі глибокий слід. Історія не залежить від людської волі, навпаки, вона сама ставить перед
нами вимоги, а нам просто варто розвиватися, вдосконалюватися і прагнути кращого.
Усе життя я пропрацював на державних підприємствах; у 1993 році
звільнився і, вирушивши у вільне
плавання, зайнявся торгівлею.
Умови існування поступово поліпшувалися – з'явилася власна
квартира і машина. Але чи склалося б усе так щасливо, як зараз,
без наполегливої боротьби? Після
виходу на пенсію ми з коханою подорожували країною, побували і
за кордоном, відвідали вже в понад 30 країн, тричі приїжджали в
Україну. Наше найбільше бажання
зараз – мати міцне здоров'я, аби
випала ще нагода помандрувати
цікавими місцями.
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Сучасна Україна нагадує Піднебесну в перші роки
після старту Політики реформ і відкритості.
Молодий президент заступив на посаду – це хороша можливість. Потрібно проводити реформи,
«виходити назовні», тобто активно розвивати
економічне співробітництво та транскордонну
торгівлю, розширюючи свій світогляд, а також
залучати передові іноземні технології, кадри.

Ден Сяопін (політичний діяч, керівник КНР (1970–
1990 роки), автор Політики реформ і відкритості),
лише побувавши в Японії й побачивши розвинену там мережу швидкісних залізниць, зрозумів,
наскільки відсталі вони в Китаї; а відвідавши розвинене автомобільне виробництво в США, ухвалив рішення про започаткування власного. Слід
повною мірою використовувати переваги України,
вбираючи позитивний досвід інших країн і роблячи висновки щодо негативного.

тив потрапляли ті деталі, на котрі зазвичай не звертають уваги, але які в майбутньому стануть історією,
дорогоцінними образами.
80-і й 90-і роки ХХ століття виявилися піковими в
розвитку Харбіна, який фактично перетворився на
будівельний майданчик. Чи то зведення доріг і мостів або упорядкування мікрорайонів, чи то приро-

доохоронні об’єкти або споруди, що підвищували
рівень добробуту населення, – не мало ніякого
значення. Буквально щодня десь починалося або
завершувалося будівництво. Більше як 20 років відокремлюють неймовірно зношені аварійні нетрі
та численні хмарочоси й висотки. За ці десятиліття
місто набуло цілком нової подоби.

Як говорив Мао Цзедун:

«Необхідно об'єднати всі сили, які тільки можливо об'єднати»

( 团结一切可以团结的力量 ). Слід використовувати всі ресурси, які тільки можна акумулювати, до того ж непогано б розмежувати політику й економіку. В Україні є велика кількість
технічних фахівців вищого рівня. Тут живуть добрі й приязні люди. Від щирого серця
бажаю Україні миру й процвітання, а українському народові – щастя й добробуту!
ВИТКАНА З ОБРАЗІВ ПАМ'ЯТЬ
Чжен Сюецін (郑学清) народився 1944-го в Тяньцзіні (одне з міст центрального підпорядкування КНР).
Цього року йому виповнюється 75. Чоловік мешкає в Харбіні, виховав двох дітей – донька працює в Пекіні, син осів у Далі (міський уїзд пров. Юньнань).
Змалечку я захоплювався мистецтвом – підлітком навчався китайському національному живопису
« гохуа» і каліграфії, мені подобалася поезія часів династії Тан тощо.
Закінчив Таньцзіньську школу №2 району Хебей. 1963 року почав працювати шліфувальником на Таньцзіньському заводі гальванічних покриттів №2. У 1965-му приїхав до Харбіна, влаштувався на завод
електровимірювальних приладів задля розвитку північного сходу Китаю. Я добре писав та малював,
тому керівництво доручило займатися агітаційною роботою в профспілці. У 70-х роках минулого століття завод виготовляв найперші в КНР дзеркальні фотоапарати моделі 135 марки «PEACOCK» з одним
об’єктивом. Мені також його видали.
Саме з тієї миті я захопився фотографією. Дякуючи наявній базі та
наполегливості, мої світлини декілька разів друкувалися в «Харбінській
газеті», публікувалися в «Всесвітніх фотографіях», «Ілюстрованому
журналі «Хейлунцзян» та інших виданнях і відзначалися призами. Тоді
«Харбінській газеті» бракувало фотокореспондентів, тому мене перевели до часопису. Щоб підвищити
професійний рівень, працював та
паралельно навчався в університеті.
Студенти університету телебачення
старанно навчаються – 1985 рік

У той період у мене як журналіста з’явився унікальний шанс якнайкраще ознайомитися з політичним
курсом країни, пізнати почуття та сподівання людей, зрозуміти динаміку суспільного розвитку. «Харбінська газета» надала мені широкі можливості фіксувати, розповідати та популяризувати цінні світлини.
Потрапивши до абсолютно нової, однак дуже цікавої мені сфери діяльності, я вже не зміг погано виконувати посадові обов’язки. Перетворити хобі на
професію – це велике щастя. Спочатку відчуваєш
невпевненість, неспокій, хвилюєшся, що не впораєшся. Проте я ухвалив важливе для себе рішення
– завзято трудитися та навчатися. Я став «всепогод80
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ним» журналістом, що працює 24 години на добу,
кожного дня, у будь-який час та за будь-якої погоди
збирав і передавав новини. За допомогою камери
закарбовував найменші зміни життя людей і цього міста. Я зберіг знімки Харбіна часів проведення
реформ і відкритості, тих часів, коли і мій світогляд
безперервно розширювався. Зокрема, у мій об’єкО. О. СТРИЖАК

Нетрі – 1988 рік

Хмарочоси й висотки біля автомобільного мосту Сунхуацзян
ростуть як гриби після дощу

На моєму комп’ютері є важливий архів, у якому зібрані світлини старого й нового Харбіна. Двадцять–
тридцять років тому мені випала гарна нагода провести аерозйомку міста з гвинтокрила. Нині, використовуючи дрон, я порівнюю ці фото. Щоразу, як він злітає, дивлюся на кадри, що відображаються, й
мене охоплюють безліч переживань і почуттів – які колосальні зміни відбулися, скільки всього втрачено навік. Хоча ні, пам’ять про місця, котрих більше не існує, дбайливо зберігають світлини…
Коли переглядаю репортажі мого журналістського минулого, я відчуваю надзвичайну гордість
– жодна знакова подія історії міста і країни не
залишилася непоміченою – Перший Харбінський
міжнародний економічний ярмарок 1990 року, Зимові Азійські ігри 1996 року, боротьба з повенями
1998 року, урочисте обрання Пекіна місцем проведення ХХІХ Олімпіади 2001 року тощо.
Моє покоління пережило багато – створення Нового Китаю, Великий Стрибок (прим. пер. – економічна
і політична кампанія в Китаї 1958–1960 років), «Три
роки стихійних лих» (прим. пер. – Великий китайІСТОРІЯ

ський голод 1959–1961 роки), Культурну революцію, а
також політику реформ і відкритості. Подія, яку неможливо забути, – «Три роки стихійних лих». Пригадую, що постачальники овочів завжди тримали при
собі ніж – одна капустина надавалася на родину з
4 осіб, а нас було троє, тому належало відрізати ¼.
Мене малого мати годувала травою та дикими рослинами. З часом в неї набрякли кінцівки. Лікарям
нічого не залишалося, як виписати «свідоцтво»
на одержання сої, яку вона шкодувала їсти. Щодня
мама ходила на завод, котрий розташовувався далеко від нас, вона ледь тягнула важкі ноги… Ця картина міцно закарбувалася в моїй пам’яті.
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ГОЛОВНЕ ДЛЯ НАРОДУ – ЦЕ ЇЖА
До політики реформ і відкритості Китай незмінно нормував безкоштовне продовольче постачання
в умовах планової економіки. До 80-х років місячна норма продуктів на особу становила 15 кг. Зокрема, ішлося про 4 кг борошна, 1 кг рису, 250 г м’яса та 100 г масла. Тоді найкращі продукти віддавалися
в дитячі садочки, дорослі ж їли «грубі зернові». На час відрядження продовольчі талони, чинні по всій
країні, обов’язково брали із собою. Інакше прохарчуватися було неможливо. Таке становище зберігалося до 80-х років, згодом ситуація покращилася – талони скасували, продукти надходили у вільну
торгівлю, люди більше не хвилювалися за провізію.

Талони легкої промисловості надавали можливість придбати холодильник, пральну чи швейну
машинку, телевізор та інші побутові електроприлади. Китай називали «царством велосипедів», але щоб купити двоколісний також треба було мати відповідний талон. По декілька таких
документів видавалося разом із заробітною платнею. Вони були різноманітні – на мило, макаронні вироби, тофу, білий цукор, алкоголь… Так звані другорядні товари теж діставалися не за
гроші. Тоді на китайський Новий рік родині видавалася одна заморожена курка розміром із кулак,
незалежно від того, скільки осіб налічувала сім’я. Загалом дефіцит у період планової економіки
сягав такого рівня, що навіть важко уявити.
Житло виділялося державою відповідно до стажу
роботи. 10 років на заводі гальванічних покриттів – і я одержав помешкання розміром 8 кв. м.
Тоді часто три покоління китайців (батьки, діти
й онуки) тулилися в скромній квартирі, зазвичай
доставляючи спальні місця. Після того, як почав
працювати в газеті, редакція двічі коректувала
розподіл, але в підсумку я отримав квартиру на
100 кв. м, де ми оселилися.
Від утворення нової держави в Китаї більш за все
змінилася транспортна система. Раніше на шлях із
Тяньцзіня в Харбін витрачали 20 годин експресом,
звичайним – 30. Квитки діставалися з великими
зусиллями, особливо напередодні китайського Но-

вого року, коли люди масово поверталися додому.
Сьогодні цей маршрут триває 8 годин, проте кажуть,
що час скоротять до 6. До того ж суттєво трансформувалися громадські дороги – мережа швидкісних
автомагістралей покриває всю провінцію. Пам’ятаю,
як 1961 року вперше дістався Пекіна машиною – ми
відправилися о восьмій годині ранку та прибули
на місце приблизно о восьмій вечора, тобто їхали
майже цілий день. Тепер між Тяньцзінем та Пекіном
прокладено хайвей. Віднині поїздка не перевищує
години. Десять років тому відкрили магістраль «Тунцзян–Санья» протяжністю декілька тисяч кілометрів
– від крайньої північної точки провінції Хейлунцзян
– міста Тунцзян і до міста Санья (острів Хайнань).

Талони на харчові продукти –
2,5 кг, 1,5 кг, 0,5 кг і 50 г (зверху донизу)

Китайське прислів’я говорить:

«Як одягатися і що носити – кожен вирішує сам».
Однак у період планової економіки люди одягалися «за талонами».
Вбрання не вистачало, як і фасонів та моделей. Чоловіки переважно носили «одяг Чжуншань»
(прим. пер. – «китайський френч») чорного, синього, сірого кольорів.

Церемонія відкриття першої служби таксі
харбінської компанії «Тянье» – 1990 рік

Маю сказати, що після виходу на пенсію ми з дружиною не хвилюємося за одяг і харчування. Ми в
хорошій формі, аби при нагоді подорожувати рідними просторами чи виїхати за кордон. До речі,
подружжя вже встигло двічі відвідати Україну і переконатися, що талановиті люди, які тут народилися і живуть, зробили цю країну прекрасною. Вони побували в США, Нідерландах, Іспанії, Сінгапурі,
Японії, об’їздили майже всі частини Китаю.
Спостерігаючи приголомшливі зміни на Батьківщині, я надзвичайно щасливий, що ми живемо
в такий чудовий час.
Цього року відзначається 70-а річниця утворення
Нового Китаю. Озираючись на важкий і звивистий шлях, що пройдено, ми – народ своєї країни –
пліч-о-пліч твердою ходою йдемо вперед, ні на

Люди штовхаються перед торгово-виставковим рядом
у першому універмазі Харбіна – 1988 рік
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ІСТОРІЯ

хвилину не забуваючи про свою місію; ми об’єдналися заради втілення китайської мрії, врешті-решт,
співвітчизники в процесі боротьби стали міцнішими
та багатшими. Зокрема, політика реформ і відкритості змінила наше уявлення, мислення, аж до ідеї
про економічну побудову. Я гордий, що був не лише
свідком і сучасником, й документалістом цього воістину великого соціального перевороту.
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Нині китайці поважного віку живуть добре – пенсія зростає на
10–11% щорічно протягом останніх
16 років. У 2006-му, коли мій чоловік
вийшов на заслужений відпочинок,
вона становила 1100 юанів (приблизно 140 доларів США), а торік
зросла до 3500 юанів (понад 500
доларів США). Склавши пенсії, ми
маємо 7000 юанів (майже 1 тис. доларів США). У нашому повсякденні
ми просто не встигаємо витрачати ці кошти. До того ж в районі,
де живемо, є громадська лікарня,
у якій пенсіонери можуть безкоштовно пройти медичний огляд,
а також громадська їдальня, де з
понеділка по п'ятницю люди віком
60+ за бажання обідають за дуже
невеликі гроші.

ІСТОРІЯ ПОДРУЖЖЯ З ЦІНДАО
Останнє інтерв’ю з подружжям Чжен і Ґао ми провели за особистої зустрічі в Києві, куди вони приїхали в коротку відпустку, щоб побачитися з дітьми. Ґао народилася 1950 року, її чоловік – 1947-го. Усе
життя вони мешкають у Ціндао провінції Шаньдун. Ґао працювала бухгалтером в одному з магазинів міста, а Чжен – техніком на заводі.
За 70 років, що минули від утворення Нового Китаю, в країні відбулися колосальні зміни, зокрема
за останні декілька років. Особливо вони помітні в
сфері підвищення добробуту населення. У Піднебесній інтернет оновлюється не щодня, а щогодини. Діти навчили нас користуватися Wechat (прим.
пер. 微信wēixìn – мобільна комунікаційна система
передачі текстових і голосових повідомлень, розроблена китайською компанією Tencent) тому, виходячи з дому, ми неодмінно беремо телефон, щоб

робити дзвінки, розраховуватися і в супермаркеті,
і на ринку через Wechat pay (прим. пер. – внутрішня платіжна система Wechat) або ж за допомогою
сканування QR-кодів. Це надзвичайно просто, і не
треба мати з собою готівки. Ми вже забули, що таке
стаціонарний телефон. Діти працюють за кордоном,
проте для підтримки контактів відстань не стоїть на
заваді, адже ми можемо вийти на відеозв’язок із
ними будь-де і в будь-який час. У роки молодості ми
навіть не могли подумати про таке.

Ми одружилися в 1980-му. Тоді головним нашим багатством
стали кольоровий телевізор із 14-діагональним екраном, велосипед і наручний годинник «Шанхай». Мати телевізор у ті
часи було дуже модно. Сусіди кожного вечора приходили до
нас дивитися передачі, однак замала квартира (не більше як
10 кв. м) не вміщала всіх охочих, тому ми широко відчиняли
двері, сусіди ставили лавки в зовнішньому коридорі й так
гуртом дивилися телевізор.

Собор Святого Михайла в Ціндао.
У перші роки від заснування
Нового Китаю був найвищою
будівлею в місті. Автор:
Bundesarchiv, Bild 137-041054 / CC-BY-SA,
CC BY-SA 3.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=9674788

За молодості нам доводилося працювали в поті чола. На тижні
був лише один вихідний, оскільки два вільних від роботи дні
встановлено лише в 1995-му. У перші роки утворення країни підприємства й установи стабільно організовували різні заходи – і
спортивні, і культурні. Наприклад, раз на декілька місяців влаштовувалися кіносеанси. Зараз нам до вподоби подорожі – як по
місцях поблизу, так і в інші міста Китаю. Щоб пізнати більше, не
нехтуємо мандрами за кордон.
В Україні були двічі. Це дивовижна країна, яка має всі умови для відчутного прогресу. Як ми знаємо, тут понад 90% населення здобули
вищу освіту. Для стабільного розвитку вашої держави, вважаємо,
необхідна, по-перше, народна єдність, а по-друге, – сильний уряд, що
дасть своїм громадянам почуття впевненості.

Люди разом дивляться телевізор (джерело – baidu.com)

Квартира площею 90 кв. м, де ми зараз живемо, була надана урядом в обмін на знесену стару. Наше перше помешкання мало
зручне розташування – у самому центрі, одначе якби ми зголосилися на апартаменти подалі, то могли б отримати площу 200
кв. м, але звичка жити в знайомому місці виявилася сильніша за
підвищений комфорт, тому й обрали початковий варіант.

На завершення ми хочемо навести висловлювання відомого давньокитайського історика
Сима Цяня (司马迁):
述往事，思来者。

«Оповідаючи про минуле, розмірковувати про майбутнє».
Усі фотографії, без вказівки на джерело, надані співрозмовниками
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КИТАЙСЬКІ
ВИПУСКНИКИ
вишів УСРС
та їхній внесок
у розвиток КНР
2019 рік багатий на визначні дати для Китаю,

О. Шевченко
канд. філол. наук

одну з яких, певно, можна назвати найважливішою – 70 років утворення Китайської Народної
Республіки. З огляду на це, незаперечно актуальним постає питання внеску керівництва країни
у формування кадрового ресурсу Нового Китаю.

У 1925-му ухвалюється рішення про заснування окремого університету виключно для студентів
із Китаю, метою якого була допомога китайському національно-революційному руху. Він мав перетворитися на своєрідний навчальний центр єдиного фронту партії Гоміньдан і Комуністичної
партії Китаю. Освітній заклад отримав назву Університет трудящих Китаю імені Сунь Ятсена
(УТК). Його студентами були як члени Компартії Китаю, так і гоміньданівці. Після розриву єдиного фронту між Гоміньданом і КПК у 1927 році почалася реорганізація: назву змінили на Комуністичний університет трудящих Китаю (КУТК). Незважаючи на те, що проіснував цей заклад недовго
(до 1930 року), він мав важливе значення для історії Китаю.
Саме у зазначених вишах – КУТС і КУТК – протягом
1920–1930 рр. навчалися понад 3000 китайських революціонерів, активістів КПК та Гоміньдану. У державному архіві соціально-політичної історії РФ
зберігається 3327 особових справ членів КПК та Гоміньдану. Серед членів Компартії варто окремо виділити тих, хто зіграв помітну роль в історії Нового
Китаю: Лю Шаоци, Чжу Де, Ден Сяопін (Крезов, Дозоров), Жень Біши (Брянський), Ян Шанкунь, Чень Юнь,
Є Цзяньїн (Юхнов), Ден Їнчао, Линь Бяо, Чень Бода,

Лі Фучунь, Лінь Боцюй (Лінь Цзухань), Лю Чаншен, У
Юйчжан, Дун Біу, Сюй Телі, Чжан Веньтянь, Ван Цзясян, Лю Бочен, Цай Чан, Не Жунчжень (Зорін), Сяо
Цзінґуан, Уланьфу, Янь Хун҆янь, Кун Юань, Чжан Ціндю, У Сюцюань, Ван Ґуаньлань. Певні персоналії,
зокрема Ден Сяопін, Чень Юнь, Ян Шанкунь, Є Цзяньїн, Уланьфу, Ден Їнчао і Не Жунчжень, протягом
1970–1980 рр. ініціювали низку великомасштабних
економічних реформ у країні, що стало поштовхом
до стрімкого розвитку сучасного Китаю.

Роль випускників радянських вишів в історії китайської держави є надзвичайно важливою. Після утворення КНР молодий Китай гостро потребував кваліфікованих фахівців.
На той час величезну допомогу надав Радянський Союз, дозволивши його найталановитішій молоді здобувати освіту в СРСР. Згодом випускники Країни Рад стали міцною
опорою економічної розбудови Нового Китаю. Десятки років потому багато з них обійняли високі відповідальні посади й зробили неоціненний внесок у розвиток китайської
науки і технологій. Переважна кількість китайських студентів навчалася у ВНЗ України, Білорусі, Росії, де була найбільш досконала/розгалужена система вищої освіти.
1. ПЕРЕДІСТОРІЯ: КИТАЙСЬКІ СТУДЕНТИ В СРСР У ПЕРІОД 1920–1933 РР.
Комуністична партія Китаю взяла курс на
навчання молоді в Союзі у 1920-і рр. Перша
група студентів із цієї держави розпочала
заняття в 1921 році. Протягом 1920–1930 рр.
у СРСР здобули освіту майже 3000 осіб, переважна більшість з яких перебувала на
навчанні лічені місяці й на вимогу партії
поверталася на батьківщину проводити
революційну діяльність, так і не завершивши курс/семестр. Серед згаданих студентів
200 осіб згодом обійняли керівні посади у
Китаї та увійшли в історію країни.
Спочатку китайські студенти навчалися у вишах особливого типу, створених для підготовки вихідців із країн Сходу. Одним із перших у 1921 році був відкритий Комуністичний
університет трудящих Сходу (КУТС), який проіснував до 1938 року. Його основним завданням стала підготовка фахівців для революційної діяльності в країнах східного регіону.
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Лю Лімінь – заступник Міністра освіти КНР (2010-2016 рр.),
очільник КАВР з автором під час урочистого заходу з нагоди святкування китайського Нового року у Будівлі народних зібрань, 2017 рік

Будівля КУТС, не збереглася до наших часів

О. ШЕВЧЕНКО

1 У багатьох студентів були так звані російськомовні імена – псевдоніми [2].
2 Район КНР, що охоплює східну частину Внутрішньої Монголії, провінції Хейлунцзян, Ляонін і Цзілінь; інша назва − Дунбей.
3 Відомий партійний і державний діяч, заступник Прем’єра Держради КНР протягом 1954–1970 рр.
4 Видатний китайський військовий діяч, маршал НВАК.
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2. ПЕРШІ СТУДЕНТИ НОВОГО КИТАЮ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ – «ГРУПА 4821»
Приблизно двадцять китайських студентів вирушили до Радянського Союзу в 1948 році, ще до
проголошення Китайської Народної Республіки.
Керівництво Північно-Східного Китаю, одна з
найперших звільнених від гоміньданівців тери-

торій, у 1948-му вирішило направити групу студентів (21 осіб) для здобуття освіти у вишах
СРСР. Визначальну роль у відборі кандидатів на
навчання зіграли Лі Фучунь і Не Жунчжень, які самі
пройшли курс в Університеті ім. Сунь Ятсена.

У вересні того ж року начальник штабу Північно-Східної Національно-визвольної армії Китаю (НВАК) Лінь Бяо надіслав Міністру закордонних справ СРСР повідомлення, у якому просив прийняти на навчання 21 студента. Китайська молодь мала вивчати в Союзі технічні
дисципліни й медицину.

Напередодні від’їзду молодь зустрілася з керівниками Дунбею: Лінь Бяо, Ґао Ґаном, Чень
Юнєм і Лі Фучунєм. Секретар Бюро ЦК КПК Лін
Бяо та його заступник Ґао Ґан, звертаючись
до потенційних студентів, наголошували на
тому, що партія спрямовує молодих людей за
кордон освоювати науку й техніку, а також

економічне будівництво. Юнакам та дівчатам
радили ставитися до навчання серйозно і не
закохуватися. Перед групою було озвучено
завдання, яке полягало в набутті професійних навичок, потрібних для країни, щоб після
повернення додому вони могли брати активну
участь у відбудові народного господарства.

Загальноосвітній рівень групи «4821» виявився вищим, аніж у їхніх батьків.
Під впливом старшого за віком Ло Сібея, який часто повторював, що

«..комунізм є радянська влада плюс електрифікація усієї країни,
бо без електрифікації підняти промисловість неможливо…»,

Однак через побоювання, що в радянській столиці китайські студенти можуть привернути увагу гоміньданівських дипломатів, їх розмістили в маленькому селищі за 400 кілометрів від Москви.

частина групи обрала курс з енергетики, а після повернення на батьківщину ці фахівці будували
найважливіші гідрооб’єкти в Китаї. Під час навчання студенти з ентузіазмом долучалися до роботи
наукових товариств. Їх часто нагороджували дипломами та почесними грамотами.

У серпні 1948-го групу остаточно сформували під кодовою назвою «4821», в якій перші дві
цифри – рік відрядження студентів, а останні
– кількість осіб. Група складалася з дітей полеглих під час революції героїв і нащадків тих,
хто колись навчався або працював у СРСР.
У Харбіні вони заздалегідь пройшли інтенсивні курси російської мови.
Історія відрядження згаданої групи молоді на
навчання до Радянського Союзу є важливою
для розуміння подальшого підходу й ролі китайського керівництва щодо підготовки державних кадрів, а також того, який вплив на
це мала радянська система освіти. Фактично
влада Китаю заклала певний алгоритм, модель здобування освіти у СРСР, а саме: у вишах України, Білорусі та Росії, де навчалася
переважна кількість китайських майбутніх висококваліфікованих фахівців.
Очільники КПК Дунбею чітко розуміли те, що
майбутні студенти повинні вивчати спеціальності, які, головним чином, стосувалися сфери
економіки й промисловості. Партія не рекомендувала вирушати до СРСР опановувати політичні
дисципліни на тій підставі, що фахові працівники радянського типу не відповідали умовам роботи в Китаї, адже «грішили догматизмом». Це
була поширена серед партійних керівників позиція, і майбутній прем’єр Держради Лі Пен, наприклад, працюючи на посаді секретаря заводської парторганізації, усвідомлював, що у зв’язку
з перебуванням у Союзі він може опинитися під
вогнем критики з приводу відходу від китайської
дійсності й впливу догматизму.

Глава КНР Мао Цзедун спілкується з китайськими студентами
у Посольстві Китаю в СРСР, листопад 1957 рік
Переважна більшість групи «4821» завершила навчання з відзнаками. Одні працювали головними
інженерами, технологами на підприємствах, які споруджувалися за допомогою фахівців із Союзу,
інші – керували заводами, конструкторськими бюро й науково-дослідними інститутами.
Студент Лі Пен під час літніх канікул у Криму,
1953 рік

Лі Пен довго вагався щодо навчання в дружній країні, побоюючись у подальшому негативного
впливу на його кар’єру. Урешті-решт, погодитися на пропозицію його переконала мати, аргументуючи тим, що він «буде корисний країні, коли знадобиться відновлювати народне господарство, а навчання варто сприймати як виконання рішень партії».
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Ґрунтовні знання, отримані в СРСР, були передумовою для успішної роботи й блискучої професійної
кар’єри, але в період так званого десятиліття смути всім випускникам радянських вишів довелося
пережити значні труднощі. Так, їх звинувачували в
шпигунстві й державній зраді, усували від роботи
тощо. Велику роль у реабілітації зіграв Лі Пен, на
прохання якого Ху Яобан у 1980 році, після 3-го пленуму ЦК КПК 11 скликання, направив до оргвідділу
ІСТОРІЯ

ЦК КПК лист із запитом «розібратися у справі "групи
4821»". Унаслідок цього у 1982-му всі її члени були
виправдані, звинувачення в шпигунстві визнані
«повністю помилковими», а завдані їм моральні й
фізичні страждання разом із нанесеними державі
збитками – невиправними. Членів групи призначили на відповідні їхньому рівню посади. Наприклад,
Цзоу Цзяхуа в період 1991–1998 рр. обіймав пост
Віце-прем’єра Держради КНР.
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3. КИТАЙСЬКІ СТУДЕНТИ В СРСР У ПЕРІОД 1950-60-Х РР.
Підписання в 1950 році «Китайсько-радянського договору про дружбу, союз і взаємодопомогу» стало
зеленим світлом для відрядження китайських студентів до СРСР на навчання. У 1951-му у виші Країни
Рад скерували 375 осіб, зокрема 10 співробітників
Академії Наук КНР. У наступному уряд Китаю ухвалив
рішення щорічно направляти студентів на навчання до Радянського Союзу і держав Східної Європи.

Крім того, постановив підписати із зазначеними
країнами відповідні угоди, а також запровадити в
Посольстві КНР у СРСР посаду радника по роботі з
китайськими студентами, відкрити у дипустанові
відповідний відділ і заснувати студентський комітет
КПК. Відповідно до вимог Плану першої п’ятирічки
передбачалося відправити на навчання за кордон
10100 осіб, з яких 9400 – до Союзу.

Випускники Дніпропетровського гірничого інституту
з викладачами, 1959 рік

Студент Харківського гірничого інституту (нині Харківський національний
університет радіоелектроніки) Чень Вейцзян разом із місцевими піонерками,
1958 рік
Як зазначено в документі, збереженому в архіві Академії Наук КНР, у період 1951–1958 рр. Китай відрядив до Радянського Союзу 7439 осіб, з-поміж яких студенти, аспіранти, викладачі, стажери, учні
середніх спеціальних навчальних закладів. З них 69% вивчали технічні науки, 10,6% – природничі, 6,9%
– сільськогосподарські, 3,4% – медицину, 3,2% – гуманітарний цикл, 1,7% – спеціальності культурно-мистецького спрямування і 1, 6% – фінанси.
Педагоги передавали свій багатий досвід не тільки
китайським студентам на місцях, а й виїжджали для
роботи до КНР. Так, на початку липня 1949 року під
час візиту до Москви Лю Шаоци звернувся з проханням до радянського керівництва направити до
Китаю викладачів різних дисциплін, а також запропонував створити радянську школу з підготовки фахівців. До того ж китайський лідер висловив надію,
що радянська сторона зможе приймати в майбутньому делегації у складі науковців і студентів. Радянські очільники позитивно відгукнулися на запит
китайських колег, унаслідок чого було ухвалено рі-

шення про створення в Дунбеї авіаційної школи, у
Люйшуні (інша назва Порт-Артур) – морського училища, а в Пекіні – кадрової школи.
Таким чином, протягом зазначеного періоду у
вишах СРСР для Нового Китаю пройшли відповідну фахову підготовку тисячі молодих людей,
що згодом становили кістяк кадрів китайської
промисловості, науки й культури. Серед них майже двісті ректорів китайських ВНЗ, приблизно
сто п’ятдесят академіків, триста міністрів, а
також один Прем’єр Держради КНР – Лі Пен.

У місті Хейхе, за адресою вулиця Ван Су, будинок 72, з 2007
року діє музей, присвячений
тим, хто навчався у СРСР. Колишні студенти передали
сюди власні підручники, особисті речі та картини, що в
підсумку стали експонатами.
Там можна знайти не лише
затерті зошити, логарифмічні
лінійки, а й написані власноруч численні наукові праці,
навчальні посібники, книги
тощо. Прізвища 213 академіків,
які починали свою діяльність
із навчання в Союзі, перераховані на табличках. «Майже
п’ять років у нас пішло на те,
щоб зібрати експонати», – зазначив директор закладу Цао
Мінлун під час спілкування.

5 Культурна революція в Китаї (1966–1976 рр.).
6 Державний і політичний діяч Китаю, генеральний секретар ЦК КПК (1980–1987 рр.) і голова ЦК КПК (1981–1982 рр.).
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4. КИТАЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ РАДЯНСЬКИХ ВИШІВ
Китайська асоціація випускників радянських вишів (КАВС) створена 14 травня 1989 року.
Вона об’єднала більше ніж десять тисяч випускників по всьому Китаю,
зокрема понад три тисячі в Пекіні.
Загальна кількість членів КАВС, що навчалися
в 1950-х роках в Україні, становить майже 1000
осіб, з яких приблизно 400 – з Пекіна, тобто
кожний десятий член асоціації – випускник
української вищої школи.
Філіали КАВС існують у багатьох містах Китаю. Причетні до асоціації використовують будь-яку можливість зібратися й згадати роки свого навчання за кордоном. Так, у межах всесвітньої виставки ЕКСПО-2010

у Шанхаї ледве не 60 випускників радянських ВНЗ,
котрі проживають у Пекіні, Шанхаї, Наньчані,
Ланьчжоу, Нанкіні, зустрілися в пресцентрі, щоб взяти участь в урочистому відкритті павільйонів відповідних країн. На заході випускниця Харківського
гірничого інституту Чень Сяоцин зауважила: «Ми всі
начебто повернулися у нашу юність, коли ми жили
і навчалися в різних містах тодішнього Радянського
Союзу, а нині Росії, України, Білорусі…»

У 1999 році до 50-річчя КНР КАВС опублікувала альбом «Шлях молоді, яка прагне опанувати науку» [1].
Автором такої назви був особисто глава КНР Цзян Цземінь. У виданні на 275 сторінках оприлюднено
імена 11068 китайських випускників, які навчалися, стажувалися та практикувалися у 259 вишах колишнього СРСР, зокрема й УРСР. Воно містить фото в навчальних аудиторіях, гуртожитках, на канікулах, у колі
друзів... Керманич КАВС Чжу Сюнь у передмові висловив надію на те, що «альбом допоможе пройти той
шлях, який стояв тоді перед першим поколінням студентів Нового Китаю, і відрядити нове покоління
країни до здійснення нового подвигу на порозі XXI століття…»

Лю Цзяньфен, заступник голови Китайської асоціації випускників вишів колишнього СРСР,
випускник Київського політехнічного інституту, наголосив:

«Чимало випускників отримали дипломи докторів
і стали професорами, крім того, у СРСР навчалося багато художників,
музикантів і співаків – усі ці люди і досі продовжують відгравати
важливу роль в суспільному житті Китаю…»

На цій світлині 2002 року – видатні китайські державні та громадські діячі, випускники українських вишів, що особисто були відзначені тодішнім Президентом України Леонідом Кучмою орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий внесок у розвиток відносин між
Україною та Китаєм. З восьми нагороджених – п’ятеро мають ранг
міністра або відповідний йому. Поіменно зліва направо.

Зліва направо: Чень Вейцзян (1954−1959, ХГІ), Шевченко О. (співробітник ПУ в КНР), Цзя Менцю (Віцеголова КАВР), Чжан Бейбей (1998−2003, Дніпропетровський національний університет) нині генеральний секретар Асоціації української гілки, Чжан
Шуйбао (1996−1997, Дніпропетровський національний університет, 1997−2000, Одеська юридична Академія – кандидат наук) на урочистому прийомі з нагоди Незалежності України, 2016 рік

1. Лю Цзяньфен (1936 р.н.) – обіймав посаду Міністра
цивільної авіації КНР, губернатора провінції Хайнань, закінчив Київський політехнічний інститут,
який сьогодні називається Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Серед випускників КПІ
такі видатні особистості, як: авіаконструктор Ігор Сікорський, основоположник практичної космонавтики – Сергій Корольов, видатний учений у галузі металургії й технології металів, а зараз президент НАН
України – Борис Патон та інші.

Першим очільником КАВС був У Сюцюань, котрого невдовзі замінив професор Чжу Сюнь – випускник
Дніпропетровського гірничого інституту, який зробив вагомий внесок у розвиток китайської геологічної науки. Серед членів КАВС у різні роки були: глава держави, глава парламенту, міністр закордонних справ, є тут й очільники наукових інститутів, зокрема у системі Академії наук Китаю,
керівники державних комітетів, підприємств і компаній, професори провідних навчальних закладів
Китаю тощо. Переважна більшість членів асоціації має ступінь доктора або професорське звання.
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2. Чжу Сюнь (1930 р.н.) – випускник Дніпропетровського гірничого інституту. Певний час очолював Міністерство геології і корисних копалин Китаю, обіймав
посаду генерального секретаря Народної політичної
консультативної ради Китаю, був членом ЦК КПК 12-го,
13-го і 14-го скликань. Нині є почесним головою Спілки випускників українських вишів, активно бере участь
у підтримці двосторонніх дружніх відносин між країнами, має солідну репутацією в китайському суспільстві. У 2012 році, на святкуванні 20-річчя встановлення
дипломатичних відносин між Китаєм і Україною, Чжу
Сюня було нагороджено почесною грамотою МЗС
України за вагомий внесок у розвиток і зміцнення
двосторонніх відносин наших держав. Під час церемонії Чжу Сюнь підкреслив, що навчання в Україні стало
для нього цінним життєвим досвідом, заклало міцну
основу для його кар’єри в геологорозвідувальній сфері. Сьогодні найстарішому гірничому закладу України,
Національному гірничому університетові (м. Дніпро),
який відкритий у 1899 році, налічується 120 років. Він
є одним із провідних навчальних закладів України в
геологорозвідувальній та гірничодобувній галузях.

9. Чень Вейцзян (1934 р.н.) у 1959 році завершив навчання в Харківському гірничому інституті (сьогодні це
Харківський національний університет радіоелектроніки), був членом Державної комісії з науки і техніки,
президентом Китайської корпорації імпорту та експорту книг. У наші дні Чень Вейцзян стоїть на чолі Китайської асоціації випускників вишів України.
3. Ґань Цзиюй (1929–2018) – випускник Пекінського університету, з 1983 по 1997 рік
обіймав посаду першого заступника Голови
Держплану КНР у ранзі міністра.

10. Ху Веньсю закінчив у 1960 р. Харківський сільськогосподарський університет (Харківський національний
аграрний університет імені В.В. Докучаєва), професор
Академії сільськогосподарських наук КНР.

4. Фу Лімінь (1936–2011) – випускник
Одеського технологічного інституту (нині
Одеська національна академія харчових
технологій), обіймав посаду заступника
Міністра торгівлі КНР.

5. Ши Шуцзя у 1959 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут (зараз Харківський державний економічний університет), обіймав посаду
віцепрезидента найбільшої китайської корпорації з
експорту та імпорту наукових приладів. Інститут готував інженерів-економістів переважно для галузей
важкої промисловості. Серед його знаних випускників
значиться зокрема Петро Шелест – відомий політичний діяч радянської України.
Найактивніші члени Китайської асоціації випускників вишів УРСР
з автором, зліва направо: Сюй Ґеньфа (1955−1959, КПІ), Чжоу Шуцзян
(1987−1988 рр., Київський інститут народного господарства), Чень
Вейцзян (1954−1959, ХГІ) нині очолює Асоціацію, 2018 рік

6. Ван Сюнлінь протягом 1955–1960 рр. навчався в Московському геологічному інституті, певний час був заступником очільника Асоціації випускників радянських вишів.

7. Хе Ґуан’юань у 1956 році отримав диплом Київського
політехнічного інституту (наразі Київський національний університет технології та дизайну), очолював Перше міністерство машинобудування КНР, яке відповідало за розвиток автомобільної промисловості.

ЛІТЕРАТУРА:
1. 学子之路：新中国留学生奋斗足迹/欧美同学会留前苏联与独联体分会编。
北京：中国青年出版社，2000.
2. Кадровый резерв Китайской Народной Республики – группа «4821» // Общество и государство в Китае /
под ред. А.И.Кобзева и др. М.: ФБГУН ИВРАН. 2017.

8. Чжу Лілань (1935 р.н.) закінчила Одеський національний університет імені І.Мечникова (найстаріший навчальний заклад на півдні України) за спеціальністю
«фізична хімія полімерів». Протягом 1998–2001 рр. керувала Міністерством науки і технологій, тепер – глава Китайської асоціації винахідників.
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Екологічні засади
роботи китайського
інвестора
в УКРАЇНІ
Р. В. Ленівський
президент Адвокатського
об'єднання «Ти і право»
Ленівський Груп»

Плануючи відкриття в Україні підприємства, виробництва чи заводу, іноземні інвестори не завжди цікавляться
вимогами чинного природоохоронного законодавства. Як
наслідок, маючи навіть незначні порушення в згаданій сфері, вони наражаються на небезпеку несення відповідальності – аж до тимчасової заборони (зупинення) чи припинення ведення господарської діяльності.

Саме з цією метою для них нині вкрай важливим та необхідним попередній аудит екологічного законодавства країни, в якій вони збираються започаткувати справу.
Наприклад, в Україні діяльність підприємства можуть тимчасово заборонити у випадку недотримання ним екологічних умов, передбачених у спеціальному висновку з оцінки впливу на довкілля
(далі – ОВД), під час провадження господарської
діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у
природне середовище та ландшафти, а також змін
у цій діяльності або подовження строків її провадження, до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов.
Крім того, діяльність підприємства можуть взагалі
припинити – у випадку провадження планованої
діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,
без здійснення такої оцінки та отримання рішен-

ня про провадження планованої діяльності або
систематичні порушення у сфері оцінки впливу на
довкілля, що не можуть бути усунені з технічних,
економічних чи інших причин.
Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або
припинення діяльності підприємств ухвалюється
виключно судом за позовом центрального органу
виконавчої влади, котрий реалізує державну політику зі здійснення нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення та
охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права та
інтереси яких порушено.

Також потенційним інвесторам варто знати, що без висновку про оцінку впливу на довкілля (ОВД) суб'єкт
господарювання не має права здійснювати заплановану діяльність.

Тож що таке ОВД?
Нову модель оцінки впливу на довкілля запровадили в нашій державі півтора року тому – Закон «Про
оцінку впливу на довкілля» набув чинності 18 грудня 2017 року з метою наближення до європейських
стандартів та у зв’язку з міжнародними зобов’язаннями України, які ґрунтуються на Конвенції про
доступ до інформації, Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті, Протоколі про приєднання України до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства, Угоді
про асоціацію між Україною та ЄС.

Нині висновок про ОВД – це основний дозвільний
документ, який підприємство має отримати в процесі оцінки впливу на навколишнє середовище.
Закон про ОВД фактично змінив фінансову модель планування діяльності. Адже тепер інвестор
ще до початку проектувальних робіт має провести
детальний аналіз впливу на довкілля, оцінити всі
альтернативні варіанти, врахувати думку громадськості та отримати відповідні висновки від уповноважених органів. І лише після цього братися за
проектування виробництва.

Для кого обов’язковий висновок про ОВД?
Необхідно зауважити, що отримувати Висновок про ОВД потрібно лише тим підприємствам, які планують
проводити роботи, що матимуть екологічні ризики для довкілля. Це, зокрема, діяльність, що передбачає
будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об'єктів, виробництво металів, інфраструктурні проєкти, інше втручання в природне середовище.
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Загалом, Закон про ОВД значно розширив перелік суб’єктів господарювання, які мають оцінювати екологічні ризики, та визначив види діяльності, що неможливо розпочати без отримання
вказаного вище Висновку. Зокрема, сюди тепер
входять підприємства лісового, водного та
сільського господарств.

Зазначу, що раніше підприємства, які здійснювали небезпечні робіт, мали проходити екологічну
експертизу. Однак, по суті, це був лише аналіз
того, наскільки серйозно бізнес впливає на стан
довкілля, оскільки експертиза проводилася вже
після проектування всіх потужностей і розміщення їх на генплані.

Зверніть увагу: суб’єктів господарювання, які свого часу пройшли екологічну експертизу, ця процедура
не стосується. Проте тут є момент: якщо підприємство хоче розширити виробництво, провести реконструкцію або ж змінити цільове призначення сільгоспземель, воно також має отримати Висновок. У такому разі
під час його підготовки розраховуватиметься кумулятивний ефект: створюючи нові промислові потужності, підприємству необхідно буде врахувати негативні наслідки, які завдають об’єкти, що вже існують.

ОВД та екологічна експертиза: що змінилось?
Як я зазначив, дотепер в Україні функцію контролю
за впливом на довкілля виконувала екологічна
експертиза відповідно до законів «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про
екологічну експертизу» та Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».
Одначе нова процедура значно подовжила процес
оцінки екологічних ризиків. Раніше строки проведення експертизи коливалися від 1,5 до 4 місяців
залежно від складності та від суб’єкта, який її проводив. Процедура ОВД, виходячи з кількості її стадій та
строків їх проходження, займає майже 4–8 місяців.
Законом про ОВД також введено процедуру післяпроєктного моніторингу. Він застосовується, коли

це передбачено висновком з оцінки впливу на
довкілля, з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та
ефективності заходів із запобігання забрудненню
довкілля або його зменшення.
Крім того, Закон поділив об’єкти ОВД залежно
від здійснюваного ними транскордонного впливу на довкілля, що теж є нововведенням. Варто
зазначити, що транскордонний вплив, згідно з
Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, означає
будь-який вплив, і не лише глобального характеру, в районі, який перебуває під юрисдикцією
тієї чи іншої сторони, викликаний запланованою
діяльністю, фізичне джерело котрої розташоване
повністю чи частково в межах району, що підпадає під юрисдикцію іншої сторони.

ТА ГОЛОВНА НОВАЦІЯ ЗАКОНУ ПРО ОВД – ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ.
Досі під час проведення екологічної експертизи публічно надати зауваження могли лише представники громад, на території яких здійснювалася діяльність. Сьогодні громадськість отримала повний та
всебічний доступ до інформації. Після оприлюднення повідомлення кожен громадянин України може
надавати свої пропозиції щодо умов діяльності підприємства, обсягу досліджень та рівня деталізації
відомостей, які мають бути включені до Звіту про ОВД.
Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Вони надсилаються адресату в письмовій
формі (зокрема в електронному вигляді) та усно на
громадських слуханнях із занесенням до протоколу.
Громадські слухання тривають від 25 до 35 днів і фінансуються за рахунок замовника. Законодавство
про ОВД передбачає створення спеціального рахунку для внесення плати за проведення подібних
слухань. Тільки після отримання відповідної квитанції розпочинаються публічні обговорення наслідків
заявленої діяльності з населенням. До того ж самі
слухання повинна проводити спеціально уповноважена особа – організатор.
Усі пропозиції та зауваження, одержані протягом
встановленого строку, підлягають обов’язковому
ПРАВО

розгляду уповноваженим територіальним органом,
а в окремих випадках – уповноваженим центральним органом. Пропозиції, отримані після визначеного терміну, не беруться до уваги. Якщо вони
взагалі не надійшли до закінчення встановленого
часу, то вважається, що зауваження та пропозиції
відсутні.
За результатами таких слухань місцева держадміністрація чи Мінприроди готує звіт про громадське
обговорення, в який включається інформація про
«повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення» зауважень громади.
«Безпідставне та необґрунтоване неврахування чи
неналежне врахування» автоматично стають підставами для скасування висновку в суді. Будь-яка
фізична особа може його оскаржити на підставі
того, що її зауваження не було враховане.
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Виникає логічний дисонанс. Якщо висновок про
ОВД і відповідно проведення громадських слухань
потрібні всім, хто експлуатує підприємства реальної
економіки, включаючи нафтопереробні та газопере-

робні заводи, ТЕС, установки для виробництва або
збагачення ядерного палива, за таких умов постає
питання стосовно кваліфікації представників громади, яким закон делегує такі широкі повноваження.

• опису основних характеристик планованої діяльності;
• опису факторів довкілля, які, ймовірно, зазнають впливу
від альтернативних варіантів планованої діяльності;
• опису та оцінки можливого кумулятивного впливу;

Водночас участь громадськості в процесі ухвалення Висновку про ОВД відповідає вимогам Директив №2003/4/ЄС та №2011/92/ЄС та забезпечує виконання Україною міжнародних зобов’язань у
межах Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та
Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

• документів, що підтверджують інженерне забезпечення.
Також досить поширеною причиною відмови є неподання повідомлення
про плановану діяльність до уповноваженого територіального
Міністерства екології та природних ресурсів України.

Як отримати Висновок про ОВД?

Висновок отримано. Що далі?

У загальних рисах процедура ОВД складається з таких обов’язкових етапів:

Рішення про провадження планової діяльності має бути ухвалено відповідним органом протягом 5
років із моменту видання Висновку, інакше він втратить чинність.

• подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
(у письмовому та електронному вигляді);
• підготовка Звіту з ОВД;
• проведення громадського обговорення проєкту та підготовка відповідного звіту;
• аналіз Звіту з оцінки впливу на довкілля уповноваженим державним органом
(відповідними підрозділами з екології та природних ресурсів
місцевих держадміністрацій);

Звертаю увагу, що Висновок про ОВД обов’язково міститиме екологічні умови, яких необхідно дотримуватися під час діяльності підприємства. До того ж досить часто Висновок може передбачати необхідність
післяпроєктного моніторингу – із зазначенням порядку, строків та вимог до такого нагляду/спостереження.
За потреби суб’єкт господарювання та уповноважений територіальний орган можуть узгоджувати вжиття додаткових заходів і дій із запобігання чи зменшення впливу господарської діяльності на довкілля.

• надання державним органом Висновку з оцінки впливу на довкілля;

Однак, якщо впродовж роботи об'єкта буде виявлений «значний негативний вплив» на життя і
здоров'я населення чи довкілля, «за порушення
законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» суд може скасувати рішення про проваджен-

• розгляд Висновку з оцінки впливу на довкілля перед отриманням суб'єктом
господарювання дозволу на провадження планованої діяльності;
• ухвалення рішення про здійснення планованої діяльності;
• післяпроєктний моніторинг (якщо про це зазначено у Висновку про ОВД).

ня планованої діяльності суб’єкта господарювання та припинити роботу об'єкта.
Йдеться про порушення екологічних умов, передбачених у Висновку, рішенні про провадження планованої діяльності або проєктах будівництва чи
реконструкції. При цьому може бути зупинена експлуатація всього підприємства, окремих його підрозділів. Підстави для цього не вичерпні, що створює ризик довільного застосування санкцій.

Замість висновків
Таким чином, оцінку впливу на довкілля можна
умовно розділити на три етапи. Перший – підготовка висновку компанією, другий – комунікація з громадою, третій – комплексний розгляд звіту уповноваженим органом і надання
відповідного висновку.
З чого все починається? Передусім, підприємство
подає до Міністерства екології та природних ресурсів
України або обласного департаменту екології повідомлення про старт планової діяльності. По суті, це
заявка про намір вести бізнес, який матиме вплив на
навколишнє середовище. Зазначена інформація оприлюднюється у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (далі – Реєстр ОВД) та є у відкритому доступі.
Як повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України, станом на березень 2019 року, від початку дії Закону про ОВД, у Реєстрі з ОВД зафіксовано
2365 справ та видано 490 висновків про оцінку впливу
на довкілля. Для порівняння – екологічну експертизу
за 2016–2017 роки пройшли лише 250 підприємств.
Наступний етап – підготовка Звіту про ОВД. Уповноважені органи з питань екології та природних ресурсів надають підприємству умови, які мають бути

відображені у Звіті. Зокрема, йдеться про опис планової діяльності, її альтернативні варіанти, оцінку
стану довкілля та його можливу зміну в разі проведення діяльності, опис заходів, що мають запобігати
та зменшувати можливий негативний вплив на довколишнє середовище, зміст програм моніторингу
та контролю впливу на довкілля тощо. Крім того, у
складі Звіту підприємство готує стисле резюме вказаної інформації для широкого загалу.
Підприємство може підготувати Звіт самостійно або
ж залучити до цього процесу підрядників чи консалтингові організації. Відповідальність за достовірність інформації у Звіті повністю покладається
на підприємство.
Після того, як Звіт про ОВД розміщено у Реєстрі ОВД,
оголошуються громадські слухання. За законом, по
завершенню громадського обговорення, протягом
25 робочих днів відповідальний орган готує висновок, у якому визначає допустимість або обґрунтовує
недопустимість запланованої діяльності. При цьому
він бере до уваги звіт про ОВД та результати громадського обговорення, що є підставою для надання/ненадання Висновку про ОВД.

На завершення слід зазначити, що висновок про ОВД – це лише одна із необхідних складових для законної роботи іноземних інвесторів в Україні. Залежно від сфери діяльності підприємства її власникам потрібно мати цілий комплект документів як-то: технічний регламент, сертифікація на експорт-імпорт товарів,
техумови на продукцію, ліцензії, дозволи (у т.ч. на викиди) тощо.
Проте сьогодні висновок про ОВД став для підприємства основним документом з екологічних
питань, і саме він впливає на вірогідність отримання інших дозволів (наприклад, дозволу на проведення будівельних робіт).
Важливим є те, що тепер ОВД здійснюється ще до
початку реалізації будь-якого проєкту, а не на етапі
його затвердження. Відтак відбувається комплексна
оцінка всіх факторів, що можуть впливати на бізнес. Це, безумовно, стратегічний крок уперед. Нині
інвестори в Україні отримали шанс ще до старту
проєктувальних робіт оцінити та зважити економічні, технічні та екологічні ризики, таким чином убезпечивши себе від зайвих перевірок, скарг та проблем, які знижують прибутковість бізнесу.

У зв’язку з новаторськими нормами Закону виконати його самостійно іноземному інвестору непросто. На ринку вже з'явилися лобісти, котрі
надають послуги з «консультування щодо ОВД»,
однак варто розуміти, що навіть отримання
Висновку не гарантує нормального подальшого
функціонування підприємства. Тому з метою ретельного підходу до планування своєї діяльності
та стабільної роботи на території України у майбутньому, більш раціональним для китайського
інвестора є звернення до послуг профільних компаній, які запропонують допомогу з оформлення
потрібної дозвільної документації, забезпечать
комплексний юридичний супровід від самого початку та вчасне вирішення проблемних питань
на усіх етапах діяльності підприємства.

Коли можуть відмовити у наданні Висновку?
Бізнес лише починає освоювати процедуру отримання Висновку про ОВД.
І практика показує, що самостійно виконати всі процедурні вимоги Закону досить непросто.
Серед основних причин відмови у наданні Висновку є відсутність у Звіті:
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环境影响评估和环境鉴定：什么被改变了？

乌克兰中国投资者的生
态环境基础

正如我之前强调过的，在乌克兰，环境鉴定
对环境保护的监督作用在不久前才开始起作用，这
都归功于《环境保护法》《环境鉴定法》和《国家
建筑标准》中第А.2.2-1-95条标准《企业，建筑
物设计和建造中环境影响评价材料的构成和内容》

律师事务所 “你和权利”
列夫尼斯基集团总经理
鲁斯兰·列夫尼斯基

当计划在乌克兰建立企业、或者建厂的时候，外国的投
资者并不是所有时候都能注意到乌克兰现行环境保护法中的
要求。结果，投资者只是违反了其中很小的一项规定，却极
可能需要承担责任，直至被暂停经营或者完全被关停。
正因如此，现今对于投资者来说最重要也是最必须的就是提
前掌握了解投资国的环境保护法。

例如，在乌克兰的企业在从事商业活动、
运营设施和其他对环境和景观有影响的活动
时，如果没有遵守已制定的环境影响评估条
例中的环保条款，则其业务有可能被暂停，
同时需要整改企业活动，或延长暂停期，直
至确保满足相应环境条款为止。
除此之外，企业在进行的业务必须经过环
境影响评估，如果没有进行该项评估，或在

暂停或禁止企业的商业活动由法院直接向
中央执行机关、当地诉讼机关或其他诉讼方
（权利和利益受损害者）提出诉讼实施，该
机关负责落实国家在环境保护、合理利用、
再生和保护环境资源方面的监督政策。

什么是环境影响评估？
一年半之前在乌克兰实施了新的环境影响
评估模式。乌克兰法律《关于环境影响评估》于
2017年12月18日生效，旨在接近欧洲标准，同
时履行《获取信息公约》《越境环境影响评估公
约》《能源共同体协议》和《乌克兰-欧盟联合
协议》中的国际职责。

目前环境影响评估鉴定是乌克兰最基本的许
可证，是企业经过环境影响评估以后所必须取得
的。《环境影响评估法》从事实上改变了展开业务
的经济模式。目前投资者在投资计划开展前就应该
进行详细的影响分析，评估所有的可行方案，尊重
公众意见，从权力机关获得相应的测评结果。只有
如此之后才能展开业务。

谁需要环境影响评估鉴定？
需要指出，只有所从事的业务会产生环境危害的企业才需要获取环境影响评估鉴定。包括建
筑、重建、技术改造、扩建、重新配置、清理（拆除）设施、金属生产、基础设施项目以及对自然环
境产生干预的其他活动。
总之，《环境影响评估法》大大的增加了需
要进行环境危害评估的企业主体名单，同时确定了
不取得环境影响评估鉴定就无法开展商业活动的业
务种类。因此如木材行业、水产业和农业是必须取
得环境影响评估鉴定的行业。
需要指出，以往经营危害环境业务的企业也
需要经过鉴定。然而，实质上，它只是分析了企业
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以往，在环境审查期间，公众意见只能由企业业务所在社区的代表提
供。现在公众可以全面的获取信息，新法律颁布实施后，乌克兰的每个公
民都可以就《环境影响评估法》中应包含的企业业务，研究数量和详细程
度提出意见和建议。
公众有权提交其认为与即将开展的企业活动
有关的任何意见或建议，而无需证实这些意见或建
议。 意见和建议可以书面形式（包括电子形式）
提交，在公开听证会期间口头提交，并在公开听证
会的会议记录中录入意见。
公开听证会持续25至35天，由投资者出资。
环境影响评估立法规定透支着需设立一个特殊账
户，用于支付公开听证会的费用。 只有在收到相
应的收据后，才可以开始与公众公开讨论已申报企
业活动的所会产生的后果。 此外，听证会应由特
别全权代表——听证会的组织者组织进行。
在规定期限内收到的所有提案和公众意见均
须经授权的地方机关进行强制审查，并在某些情况
下由授权的中央机关进行。 在截止日期之后提交
的提案不予考虑。 如果未能在规定时期内提供意

见和建议，则认为没有意见和建议。
根据此类听证会的结果，地方国家行政部
门或环保部会出具公开讨论报告，其中包括公
众评论的“全面估计，部分估计或经过论证的可
能性”等信息。
“不合理的疏忽或不合理的估计”将来可能成为
在法庭上撤销鉴定结论的理由。 任何个人都可以
对该意见提出上诉，理由是其意见未被考虑在内。
这里存在逻辑上的不合理。 如果需要就环境
影响评估以及相应的公众听证会进行总结，那么每
个经营实体经济的企业都必须通过听证会，包括炼
油厂和天然气加工厂，火力发电厂，核燃料生产或
浓缩装置等，这引发了人们对社区代表资格的质
疑，毕竟法律向他们授权了如此广泛的权力。

然而，公众参与通过环境影响评估鉴定的过程符合第2003/4 / EC号指令和第2011/92 / EC号指令的
要求，指令确保了乌克兰能够履行《越境环境影响评估公约》和《获取信息公约》中规定的国际义务，
确保了公众参与与周边环境有关的决策和司法的权利。
如何获得环境影响评估鉴定？

对环境状况影响的严重情况，因为鉴定是在所有设
施设计完成并安装好之后进行的。

环境影响评估程序各阶段如下：

经过环境鉴定的商业实体无需再进过鉴定，
但是有一点要注意，如果企业想扩大生产、重建或
者改变原来被指定为农业用地的用途，那么企业需
要经过再次鉴定。在这种情况下，创造新的工业产
能，企业就需要考虑已经存在的设施的负面影响。
Р. В. ЛЕНІВСЬКИЙ

除此之外，法律根据可能会产生的越环境影
响，将环境影响评估的对象进行了分类，这也是一
项创新。根据《越境环境影响评估公约》，跨界影
响是指在一方或另一方管辖范围内的某一区域内的
任何影响，而不仅仅是全球性影响，此影响由拟展
开的企业活动造成，其物理来源全部或部分在另一
方管辖范围内的区域内。

《环境影响评估法》最大的创新是举行公开听证会。

环境影响评估内系统性的破坏环境，且不可
通过技术手段恢复时，则该企业的商业活动
可能被完全终止。

因此，未来的投资者需要了解，不具备环境影响评估鉴定的企业无权进行拟展开业务。

100

不过，新的程序大大延长了环境风险评估的
过程。以往，根据鉴定的复杂程度和被鉴定的企业
情况，鉴定的时间大概在一个半月到四个月之间就
可以完成，而环境影响评估的程序由于阶段较多且
每个阶段时间较长，往往需要四到八个月的时间。

《环境影响评估法》还引入了项目后期监测
程序。如果通过的关于环境影响评估鉴定中显示具
有此类监测，则应实施此监测，以防止预测中有可
能产生的环境污染或减少这种可能性。

• 通告含在环境影响评估名单中的即将展开的企业活动（书面和电子形式）；
• 准备环境影响评估报告；
• 举行公开听证会，出具相关报告；
ПРАВО
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获取环境影响评估鉴定后该如何做？
• 分析中央机关（地方国家生态和自然资源有关行政部门）出具的环境影响评估报告；

企业拟展开的业务活动必须在有关机构意见公布之日起5年内启动，否则该鉴定将失去效力。

• 提供中央机关对环境影响评估的意见；
请注意，环境影响评估鉴定中要包含企业运营期间必须遵守的环境规范。
往可能包括项目后期监测的必要性——包含后期监测的程序，时间和要求。

• 在获取企业开展拟投资业务许可之前，分析环境影响评估结论；

此外，鉴定结果中往

• 获取企业开展拟投资业务许可；
• 项目后期监测（如果在环境影响评估结论中指出该项）

因此，对环境影响的评估可分为三个阶段。
第一：由公司准备结论，第二：与社会大众沟通，
第三：由授权机构综合考虑报告并提供相关结论。
应该从何处开始？首先，该企业向中央生态
部或地区生态部门提交计划展开业务的信息。从本
质上讲，这是一项计划开展商业活动的申请，且该
商业活动将对环境产生影响。该信息将在环境影响
评估统一登记册（以下简称环境影响评估登记册）
中公布，并可公开获取。
根据生态部的资料，截至2019年3月，自环境
影响评估法案开始实施以来，环境影响评估登记处
已登记了2365个申请案例，并就环境影响评估给
出了490个评估结果。 相比之下，2016 -2017年
只有250家企业通过了环境评估。
下一步，出具环境影响评估报告。生态自然
资源授权机关将为企业提供应在报告中呈现的规

必要时，企业和授权的地方机关可以协调采
取补充措施和行动，以防止或减少商业活动对环
境的影响。

范。特别是有关对企业计划展开业务的描述，业务
备案，环境状况评估及在业务展开情况下可能发生
的变化，描述应采取的防止和减少可能对环境产生
的负面影响的措施，监测方案的内容以及监测对外
部环境的影响等。此外，作为报告的一部分，企业
需为公众准备这些信息的简要摘要。
企业可以自行出具报告，也可以委托代理人
或咨询机构参与办理。报告中有关信息准确性的责
任完全归属于企业自身。
在环境影响评估登记处公布环境影响评估报
告后，将公布听证会信息。根据法律规定，在进
行公开讨论后的25个工作日内，相关机关需出具
相应结论，确定企业业务可以展开或不可以。与
此同时，相关机关会考虑环境影响评估报告和公
众意见的结果，在此基础上决定是否提供/环境
影响评估鉴定。

但是，如果在企业运营期间发现对居民生命
和健康或周边环境造成“重大负面影响”，“违反环
境影响评估领域内的法律”，则法院可以取消已同

意的企业拟开展业务的决定并终止企业的运营。
以上是关于鉴定中对生态条款的违反、企业
拟展开业务活动或在建筑、重建项目中的决定。
需要指出，相关部门可以停止整个企业或个别部
门的运营。造成上述情况的原因无法详述，这意
味着企业随时面临制裁的风险。

结论
总之，值得注意的是，环境影响评估鉴定只是外国投资者在乌克兰合法展开业务的必要组成
部分之一，根据不同企业的业务还需要提供不同的文件，如：技术规范，进出口许可证，技术许可
证，许可证（包括排放）等等。
然而，现在环境影响评估鉴定已经成为企业涉及环境问题的主要文件，并且它可能影响到企业获
得其他许可的可能性（例如，展开建筑作业许可）。
重要的是，目前环境影响评估是在任何项目开始实施之前必进行的，而不是在批准阶段。因此，
对可能影响业务的所有因素和风险进行全面评估 - 这无疑是向前迈出的战略性一步。今天，乌克兰
投资者有机会在项目投资前评估所有经济，技术和环境风险，从而保护自己免受不必要的检查，投诉
和其他影响企业盈利的问题。
但是，由于该法律的创新规范，外国投资者不容易独立完成鉴定程序。市场
上已经出现提供所谓“环境影响评估咨询业务”的垄断者，但要知道，即使获得鉴定
也不能保证企业未来能够正常开展业务。因此，为了保证将来在乌克兰能够稳定
的开展计划内的商业活动，接受专业律师事务所的服务对于中国的投资者才更为
理性，例如“你和权利”列夫尼斯基集团，该律师事务所可以为中国投资者提供所有
必要的帮助，办理所有的文件和许可证，从最初期就可以提供全面的法律支持，
及时解决企业各个阶段的问题。

何种情况下企业可能被拒绝授予鉴定？
刚开始接触环境影响评估鉴定程序的企业往往容易被拒绝。实践表
明，企业很难在满足法律所有程序要求下自行完成整套流程。拒绝提供鉴
定的主要原因往往是由于报告中缺少：

•对企业拟展开业务活动主要特征的描述；
•对企业拟展开业务活动的备案中有可能产生的对周边环境事实的影响描述；
•对潜在累积影响的描述和评估；
•工程保障支持类文件。

另一相当常见的拒绝原因是企业未向环境部授权的地方机关提
交拟展开业务活动的相关通知。
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Спори з податківцями:
відстоювання законних
інтересів китайських
інвесторів в УКРАЇНІ
А. Наталушко
молодший партнер
Адвокатського об'єднання
«Ти і право «Ленівський груп»

Спори за участю бізнесу
та податкових органів продовжують
набирати обертів в Україні.

Лише у 2018 році, за офіційними даними Державної фіскальної служби України, на розгляд надійшло понад 16 тисяч скарг від платників податків. Водночас із загальної кількості позовів, що
минулого року перебували та перебувають на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становили справи про визнання недійсними / нечинними податкових повідомлень-рішень – 48,6 тисяч справ на суму 200,5 млрд грн.
Цікаво, що вирішуються такі спори здебільшого не на користь податківців.
Так, із 9,4 тисяч позовів на загальну суму 37,3 млрд грн, які були розглянуті
у 2018 році, – лише 3,8 тисяч справ (на суму 16 млрд грн) вирішено на користь органів ДФС України.
Утім, сума спорів і донарахувань, які податкові органи пред’являють платникам податків, також збільшилася проти минулих (2016, 2017) років.

Якщо детальніше проаналізувати судову практику за 2018 рік, стане зрозуміло, що найчастіше суперечки за участю бізнесу та податкових органів стосувались таких питань:
оскарження рішень (зокрема й наказів про призначення перевірки), дій або
бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення
перевірок;
щодо формування податкового кредиту з ПДВ та витрат із метою формування об’єкта оподаткування податком на прибуток за так званими «нереальними», «фіктивними», «безтоварними» операціями;
оскарження штрафів за неподання чи несвоєчасне подання звітів про
контрольовані операції або документації з трансферного ціноутворення, за
невключення операції до звіту про контрольовані операції, а також оскарження донарахувань податкових зобов’язань за результатами встановлення
податковими органами відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
із приводу реєстрації в електронному реєстрі податкових накладних, власне,
податкових накладних, що не видаються отримувачу (покупцю) та складені
на постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування та оподаткування за нульовою ставкою;
оскарження блокування податкових накладних / розрахунків коригування.
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А. НАТАЛУШКО

Зважаючи на таку статистику, нині є потреба у напрацюванні чіткої стратегії захисту порушених
прав й інтересів представників китайського бізнесу. Захищаючи права та відстоюючи законні інтереси клієнтів компанії «Ти і право» Ленівський груп», ми передусім звертаємо увагу на те, чи мав
податковий орган законні підстави проводити перевірку.
Так, варто знати, що право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до моменту проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом із повідомленням про
вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення
із зазначенням дати її початку. А ось фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків. Проте пунктом 81.1 статті 81 Податкового кодексу України передбачено, що посадові особи контролюючого органу мають право здійснити документальну виїзну, фактичну перевірку лише за наявності
підстав для її проведення та за умови пред’явлення або надіслання таких документів:
направлення на проведення перевірки;
копії наказу про проведення перевірки;
службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

А тому платник податку, який вважає порядок порушеним, а підстави призначення податкової перевірки,
зокрема виїзної, щодо нього недійсними, повинен захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб
контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до податкової перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Це означає фактично, що позови платників податків, спрямовані на оскарження рішень (зокрема
наказів про призначення перевірки), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення
та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту ухвалення
судового рішення не відбулося допуску посадових
осіб контролюючого органу до спірної перевірки.
Інакше – в задоволенні відповідних позовів має
бути відмовлено. Так, правові наслідки оскаржува-

них дій за таких обставин є вичерпаними, а отже,
задоволення позову не може призвести до відновлення порушених прав платників податків, оскільки
після проведення перевірки його права порушують
лише наслідки проведення відповідної перевірки.
Зокрема, така правова позиція була викладена в
постановах Верховного Суду від 13.03.2018 у справі
№ 804/1113/16 (К/9901/19326/18), від 30.11.2018 у справі № 808/1641/15 (К/9901/6626/18).

Крім того, доволі часто добропорядні платники
податків змушені звертатись до суду , щоб довести
правомірність формування податкового кредиту з
ПДВ та витрат із метою формування об’єкта оподаткування податком на прибуток за так званими
«нереальними», «фіктивними», «безтоварними»
операціями. Як вважають у таких випадках податкові органи, головною метою, котру переслідували
сторони при укладанні договорів, є одержання доходу винятково за рахунок необґрунтованої податкової вигоди у вигляді безпідставного формування
податкового кредиту за відсутності наміру здійснювати реальну підприємницьку діяльність. Тут
слід звернути увагу на те, що правові наслідки у
вигляді виникнення права платника податку на
формування об'єкта оподаткування податком
на прибуток та податкового кредиту наста-

ють лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій із придбання товарів (робіт, послуг) задля їхнього використання
у своїй господарській діяльності. Йдеться насамперед про рух активів, зміну зобов’язань чи
власного капіталу платника, що відповідають
економічному змісту, відображеному в укладених
платником податку договорах. Це має обов’язково підтверджуватися первинними документами, оформленими належним чином. При цьому
аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового,
бухгалтерського обліку платника податків та їхній
відповідності дійсному економічному змісту. Власне, у первинних документах, які є підставою для
бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про
фактично здійснені господарські операції.
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Варто розуміти, що норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо
цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених
для використання у його господарській діяльності. Так, порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської
діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог
закону щодо формування об'єкта оподаткування податком на прибуток, витрат та податкового кредиту,
тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування витрат та податкового кредиту, за можливу
неправомірну діяльність його котрагентів. Однак це правило діє за умови, якщо судом не встановлено
фактів, котрі свідчать про обізнаність платника податків про таку поведінку контрагентів або
злагодженість дій між ними.
Ба більше, при вирішенні суперечок щодо правомірності формування платниками податків своїх даних податкового обліку необхідно враховувати, що,
відповідно до вимог ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України,
обов’язок доведення відповідних обставин у спорах між особою та суб'єктом владних повноважень покладається на суб’єкта владних повноважень.
Проте у разі надання контролюючим органом доказів, котрі свідчать, що
платник податків не відобразив у податковому обліку та задекларував отриманий прибуток, або документів, на підставі яких платник податків задекларував свої податкові зобов’язання (зокрема сформував податковий кредит)
містять інформацію, що не відповідає дійсності, платник податків має спростовувати ці аргументи. Наведене випливає зі змісту частини першої ст. 77
Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Приміром, такі аргументи знайшли відображення у Постановах Верховного Суду від 07.02.2019 року, провадження К/9901/49177/18; від 12.02.2019
року, провадження № К/9901/26621/18.

І насамкінець. З 01 січня 2017 року законодавцем змінено редакцію пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України. На відміну від попередньої редакції цієї статті, яка встановлювала штрафні санкції
за порушення термінів реєстрації виключно податкових накладних, що підлягають наданню покупцям, чинною редакцією визначено, що штрафні санкції застосовуються за порушення граничного
строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації всіх податкових накладних та/
або розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Винятком є виключно порушення термінів реєстрації податкової накладної, що не надається
отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою.

Тобто можна зробити висновок про те, що необхідні дві обов’язкові складові: податкова накладна не повинна надаватись отримувачу (покупцю) та водночас повинна бути
складена на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування
або оподатковуються за нульовою ставкою. До речі, вказана правова позиція висловлена у постановах Верховного Суду від 04 вересня 2018 року у справі № 816/1488/17 та від
11 грудня 2018 року у справі № 807/68/18.
У поточній статті адвокатом компанії «Ти і право» Ленівський груп»
проаналізовано тенденції податкових суперечок, які були найбільш актуальними у 2018 році з огляду на практику як згаданої компанії, так і
загалом в Україні. Пропонована інформація буде корисною для бізнесу і
в 2019 році, оскільки завдяки проведеному аналізу можна спрогнозувати,
які спори зберігатимуть актуальність і надалі. Ознайомившись із судовою практикою та правовими позиціями Верховного Суду, що, між іншим,
є обов’язковими для застосування і врахування судами нижчих інстанцій,
платникам податків буде більш зрозуміло, як діяти в тій чи іншій ситуації для відстоювання власних інтересів та здобуття перемоги.

На мою думку, податкові спори з питань трансферного ціноутворення у 2019 році матимуть
тенденцію до зростання: про це, власне, свідчить збільшення кількості перевірок, а також
створення у Державній фіскальній службі України Департаменту трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування і відповідного управління в Офісі великих платників податків ДФС. Такі зміни у структурі вже погоджені Міністерством фінансів. За словами
в.о. Голови ДФС Олександра Власова, перевірки трансфертного ціноутворенням та контроль за
операціями між пов’язаними особами в службі будуть ще більш ефективними та прискіпливими.

З набранням чинності Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,
починаючи з 01.01.2019 року діють нові критерії
визнання контрольованими операцій, зокрема і
внутрішньогосподарських розрахунків між нерезидентами та їхніми постійними представництвами. Підпунктом 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту
39.2 статті 39 Податкового кодексу України уточнено визначення осіб, які є сторонами контрольованої операції в ланцюзі господарських (експортних
та імпортних) операцій, а саме: контрольованими
можуть бути операції між платником податків та
нерезидентом (які відповідають вимогам підпункту
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39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України), а не тільки пов’язаною особою˗нерезидентом.
Водночас контролюючим органам було надано
право надсилати запити компетентним органам
іноземних держав стосовно предмета й обставин
здійснення контрольованої операції та/або щодо
господарської діяльності і фінансової звітності
нерезидента – сторони контрольованої операції.
Слід звернути увагу на те, що перевірка у межах
трансферного ціноутворення може бути проведена протягом 2555 днів (7 років) із дня подання
податкової звітності, а у разі її неподання – з
передбаченого Податковим кодексом України граничного терміну подання такої звітності.
А. НАТАЛУШКО
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与税务机关的纠纷：
维护中国投资者在乌克
兰的合法权益
律师事务所“你和权利”列尼夫斯
基集团合伙人阿丽娜·纳塔卢什柯

在乌克兰
企业和税务机关的纠纷持续增多。

官方数据显示，乌克兰国家税务局仅仅在2018年就收到了超过16000例来自纳税人的投诉。与此同
时，在过去一年各级法院已经受理和正在受理的案件总数中，其中一项关键的类别是宣布税务通知决定
无效的案件，其总数为48,600件，涉及金额高达200,500,000,000格里夫纳。
有趣的是，税务局很大程度上并不支持积极解决这些纠纷，因此，在
2018年已经受理的9400起案件（涉及金额达373亿格里夫纳）中，乌克兰
国家税务局仅积极解决了3800起（涉及金额达160亿格里夫纳）。

进行相关检查的派遣证；
进行相关检查的命令复印件；
在进行相关检查的派遣证中涉及的相关检查人员的执法证明。
因此，当进行税务检查的法律依据不足且派发的文件无效时，即便被认定违反秩序，该纳税人依然应阻止监
管机构工作人员进行检查，维护自己的合法权益。如果已经进行了税务检查，则接下来在法庭上被审查的客体应
该仅仅是被检查出来的所违反税法的事实和其他法律事实。对秩序的监管仅由监管机构完成。这在实际上表明，
纳税人的诉讼要求——包括针对决议（其中包括指定检查的命令）、对监管机构指定或进行审查行为的作为或不
作为的上诉——只有在法院判决通过时监管机构当局还未进行检查，才能被满足。该法律立场出自最高法院2018
年3月13号对第804/1113/16 (К /9901/19326/18)号案件的判决和2018年11月30号对第808/1641/15 (К / 9901 /
6626/18)号案件的判决。
除此之外，无辜的纳税人还经常需要上法庭证明自己增值税税收抵免手续的合法性和形成用于通过所谓“不
真实的”“虚假的”“无商品的” 交易所得税形成征税项目的问题。在这种情况下，税务机关判定，当事人签订合同的
主要目的是，在没有进行实际商业活动意图的情况下，以无根据的税收抵免形式，通过不合理的税收优惠来赚取
收入。这里需要指出，纳税人通过所得税和税收抵免形成征税项目导致的法律后果仅在购买货物（工作，服务）
的实际商业交易的情况下发生。同时，应根据纳税人的税务和会计核算以及其对应的实际经济内容，对商业活动
的真实性进行分析。因此，在作为会计核算基础的原始文档中，应仅记录实际完成的商业交易数据。
还需要明白，如果该买方在购买应用于其商业活动中的商品（工作、服务）时实际支付了费用，则税法规
范不应使纳税人的税务核算数据的可信性依赖于其协作方是否遵守税法规定。所以，供应链上的长期供货商（工
作、服务提供者）违反税法规定或商业活动行为规则并不构成购买商品（工作、服务）方通过增值税形成税收项
目、支出及税收抵免也违反税法的结论基础。因此，纳税人（商品、工作、服务购买人）不应该面临因协作方可
能的不道德的商业活动造成的负面后果，尤其是面临被剥夺形成支出和税收抵免的权利。

与此同时，与2016年和2017年相比，纠纷数量与税务机关向纳税人
征收的补缴税款的数量也有了增加。

在我看来，转让定价方面的税务纠纷在将来会持续增长：特别是检查数量的增加以及乌克兰国家税务局设立转
让定价和国际税收司，同时在国家税务局主要纳税人办公室也增加了相应管理。财政部已经批准了该结构性变化。

如果仔细分析2018年的审判案例，我们可以发现，企业与税务机关的
纠纷主要涉及以下方面：

乌克兰自2018年11月23日开始实施《关于乌克兰税法调整及其他优化管理
和修订个人税费的法令》（第2628-VIII号法令）。自2019年1月1号起，认定受
控交易的新标准，包括非常驻公民和其常驻代表之间内部核算的新标准将开始生
效。乌克兰《税法》第39条第39.2款第39.2.1项第39.2.1.5小项中指出了在经济（
出口和进口）经营链中受控交易方的定义，即：纳税人与非常驻公民之间的经营
活动是受控制交易（符合乌克兰《税法》第39条第39.2款第39.2.1项第39.2.1.1小
项的要求），而不仅仅指非常驻居民。

-对判决结果的上诉（包括指定审查的命令），对监管机构指定或进
行审查行为的作为或不作为的上诉；
-增值税税收抵免办理问题和形成支出用于通过所谓“不真实的”“虚假
的”“无商品的” 交易所得税形成征税项目的问题；
-对未提交或延迟提交受控交易报告或转让定价证书所处罚款的上
诉，对不开通受控交易报告所处罚款的上诉，以及根据税务机关相关受控
交易“就近”原则补缴税款决议的上诉。

此外，监察机构有权向外国政府的主管机关关于受控交易客体和义务所尽情况及/或就非本国居民受
控交易商业活动和财务报表提出询问。应注意这样一个事实，即对转让定价的审核可以在提交税务报告之
日起2555天（7年）内进行，如果未提交报告，则根据乌克兰税法规定的截止日期审核。

-在税务发票电子登记簿做登记，其中，税务发票未提供给收货人（
买方），并将税务发票记录在免税交易和零税率征税商品/服务供应上。
-对冻结税务发票/调整计算的上诉。
考虑到这些统计数据，现在有必要制定明确的战略，以保护中国企业代表的权益不受侵
害。通常，在保护和捍卫客户法律权益的时候，律师事务所“你和权利”列尼夫斯基集团会先考虑
到，该税务机关有没有相应的法律依据进行税务检查。

108

最后，从2017年1月1日起，立法机关修订了乌
克兰《税法》第120-1条第120-1.1款的措辞。与本
条款之前的表述不同，修订条款规定了对违反登记日
期，尤其是违反应向买方所提供税务发票的最后登记
期限的罚款制裁，现行条款中规定，罚款制裁适用于

现行税法第201条中规定的期限，以在税务发票统计
登记册中登记所有税务发票和/或调整计算。唯一的
例外是，若该税务发票未提供给收货人（买方），并
将税务发票记录在免税交易和零税率征税商品/服务
供应上，则可以超期。

我们可以得出结论，必须具备两个要素：税务发票不需提供给收货人（买方），同时需将该税务发
票记录在免税交易和零税率征税商品/服务供应上。顺便说一下，上述法律立场体现在最高法院对2018年9
月4日第816/1488/17号案件和2018年12月11日第807/68/18号案件的裁决中。

要知道，税务机关在一定条件下才有权对纳税人进行文件定期检查。条件包括不迟于税务检查当天
前10个工作日向纳税人提交检查通知单，或向其以挂号信形式寄送进行文件定期检查命令的复印件通知
函。实际情况下，检查常常是在未通知纳税人的情况下进行的。然而在乌克兰《税法》第81条81.1款中
规定，监管机构当局应首先派发相关文件通知，若在无文件通知情况下进行检查，则需具备相应法律依
据，并向被检查单位出示或发送下列文件：

在本文章中律师事务所“你和权利”列尼夫斯基集团的律师分析了税务纠纷的趋势，鉴于上述公司的实践及乌克
兰境内的总体情况，该趋势早在2018年就较为明显。该文涉及的信息对商业活动非常有利，因为根据所进行的分析可
以评估未来哪些纠纷将会更加棘手。在熟悉了最高法院的诉讼案件和法律立场（下级法院需强制采用并登记最高法院
的诉讼案件和法律立场）之后，纳税人将更清楚地了解如何在特定情况下采取行动来维护自己的利益不受损害。

УКРАЇНА-КИТАЙ

ПРАВО

№3 (17)

2019

А. НАТАЛУШКО

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

109

рвання попереднього шлюбу, легалізований (апостильований) відповідним чином та засвідчений в установленому порядку з перекладом усіх сторінок українською мовою (для
Гонконга і Макао достатньо тільки апостиля, документи з інших регіонів повинні пройти
легалізацію).

Українсько-китайський
шлюб:
нюанси реєстрації
в УКРАЇНІ

Якщо в іноземців виникають складнощі з підготовкою та легалізацією всіх необхідних
документів, вони можуть звернутися за допомогою або консультацією в юридичну фірму.
Зокрема, подібну консультацію можна замовити в компанії «Ти і право» Ленівський груп».
ВІД ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ:
• паспорт громадянина України (при пред’явленні id-картки додатково подається витяг
із реєстру про місце реєстрації);
• ідентифікаційний код;

В. Юзвенко

Укладення міжнародних шлюбів, зокрема між українцями та китайцями, – це не тільки данина моді,
а й цілком логічний етап глобалізації та зміцнення
відносин між країнами в багатьох галузях.

юрист компанії
«Ти і право»
Ленівський групп»

Молоді люди приїжджають із Китаю на навчання в українських вишах, працюють у тривалих відрядженнях працівниками на підприємствах із китайськими інвестиціями. І, як
свідчить практика, досить часто зустрічають своє кохання тут, в Україні.
Романтичні стосунки переростають у відповідальні вчинки, і пари стають на весільний рушник. Як
правило, укладення шлюбу відбувається на території України, особливо враховуючи, що для громадян
КНР в Україні завжди є перспектива добре працевлаштуватись, адже наша держава спонукає роботодавців до високого фінансового забезпечення найманих іноземних співробітників.
За даними Інституту демографії України, у 2002 році
громадяни України уклали 10 тисяч шлюбів з іноземцями (з них із китайцями – 28). А вже у 2018-му таких
одружень українців з іноземцями було зареєстровано більше ніж 14 тисяч (з китайцями – понад 90).
Хоча кількість шлюбів українців із китайцями зали-

шається ще відносно невисокою, тенденція очевидна – ця цифра швидко зростає.
Тому громадяни Китайської Народної Республіки
все частіше цікавляться можливістю та процедурою
укладення шлюбу з громадянами України на території нашої держави.
Порівняно з іншими країнами процедура одруження в Україні не складна та не вимагає великої
кількості документів. Однак, якщо для звичайних
громадян України побратися можна навіть за 24
години, то для укладення шлюбу з іноземцем необхідно трохи більше часу, зокрема для того, щоб
перевірити надані ним документи та його легальність перебування в Україні.

• якщо особа раніше перебувала в офіційних стосунках, то додатково надається документ,
що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним.
Разом із документами майбутнє подружжя заповнює та подає заяву встановленого зразка.
Далі відбувається процедура перевірки державними органами поданих документів (зокрема органами Державної міграційної служби України, щодо легальності перебування іноземця в Україні).
ПРИ ЦЬОМУ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТАКІ НЮАНСИ:
Якщо паспорт іноземця виданий менш ніж за пів року до подачі заяви на реєстрацію шлюбу, додатково він
має надати довідку про перетин кордону з Державної прикордонної служби України за останні 180 днів чи
ж свій попередній закордонний паспорт.
Якщо іноземець перебуває в Україні на підставі короткострокової візи типу «С» у разі, коли його тимчасова
посвідка на проживання закінчується менше ніж за місяць, то краще подавати документи за 30 днів до її
закінчення в першому випадку, а в другому – після подовження строку дії тимчасової посвідки на проживання. Інакше – виникне ситуація, що доки міграційні органи перевірятимуть документи, строк законного
перебування в Україні закінчиться.
Строк такої перевірки не повинен перевищувати 5 діб, однак у дійсності, у зв’язку
із перевантаженістю, термін збільшується до 14 днів.
І вже після отримання відповіді від ДМС України шлюб може бути зареєстровано
упродовж передбачених українським законодавством 24 годин.

Власне, для того, щоб одружитися в Україні, необхідно подати в
органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за
місцем проживання чи до суб’єктів господарювання публічного
права, які займаються організацією реєстрації шлюбу (наприклад,
документ-сервіси), такі документи:
ВІД ІНОЗЕМЦЯ:
• закордонний паспорт іноземця та засвідчений в установленому порядку (нотаріально)
переклад першої сторінки закордонного паспорта українською мовою;
• якщо в іноземця є дозвіл на проживання, то додатково надається посвідка на тимчасове
чи постійне проживання в Україні з відміткою в закордонному паспорті про видачу такої
посвідки (зазвичай, якщо громадяни КНР працюють на території України, то у них є посвідка на тимчасове проживання, котра отримується на підставі дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства);
• якщо особа вже була одружена, то додатково надається документ, що підтверджує розі110
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中乌跨国婚姻
在乌克兰登记结婚的:
注意事项

如果对于外国公民来说，准备相应文件和认证相应文件比较困难，那么建议这些外国公民寻
求律师事务所的帮助，比如“你和权利”列夫尼斯基集团律师事务所就可以为您提供非常详细的服
务和相关法律咨询。

乌克兰公民需提交：
乌克兰本国护照（如果该公民持有的是ID卡，则还需要提交居住
地址登记信息）
税号；
如果该公民曾经结过婚，那么还需要提供离婚证件或证明婚姻无
效的文件。

律师事务所 “你和权利”列夫尼
斯基集团律师
维克多利亚·尤兹闻柯

现如今，中乌跨国婚姻已经不仅仅是一种时
尚，而是顺应全球化的结果，而且跨国婚姻也有
益于加强两国在多领域内的合作关系。

很多中国的年轻人来到乌克兰的高校求学，或者被外派到乌克兰的中资企业工作，
之后事实表明，他们经常在乌克兰遇到自己的真爱——爱上乌克兰当地的小伙子或姑娘。
恋爱关系发展一段时间后，很多情侣会考虑结
婚的问题。如果选择在乌克兰当地注册结婚，通常
对中国人在乌克兰的就业有所助益，乌克兰的政府
会督促用人单位提高所雇佣外国员工的薪酬待遇。

人登记结婚（其中中国人超过90人）

乌克兰官方统计院数据显示，在2002年有
10000乌克兰人选择与外国人登记结婚（其中28人
为中国人）。到2018年，有14000乌克兰人与外国

因此，越来越多的中国公民开始对在乌克
兰当地与乌克兰籍公民登记结婚的可能性和登
记流程感兴趣。

虽然中乌跨国婚姻的数量相对来说还较
低，但已经有明显的趋势表明，这个数字还会
快速的增长。

准备好所有必须文件后，准备登记结婚的两人还需要按要求填写并提交结婚登记申请。
接下来相关国家机关会审核所提交的文件，乌克兰国家移民局还会审查该公民在乌克兰的
居留合法性。

需要注意的是：
如果外国公民的护照是在提交结婚登记申请之前不到六个月签发的，则该公民必须另外提供乌克兰
国家边境服务局提供的过境180天证明，或提供他以前的国际护照。
如果外国公民凭短期签证（如C类签证）停留在乌克兰境内，或其居住证有效期已不足一个月，则
在第一种情况下，最好申请在30天内完成婚姻登记，第二种情况下，延长居住证后再提交提交婚姻登记
申请。不然，可能会出现移民局还未完成文件审核，而该公民在乌克兰的合法停留期已经结束的情况。
虽然审核期不应超过5天，但根据实践经验，由于提交申请的人过多，审核期通常在14天以上。
收到乌克兰移民局的回复后，就可以在乌克兰法律规定的24小时内登记结婚。

与其他国家相比，在乌克兰注册登记结婚并不复杂，而且不需要提供大量的证明文件。但是，与乌
克兰当地公民24小时内就可以登记结婚不同，同外国公民登记结婚的时间会长一些，因为需要审核外国
公民提交的所有材料并审查其在乌克兰居留的合法性。
因此，在乌克兰注册登记结婚，需要根据公民的登记地址，自行向国
家婚姻登记机构或合法的代办机构（如文件服务中心）提供如下材料：

外国公民需提交：
• 国际护照原件和国际护照首页复印件（国际护照首页需翻译成乌克
兰语并公证）；
• 如果外国公民具有乌克兰居住证，则还需提供临时居住证或长期居
住证，且提供国际护照上加盖的发放相应居住证的签章（根据规定，如果
中国公民在乌克兰当地长期工作，则该中国公民会获得居留证）；
• 如果该公民曾经结过婚，那么还需要提供离婚证明文件，该文件
经公证与双认证后翻译成乌克兰语（香港及澳门公民仅需要提供经过国
际海牙认证的文件，中国大陆公民的文件还需要经过乌克兰驻中国大使
馆的认证）
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Р. Никітенко
адвокат,
індивідуальна практика

Що потрібно ЗНАТИ
українському АДВОКАТУ
про особливості роботи
Китайської міжнародної
торгово-економічної
арбітражної комісії
Розвиток комерційних відносин між громадянами і
компаніями України та КНР призводить до активізації
основного механізму захисту прав та інтересів у бізнес-сфері – арбітражного розгляду спору. Якщо український арбітраж максимально наближений до європейських стандартів і має схожу структуру та нормативне
закріплення, то арбітраж у КНР має низку особливостей, які більш детально викладені в цій статті.

Відповідно до законодавства КНР, легітимним у Китаї є виключно той арбітражний розгляд спору, що проводиться офіційно визнаними постійно діючими установами арбітражу. Тому, обираючи Китай як країну арбітражу, сторони автоматично обмежують себе у виборі застосовних
процедурних і основних норм.
У Китаї існує два види арбітражу: перший – регулює суперечки, пов’язані із зарубіжними країнами, а
другий бере участь у вирішенні виключно внутрішніх спорів. До першої категорії входять дві установи – Китайська комісія з міжнародної економіки та торговельного арбітражу (China International
Economic and Trade Arbitration Commission - CIETAC) і Морська арбітражна комісія, до компетенції якої
належать суперечки з питань судноплавства.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ CIETAC
Китайська міжнародна економічна і торговельна
арбітражна комісія CIETAC нині є основним арбітражним органом у КНР. CIETAC за своїм статусом прирівнюється до Міжнародної торгової палати, тобто
її рішення визнають у всьому світі. Цей орган відомий численними структурними трансформаціями,
що відбувалися впродовж 62 років його існування.
Статут арбітражного інституту CIETAC закріплює, що

В організаційній структурі CIETAC виділяють Голову, Арбітражний суд CIETAC (Секретаріат), 6 підкомісій, або арбітражних центрів – філій, які беруть позови й адмініструють арбітражні справи.
CIETAC виокремлюється на тлі своїх «колег» підрозділами, що спеціалізуються на окремих категоріях
спорів, наприклад, пов'язаних із доменними іменами, електронною комерцією, будівництвом тощо.
Така розгалуженість підрозділів потребує детального закріплення аспектів роботи, враховуючи специфіку розгляду кожної категорії справ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Загальним нормативно-правовим актом, що регулює роботу CIETAC, є Арбітражні правила Китайської міжнародної економічної та торговельної Арбітражної комісії від 1989 р. Цей документ
є чинним і містить основні принципи та головні
засади роботи Комісії. Більш конкретним є Звід
арбітражних правил (Регламент) Китайської міжнародної економічної та торговельної арбітражної комісії за останньою редакцією від 2015 р.
Крім загальних правил, CIETAC надає спеціальні
регламенти для вирішення окремих видів спорів,

він є постійною арбітражною установою, створеною
в межах Китайської ради зі сприяння міжнародній
торгівлі (Китайська міжнародна торгова палата).
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За даними офіційних звітів, у 2018 р. CIETAC прийняв
2 962 нові арбітражні справи, включаючи 522 пов’язані з іноземними справами (з яких 36 були між некитайськими сторонами). Проти минулого року спостерігається зростання на 28,89%.

Р. НИКІТЕНКО

Задля налагодження зовнішніх зв’язків у 2017 р. між
Україною та КНР було укладено двосторонню угоду про міжнародне співробітництво в галузі міжнародного комерційного арбітражу. Таке додаткове
нормативне закріплення свідчить про розвиток бізнес-відносин між громадянами цих двох країн.

Згідно з Арбітражним регламентом, до компетенції CIETAC належать
договірні й позадоговірні комерційні спори, віднесені арбітражною угодою сторін
до компетенції CIETAC, включаючи:
внутрішні суперечки (спори між китайськими компаніями);
спори з іноземним елементом;
міжнародні спори;
спори за участю осіб із САР Гонконг, САР Макао, Тайваню.

Територіально Комісія розташовується в Пекіні, але також існують окремі філії
й арбітражні центри: Шанхайська філія CIETAC, Південно-Китайська філія CIETAC
(м. Шеньчжень), Тяньцзіньський міжнародний економічний і фінансовий арбітражний
центр (філія CIETAC у м. Тяньцзінь), Південно-Західна філія CIETAC (м. Чунцин) та Арбітражний центр CIETAC у Гонконзі.
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наприклад, регламент для вирішення спорів, що
виникають у результаті фінансових операцій. Такий
вузькоспеціалізований напрямок дозволяє розглядати суперечки за участю арбітрів, які мають відповідну кваліфікацію.

Відповідно до китайського законодавства, CIETAC не може приймати до розгляду суперечки з питань шлюбно-сімейних відносин (шлюб, усиновлення, опіка, піклування, спадкування), трудові та адміністративні конфлікти.
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Протягом 45 днів із часу отримання повідомлення відповідач має право надати
письмове відкликання на позовну заяву разом із відповідними документальними доказами.

ПОРЯДОК АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В CIETAC
В АРБІТРАЖНОЇ КОМІСІЇ CIETAC Є ПЕВНІ ПРАВИЛА, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗНАТИ ДО ПОДАЧІ ПОЗОВУ.

ТЕРМІН АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ В КИТАЇ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 9 МІСЯЦІВ.

Щоб почати арбітражну процедуру, необхідно скласти письмову заяву
в арбітражну комісію CIETAC. Разом із нею потрібно надати такі документи:

За загальним правилом, відбувається закритий арбітражний розгляд спору. Сторони мають право подати прохання про відкрите слухання, а суд ухвалює рішення
щодо можливості такого розгляду.

свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

Прийняте рішення оскарженню не підлягає. Але, якщо одна зі сторін не згодна з
рішенням і підтверджує власну позицію задокументованими доказами, то вона має
право подати у 30-денний строк заяву про внесення змін та доповнень до вже прийнятого арбітражного рішення.

арбітражну угоду (або у вигляді окремого узгодженого сторонами документа,
або арбітражне застереження, що повинно бути відображеним у контракті);
документи, що підтверджують обґрунтованість претензій, тобто всі можливі докази;
обґрунтовану суму заявленого позову.
CIETAC дозволяє іноземним адвокатам та іншим іноземним фізичним особам брати участь в арбітражному розгляді як представникам. У цьому випадку їхня участь такого представника повинна підтверджуватися відповідними документами, що додаються до заяви.

Також законодавством КНР передбачена можливість пришвидшеного розгляду спору,
якщо було дотримано таких вимог:
ціна позову не перевищує 5 млн юанів;

Офіційною мовою проведення арбітражного розгляду в КНР є китайська. Тож іноземній стороні слід
забезпечити належний переклад доказів та супровідних документів по справі.

одна зі сторін подає відповідне клопотання про такий розгляд справи;
існує письмова згода другої сторони.

Після звернення однієї зі сторін в арбітражну комісію CIETAC інша сторона має право
подати позов до Народного суду Китаю, щоб оскаржити специфіку арбітражного спору, поставивши під сумнів належність спору до певного кола питань, наприклад фінансових. У цьому випадку до винесення рішення Народним судом арбітражна комісія CIETAC
не почне розглядати справу. Таким чином, дана норма є зручним механізмом для затягування розгляду справи по суті.
При зверненні в китайський арбітраж вноситься
обов’язковий реєстраційний збір, який розраховується за спеціальною таблицею арбітражних
зборів CIETAC. Сума варіюється залежно від розміру позову. Але, крім суми офіційного збору, учасники процесу (як позивач, так і відповідач) повинні
сплатити арбітражні витрати, котрі включають спеціальний гонорар арбітражним суддям,
видатки на їхнє переміщення та проживання,
збори на залучення судом експертів, фахівців і
перекладачів та інші витрати, пов'язані з розглядом справи. Традиційно сума збору на покриття арбітражних витрат становить не менше 10
тис. юанів, а арбітражний збір сягає від 10 тис.
юанів і більше.
Після подачі заяви протягом 5 днів секретаріат арбітражної комісії CIETAC направляє повідомлення
кожній зі сторін про прийняття справи до розгляду
або її відхилення. У разі відмови реєстраційний збір
не повертається.
Якщо ж справа прийнята до вивчення, секретаріат направить правила розгляду спорів та список
арбітрів. Датою початку арбітражного процесу є
день відправлення повідомлення про арбітражний
розгляд. Після отримання повідомлення сторонам
протягом 20 днів необхідно призначити арбітрів
або уповноважити на це голову арбітражної комісії
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Якщо будь-хто з учасників конфлікту не виконує вердикт арбітражного суду,
подібні дії будуть оскаржені в Народному суді КНР.

НЕДОЛІКИ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ СПОРУ В КНР

CIETAC. Кожна сторона обирає по одному арбітру, і
спільно вони визначаються з третім.

На основі аналізу законодавчої бази можна виділити такі недоліки
арбітражного розгляду спору в КНР:

Арбітри обираються з числа Колегії арбітрів (запроваджена у 2007 р.). Список арбітрів CIETAC затверджується один раз на три роки (востаннє список
переглядався у 2017 р). При цьому даний перелік
має не рекомендаційний, а виключний характер.
В останній редакції список містить майже 1 000 арбітрів, близько чверті з яких є іноземними громадянами. Варто сказати, що відсоток участі іноземних
арбітрів при розгляді спорів у CIETAC залишається
невеликим (можливо, це пов’язано з тим, що розмір
винагороди в CIETAC менший, ніж в інших великих
міжнародних арбітражних установах).

складність процедури звернення в арбітражну комісію CIETAC;

Але це зовсім не означає, що іноземна компанія буде мати можливість обрати арбітраспіввітчизника, оскільки голова комісії має
право відмовити в призначенні заявленої стороною особи без пояснення причин.

мовний бар’єр;
велика вартість процедури розгляду;
обмежена кількість арбітражних органів, що мають право розглядати
спори за участю іноземного елемента;
остаточність арбітражного рішення і неможливість його оскарження.

Але, згідно із законодавством КНР, сторони цивільно-правових відносин з іноземним елементом мають
право обирати арбітражний суд. При укладанні договорів китайські й іноземні компанії часто віддають перевагу таким судам, як: Сінгапурський міжнародний арбітражний центр, Гонконгський міжнародний арбітражний центр, Торгова палата Цюріха, Китайський європейський арбітражний центр тощо.
Іноземні арбітражні рішення виконуються у КНР на підставі Нью-йоркської конвенції про визнання і
приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 1958 р., однією з країн-учасниць якої є КНР.

Повідомлення про дату засідання секретаріат арбітражної комісії надсилає сторонам протягом 30
днів до його початку.

Наразі Китай впевнено посідає одне з провідних місць серед найбільших економік
світу, а CIETAC має репутацію незалежного й ефективного арбітражного інституту.
Китайське арбітражне законодавство містить достатню кількість нюансів, мовний бар’єр також є великою перешкодою для захисту прав у суді, тому чим краще
прописані умови контракту, тим більше шансів домогтися успіху у вирішенні арбітражного спору або навіть не довести справу до суду.

Відповідач не пізніше 60-денного терміну з моменту
отримання арбітражного повідомлення може звернутися до арбітражного суду із зустрічним позовом.
У разі наявності обґрунтованих причин арбітражний суд може продовжити цей термін.
Р. НИКІТЕНКО
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ІСТОРІЯ та тріумфальна
хода китайського цирку
з нагоди
-річчя
Китайської Народної
Республіки

70

М. С. Орловський
експерт Національного реєстру
рекордів України, заслужений
діяч мистецтв України,
посол по культурі провінції
Хунань (КНР)

КИТАЙСЬКИЙ ЦИРК – один із найдавніших у світі.
Дивно, але його сучасні майстри виконують свої трюки точно так, як це робили їхні предки чотири тисячоліття тому. Історія зазначеного цирку сповнена таємниць, овіяна легендами й переказами.

Кожен номер у китайському цирку глибоко
символічний. Наприклад, знамениті тарілочки, що обертаються на довгих паличках,
з давніх-давен уособлюють сонце.
На особливу увагу заслуговує китайський
акробатичний цирк, акробати якого пурхають під куполом, немов птахи. Такого
не побачиш ні в традиційному скоморошому російському цирку, ні в екстремальному американському, ні в статичному
європейському.
Найбільшу популярність акробатика отримала в V–VIIІ століттях до нашої ери. Вона
стала особливим видом мистецтва, а циркові номери почали виконувати при дворі
імператора та знаті. Найчастіше ставилися вистави на міфологічні теми. Поступово
акробатика розвивалася і вдосконалювалася, ускладнюючи циркові прийоми та використовуючи нові знаряддя.
Китайські акробати вийшли з простого народу, їхня творчість була тісно пов’язана з трудовою діяльністю, війнами та релігією. У багатьох
акробатичних виставах традиційно застосовувалися зброя та різноманітне знаряддя праці:
тризуби, ножі, обручі, мечі, а також предмети
домашнього вжитку, а саме: стільці, столи, глечики, тарілки, чаші. Усе це ставало опорами в
трюках.
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Розгадку непорушності цього мистецтва
майстрів Піднебесної багато хто вбачає
в тому, що воно об’єднує основи бойових
мистецтв, античної філософії, культури
й високу дисциплінованість. Усе це дозволяє здійснювати трюки, що вражають
навіть найдосвідченішу публіку.
У період Весни й Осені (770–476 до н.е.) акробатика
стала самостійним видом мистецтва. У главі «Шо
Фу» книги «Лє-цзи», яка була написана в епоху Воюючих царств, є уривки з характеристиками акробатів, що виступали перед імператорською сім’єю.
У виданні «Речі царств», опублікованому в період
Весни й Осені, згадуються ліліпути, які у виставах
піднімалися по вертикальній жердині.
Під час правління династії Тан (618–907) акробатичне мистецтво ускладнилося. Вистави вже проводилися в імператорських палацах. Танські фрески в
печерах Дуньхуан зображують акробатів, співаків,
танцюристів і наїзників. На чолі процесії іде людина, яка несе шест із чотирма акробатами, що показують різні трюки: рух по жердині, стійка на голові
одного з учасників тощо.
Під час занепаду зазначеної династії більшість
акробатів лишили імператорський двір і ставили вистави для пересічного люду. У період династії Сун (960–1279) в акробатичні виступи, які переважно відбувалися на базарах (задля залучення
публіки), був внесений елемент розваги.
М. С. ОРЛОВСЬКИЙ

За правління династії Мін і Тан
(1368–1911) специфіка акробатичних виступів почала змінюватися. Ханські акробати запозичали нові прийоми в колег
інших національностей, збагачуючи в тикий спосіб свій досвід, приділяючи особливу увагу
рівню виконавської майстерності. Проте суспільство ставилося з неповагою до їхньої
професії. У середині ХІХ століття акробати змушені були
зрадити своєму покликанню. У
переважній більшості вони перетворювалися на робітників
або ж вуличних продавців. Таким чином, багато трюків було
безслідно втрачено.

У своєму мистецтві акробати поєднували ритми танцю, гімнастичні прийоми з
акробатичними трюками.
Істотних змін зазнали і музичний супровід та оформлення сцени.

Після утворення Китайської Народної Республіки на традиційні мистецтва стали більше зважати. Нове життя отримала й акробатика. Тепер артистам гарантували роботу, а їхнє суспільне становище значно
покращилося. Вуличні актори допускалися в театри, а акробатика набула статусу сценічного мистецтва. У 1950 році була утворена перша
державна Китайська акробатична трупа. Незабаром аналогічні почали з’являтися у великих містах і провінціях: Шанхаї, Чунчіне, Гуанчжоу,
Шеньяні, Ухані. До кінця 1984-го в Піднебесній налічувалося більше як
130 великих акробатичних труп, що складалися з приблизно 16 тисяч
артистів і робітників сцени. Вони відроджували традиційну акробатику, вигадували нові трюки, готували молоде покоління акробатів й
обмінювалися майстерністю із зарубіжними колегами. Окрім професійних, з’являються також аматорські об’єднання, які формувалися на
фабриках та в сільській місцевості. Керівництво такими об’єднаннями
здійснювалося акторами на пенсії. Професійні акробатичні трупи робили свій внесок у виховання майбутніх фахівців.

Майже всі номери в Китайському цирку виконуються підлітками.
Вік артистів від 12 до 23 років. Дітей у Китаї вчать цьому мистецтву з трьох років. Потім їм потрібно пройти конкурс, переможців
якого вибирають здебільшого з двох-трьох тисяч претендентів.
Таким чином, у 10–12 років вони вже мають звання лауреатів і є висококваліфікованими артистами. Потрапляння дитини в цирк зазвичай гарантує їй гарне майбутнє.

Китайські акробати неперевершено володіють своїм тілом. Ніхто у світі не здатний повторити або виконати їхні номери та трюки. У китайському цирку немає ніяких тварин
(виняток становлять леви й дракони, яких грають люди), клоунів. У виставі продумано все
до найменших дрібниць, навіть заміна реквізиту, яка відбувається протягом кількох секунд
і залишається непомітною для глядача.
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З середини 80-х уже можна сміливо говорити про широке представництво китайського цирку на міжнародній арені. «Золота» Монте-Карло були удостоєні
шанхайські акробати-ікарійці з підкидною дошкою (2001 рік) та акробатична
«змішана» пара з Куантуна (2002 рік).
До когорти тріумфаторів також належать і срібні призери Монте-Карло 2000-го − гімнасти на щоглах провінції Хунань. До речі, заслужений діяч мистецтв України Марк Орловський
із великою гордістю носить звання Посла по культурі провінції Хунань.
Трюки, як водиться в китайських артистів, граничної складності та філігранної витонченості виконуються в неймовірному темпі. У китайських артистів надзвичайно ритмічні зміни поз, у яких
одночасно задіяні усі ті, хто перебуває на сцені. Водночас на їхніх обличчях немає найменших ознак
напруги. Вельми показовою видається перемога у 2002 році на конкурсі в Монако китайської змішаної
пари з провінції Гуандун, у номері якої майже нічого не залишилося від канонічної форми класичного
китайського цирку – «китайської манери».

Сьогодні акробати мають свою професійну організацію – Китайську акробатичну асоціацію, яка була заснована в 1981 році. Це добровільне об’єднання сприяє проведенню вистав, фаховій підготовці й творчому
обміну з іншими державами. Асоціація видає спеціальну літературу з акробатики та фокусів. За останні
30 років китайські акробатичні трупи побували більш
ніж у 100 країнах. У період із 1981 по 1985 рік представники Китаю завоювали 13 золотих медалей, 2 призи
«Золотий Джокер», отримали звання «Команди світового класу» на міжнародному конкурсі циркових
артистів. На подібних змаганнях тільки в Парижі китайські акробати виграли 5 найпрестижніших золотих
призів. «Срібний Джокер», приз «Вежа Чорного озера», Президентські призи – це лише невеликий перелік нагород, яких був удостоєний колектив.
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Навряд чи де-небудь ще так чітко проявляється традиційність, як у майстерності артистів
китайського цирку. Костюми, грим, аксесуари,
порядок розподілу трюків у номері, рідкісна
скромність, цнотлива невибагливість подачі
– за цим всім виразно відчувається своєрідність національної культури, що відшліфувала
творчістю багатьох поколінь неймовірне видовище. Східна циркова культура, дбайливо

зберігаючи власні жанри, досягнення й стильові особливості виконавської манери, поступово зміщується в русло циркової «моди»,
що йде із Заходу. Цим процесам сприяв масовий вихід китайських майстрів на міжнародну
арену, більша відкритість китайського цирку
та розширення зарубіжних гастролей. Зі свого
боку, китайський цирк, зокрема й деякі його
специфічні особливості, вплинув на розвиток
світового. Кожна його вистава – це грандіозне
шоу, театралізоване дійство, яке вражає своєю масштабністю, красою. Аналогів такого циркового мистецтва просто немає.

У фестивалі «Золотий
каштан – 2019» взяли
участь 17 країн, а от
тріумфувати вдалося
тільки представникам китайського цирку. Гран-прі отримала
«Фуюн акробатична
трупа Шень Чжень».

Київський міжнародний молодіжний фестиваль «Золотий каштан» відбувся за сприяння Міністерства
культури України та ДП «Національний цирк України».

Метою співпраці став міжнародний аспект у виявленні та підтримці обдарованих юнаків і дівчат,
розвиток циркового мистецтва, розширення професійного кругозору, підвищення фахової майстерності артистів-початківців.

Поважне журі, до складу котрого ввійшли віртуози свого ремесла з 11 держав, серед яких Чжао Шуану – генеральний директор Хунанського театру
акробатичного мистецтва Ltd (КНР), одноголосно відзначило найвищу
майстерність китайських акробатів.

Китайська Народна Республіка та Україна мають глибоке історичне коріння, що
сприяє процвітанню обох народів.

М. С. ОРЛОВСЬКИЙ
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ГОРИ УТАНШАНЬ:
обитель даосизму
та природна
чудасія
П. Шевченко

***

***

Так, у Китаї багато подібних куточків, але серед них
особливо вирізняються гори Утаншань (武当山) на
півночі провінції Хубей (湖北), які монументально
простягнулися між містами Сян’ян (襄阳) та Шиянь
(十堰). З обох місцин можливо звичайним потягом
доїхати до гір, зійшовши на станції Утаншань (武当山
站). Найімовірніше, одне з цих міст і стане стартовим

пунктом вашої мандрівки до цієї оповитої міфами
домівки легендарних богів.
У горах досі існують школи бойових мистецтв та
даоські академії, там відчувається певна духовність через те, що Утаншань не став таким комерціалізованим як, наприклад, Шаолінь чи інші відомі місця Піднебесної. Життя тут йде на своїй,
аутентичній вібрації, іноді дозволяючи туристам
відчувати її. Якщо залишитесь у горах на декілька
днів, у вас виникне відчуття, що час тут зупинився. Багато як китайців, так і іноземців їдуть сюди
вивчати Тайцзіцюань (太极拳).
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Ілюстрація бійки в одному з храмів. На ній ви можете спостерігати приголомшеного використанням
внутрішньої сили Чжан Саньфена. Після цього він
створив бойові мистецтва Нейцзя та 72 рухи Тайцзіцюань. Аскет вважається майстром стилів китайських бойових мистецтв «Білого лелеки» та «Змії».
Як свідчать перекази, перший імператор династії Мін Чжу Юаньчжан (朱元璋) направляв гінців
до Утаншаньських монахів із наказом: «Якщо ви
знайдете Чжан Саньфена, запросіть його до мене»,
а імператор Чжу Гаочи (朱高炽) навіть написав аскету листа: «Я так захоплююся Вами, що хочу вчитися
у Вас…» Проте знайти даоського святого не змогли,
у нього просто... не було постійного дому! Про Джан
Саньфена сучасники казали: «Він то з’являвся, то
зникав».
Якщо ви мандруватиме Китаєм, то можете побачити
багато людей, які на вулицях практикують Тайцзіцюань задля оздоровлення та медитації. Мабуть, українські лікарі назвали б цей стиль «терапевтичними
фізичними вправами». У Тайцзіцюань існує велика
присутність концепту нейцзін, а основою фізичних
рухів є Шаоліньське бойове мистецтво та інші стилі.

руди у цих горах почали з’являтися лише за династії Тан. На місці одного з вівтарів у ХІІІ столітті був
збудований храм «П’яти драконів» (五龙宫). Він став
першим із дев’яти основних святинь Утаншаню, які
були спроєктовані як єдиний цілісний комплекс у
часи династії Мін, коли імператор Чжу Ді (朱棣) благоволив даосизму і хотів загладити свою провину
П. ШЕВЧЕНКО

рез що почала конкурувати із самим Шаолінським
монастирем (少林寺) – родоначальником бойових
мистецтв у Піднебесній! Серед мешканців Утаншаню було чимало бійців, котрі прийшли в гори, щоб
вчити або навчати, але водночас сюди так само стікалося багато утікачів, шукачів пригод чи людей, які
порушили закон. Під час громадянської війни у Піднебесній один із лідерів Народної Визвольної армії
та Комуністичної партії Китаю маршал Хе Лун (贺龙)
разом із військами був у цих горах.

То хто ж таки започаткував Утаншаньську школу та її стилі? Згідно з легендами – це зробив даос та
аскет Чжан Саньфен (张三丰) у XIV та XV століттях. Одного разу в горах він став свідком сутички між
сорокою і змією та був вражений оборонною тактикою останньої: змія спокійно відбивала наступи
птаха, допоки не здійснила фатальну атаку.

Якщо перед поїздкою ви пошукаєте інформацію про Утаншань, то
будете приємно здивовані, адже гори більш ніж популярні у світовій
масовій культурі. Саме тут знімали фільми «Карате˗пацан», «Подорож на Захід», «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся», «Шаолінь
і Утан» (少林与武当) та багато інших. Назва американської реп-групи
Wu-Tang Clan також йде від назви цих гір.
Рослинність гір представлена як хвойними деревами, так і… пальмами! А тваринний світ Утаншаню
відомий завдяки мавпам, котрих можна побачити
на кожному кроці, точніше – кожному дереві. Тому
не дивно, що природна краса цих місць привертала увагу навіть імператорів династії Східної Хань.
Але перші даоські святилища та різноманітні спо-

дині є найвищим досягненням китайського мистецтва живопису. За словами місцевих жителів, багато
будівель постраждало під час культурної революції,
але вони були відреставровані. У 1994 році святині
Утаншаню визнано об’єктами Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Згідно з літописами, після великого будівництва Чжу Ді призначив видатних діячів даосизму
головувати монахами із чотирьох основних монастирів – у кожному храмі з яких було по 50 чоловік.

У чому культурна цінність Утаншаню? Гори вважаються однією із «чотирьох сакральних гір даосизму»
(道教四大名山) та стали вотчиною даосів культу «полярної зірки», які спеціалізувалися на алхімії та бойових мистецтвах. Саме тут виникли чи були вдосконалені аутентичні стилі Утанцюань (武当拳), або нейцзя
(内家): Тайцзіцюань (太极拳), Сініцюань (形意拳), Багуаджан (八卦掌), Бацзіцюань (八极拳), більш відомі в
Україні як кунг-фу (功夫). Хоч ми, українці, називаємо кунг-фу будь-яке бойове мистецтво з Китаю, насправді слово означає «навичка, здобута важкою працею». Наприклад, якщо людина старанно вивчала китайську і, врешті-решт, почала нею спілкуватися – це її кунг-фу.
Наріжний камінь усіх стилів Утаншаню, або «внутрішніх бойових мистецтв» – це даоський концепт
нейцзін (内劲), відповідно до якого боєць має покладатися на внутрішні психічні та духовні сили на противагу фізичним (外功), а також на «розслабленість»
(松), а не на «напруженість». Окрім кулачних боїв, у
горах також вивчалися практики з мечем Утанцзянь
(武当剑) та іншою холодною зброєю. Даоська школа бойових мистецтв у горах була названа Утанпай
(武当派) і протягом століть утримувала славу висококласних боксерів та духовних просвітителів, че-

Вітають пілігримів палким співом птиць
Гори, що для святих стали домом.
Схований тут мільйон таємниць,
Утаншань чарує красою, простором…
Вам цікаво здійснити незабутню подорож до віддаленого від гомінливих мегаполісів історичного місця, де вигадливо переплелися тисячолітня
культура та дивовижний ансамбль надзвичайних
природних красот?

перед божествами через те, що взяв владу силою,
скинувши із трону свого племінника. У ХV столітті
на відновлення старих монастирів, які зазнали руйнувань після заворушень під час династії Юань, та
побудову нових імператором було відправлено понад двісті тисяч робітників! Їм знадобилося десять
років, аби виконати усю роботу. Констатуємо: храми ― взірець класичної архітектури Піднебесної, яка
розвивалась протягом тисячоліть, а розписи всере-
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До воріт святині йде дорога зведена згідно з усіма
канонами китайської традиційної архітектури – червоні стіни із зеленою черепицею. Вони створюють
атмосферу наближення до чогось потаємного.

А чи мають гори релігійне значення? Так, це гарне питання, адже саме Утаншань є обителлю міфічного даоського божества Джень У (真武), або Хей Ді, Чорного імператора (黑帝). За легендами, цей бог був
маленьким принцом під час правління Жовтого Імператора. Він вирушив у гори Утаншань, аби «пізнавати Дао», на що йому знадобилося 42 роки. Затим Хей Ді зістрибнув зі скелі, але п’ять драконів підхопили та підняли його на небеса, де той став безсмертним, отримавши титул Джень У, «Воїн Правди»,
а кожного року 8 вересня за китайським місячним календарем є днем святкування здобутку Джень У.
Зображення п’яти міфічних драконів в одному
із храмів.
Підносячись все вище до неба, «Воїн правди» казав: «非真武不足以当之», що перекладається як
«справжній Воїн правди стане», як раз із двох ієрогліфів цієї цитати і походить назва гір Утан – 武当.

Відразу за воротами розташовується місце для підношення пожертв божествам (у кам’яній альтанці).
Нині в таких місцях «піднесення», як правило, спалюють спеціальний папір чи пахощі.

Картина, на якій Джень У пізнає Дао у горах.
Хей Ді є богом півночі та патроном провінцій Хебей
і Хенан, а також Маньчжурії та Монголії. Саме це інспірувало увагу династії Юань до Джень У, але все
ж таки найбільшої популярності божество набуло
за часів династії Мін. Перший імператор династії,
прийшовши до влади, звелів побудувати храм на
честь Хей Ді у Нанкіні. Він вважав, що саме цей бог
«допоміг йому досягти успіху». А згодом імператор
Чжу Ді звів храми у горах, таким чином зробивши
Утаншань центром культу Чжень У. Віра в силу цього
божества жителями Піднебесної яскраво була проілюстрована відомим середньовічним вченим академії Ханьлінь (翰林院) на ім’я Хунмай (洪迈) у творі
«Записи І Цзяня» (夷坚志) ХІІ – ХІІІ сторіччя, де він
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Власне сам храм Тайцзипо. Споруджений під час
династії Мін він був частково реконструйований
за правління династії
Цін. Перед входом стоять
кам’яні стели – постійні посланці з минулого
біля культурних пам’яток у Піднебесній. На
цих «жорстких дисках»
викарбовано
історію.
Всередині
монастиря
увагу привертає велика
дерев’яна статуя Чжень У.

описує зустріч свого батька із привидом біля зображень
Будди: «Батько каже примарі: «Як ти наважився прийти
сюди?», на що привид відповідає: «Будда – великодушний дух, у той час як Чжень У щоночі розплітає волосся,
бере свій меч та злітає з даху. Я остерігаюсь зустрічі із
ним».
Аби потрапити до Утаншаню та даоських монастирів, потрібно буде купити квиток, а далі
на автобусі, який розвозить туристів уздовж
майже всього гірському масиву, даючи можливість відвідати найбільш популярні та цікаві
місця. Першим храмом, вартим уваги, буде Тайцзипо (太子坡), або «Скеля Принца».

П. ШЕВЧЕНКО
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Мандруючи углиб долини, стежина ставатиме
вужчою, кількість туристів зменшуватиметься, а вода у гірському струмку вражатиме своєю чистотою. Саме тут є можливість побачити
природу Утаншаню зблизька. Привабливі вікові сосни та чудернацькі неземні скелі створюють відчуття сингулярності, втрачається
відчуття часу.

Легенди кажуть: принц прибув у гори в підліткову
віці, аби пізнавати Дао. Майбутній «Воїн правди»
жив та навчався на місці, де зараз розташований
храм, а ось у цій будівлі він освічувався. Статуя маленького Чжень У обведена синім.
А чи цікаво вам побачити природу Утаншаню?
Тоді після Тайцзипо відвідайте затишну долину
Сяояо (逍遥谷), яка розкинулася поміж гір. На їхніх
вершинах милують око ретельно доглянуті монахами запашні чайні плантації.

На вході до долини чатують місцеві мавпи. Для них
ранішня поява туристів гарантує швидкий сніданок,
адже у даосів примати не викликають бажання нагодувати їх чимось смачненьким.

Джерела, стікаючи з гір, утворили тут водоймище. Прямо
по ньому дрейфує дерев’яна
чайна, де, насолоджуючись
файним ароматним напоєм,
чарівними краєвидами та розслабленою атмосферою, огортає спокуса нікуди не йти. Але
все-таки бажання відкривати
нові горизонти бере своє!
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Якщо рухатися до кінця ущелини, то ви натрапите на канатну дорогу, що веде до найвищого піку масиву Тяньчжу
(天柱峰) висотою у 1612 метрів над рівнем моря. А якраз
посередині долини є місцина, яку автор цих рядків назвав
«тілом гори»: протягом мільйонів років вода підточувала
каміння, і, зрештою, воно здалося під її натиском, «оголивши» структуру скелі. Дуже гарний пейзаж.

Чи живуть тут монахи?
Інформації про це немає, але
де-не-де на очі потрапляють
дивні кам’яні споруди. Хто та
коли їх збудував, невідомо.
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Наступним
місцем,
яке
обов’язково потрібно оглянути, є храм Цзисяо (紫霄宫).
На фото вхід до нього. Згідно
з деякими джерелами, перше
даоське святилище з’явилося на цьому місці у ІХ столітті. Архітектура, яку ви можете
побачити сьогодні, збудована
під час династії Мін. Монастир
здобув назву «пурпуровий»
через відповідний колір стін,
це єдиний храм, де туристи
можуть залишатися на нічліг,
а також поїсти в монастирській їдальні!

«Пурпуровий храм». У цьому
місці імператорська родина
мала здійснювати підношення божеству Джень У. Увесь
монастир присвячений саме
цьому даоському духу, який,
за словами монахів, охороняє ці гори. Святиня збудована із сичуаньської деревини.
Відразу за храмом – «зала
батьків» (父母殿) – будівля зі
статуями батьків Хей Ді, вона
була реконструйована за
правління династії Цін.

Прогулюючись територією монастиря, ви можете
поспостерігати за даосами. Вони, пересуваючись
вузькими вуличками між будівлями монастирського
комплексу, з’являються та щезають ніби у потаємних коридорах. Пішовши за ними слідом, ви потрапите до даоської школи.

Монахи у медитації. Також тут облаштовані бібліотека та аудиторії, де вони навчаються. Даоси – доброзичливі та цікаві співрозмовники, вони залишили
власні домівки, аби прийти в гори пізнавати Дао.
Спілкуючись із ними, важливо пам’ятати про етикет.
Найкращим звертанням до монахів буде даочжан
(道长), себто даос.

Останньою зупинкою автобуса, котрий розвозить туристів
по горах, буде храм Нанянь
(南岩宫). Тут розташовується
однойменний комплекс готелів та маленьких ресторанів. Монастир дуже природно
вписався у гору. Він був споруджений за правління династії
Юань, а кінцевого вигляду набув під час великого будівництва Чжу Ді. Основна частина
святині розміщена збоку скелі, на фото можна побачити
лише його фрагмент, котрий
немов звисає над головами
перехожих. Кількість кімнат у
храмі налічує 640.

Усередині «пурпурового» храму є велика
скульптура «Воїна правди».
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Звідси до найвищого піка Утаншаню – Тяньчжу, необхідно буде йди пішки кам’яними східцями. В одному з монастирів є картина, де художник мальовниче зобразив гору, її назва Цзіньдін (金顶). До речі,
автор виклав це фото у китайській соціальній мережі з питанням: «Хто знає, що це за місце?» Відповіді були різними, починаючи від здогадок, що це
буддійський храм у місті Цзілінь на півночі Китаю, та
закінчуючи дійсно приголомшливими припущеннями, що це монастир у… Пхукеті!

Рухаючись угору, ви дістанетеся таємничого храму
Чаотянь (朝天宫). Він дуже органічно виглядає на тлі
гірського пейзажу: одразу за ним височіє крута скеля. Від монастиря до піка Цзіньдін можна дістатися
двома шляхами – маршрутом династії Мін або стежиною династії Цін. Більш цікавою в культурному
плані буде перша, утім, і більш стрімкою.

Обравши шлях часів Мін, ви
будете постійно натрапляти
на різні історичні артефакти,
наприклад, як цей кам’яний
постамент.

Східці на гору проходитимуть через три небесні
брами (一二三天门). На фото перші ворота.

Усередині храму стоять дуже старі бронзові
статуетки, але немає інформації про те, що чи кого
вони символізують.

Якщо ж ви віддасте перевагу
маршруту династії Цін і наважитеся здійснити нічне сходження, тоді, піднявшись на
Цзіньдін, можете стати свідком видовищного світанку.
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Проте неважливо, яким шляхом ви дістанетеся до вершини, головне – потрапити
до «міста» Цзидінь (紫金城)
або, як його ще називають,
Забороненого небесного міста. Саме так! Власне, назва
натякає на те, що ця гірська
місцевість має аналогічний
статус із Забороненим містом
у Пекіні.

Вулички міста Цзіньдін,
у всіх лише один напрямок – нагору.

Адже історично склалося, що імператор у давньому Китаї був фігурою божественною, а не просто політичною. Зверху Заборонене небесне місто виглядає дуже традиційно, більшість будівель споруджена
в XIV та XV століттях як, наприклад, бронзовий храм Чжуанюнь (转运殿). Люди приходять сюди заради
того, аби змінити плин своєї долі.

За кам’яною стіною на повну вирує життя: окрім
туристів, тут велика кількість даосів, котрі у Забороненому небесному місті постійно мешкають,
доглядають за храмами, навчають послушників та
тренуються. Деякі монахи активно відпрацьовують
навички каліграфії, на прохання туристів вони
роблять окремі написи, але важливо не говорити
даосу, що він має написати, потрібно повідомити
йому своє побажання, а він уже сам знайде потрібні ієрогліфи.

Кам’яні ворота. Навіть неозброєним оком видно, які
титанічні зусилля були потрібні для їхнього виготовлення.

Підіймаючись, ви дістанетеся
найвищої точки гір Утаншань.
Тут знаходиться Золотий хол
(金殿) – бронзова будівля
вагою 20 тонн та позолотою,
котра в цілому важить 360 кг,
рік її встановлення – 1416. Літописи розповідають, що Золотий хол був виготовлений
у Пекіні, а потім доставлений
на гору. Це один із найбільших бронзових храмів у Піднебесній. Усередині, звісно,
височіє статуя Чжень У.

Живопис усередині храму, де монахи
практикують мистецтво написання ієрогліфів, це своєрідна медитація. Зображений даос є догматичним прикладом того, чим займаються монахи в
горах Утайшаню.
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Із висоти відкривається дивовижний краєвид, головною
окрасою якого, безперечно, є
мальовничі гори, що розкинулися навкруги на кшталт
потужних зелених хвиль бурхливого і водночас величного
океану!

Це Великий Ківш сузір’я Великої Ведмедиці (北斗七星).
Історично склалося, що зірки слугували орієнтиром на
місцевості, а також, згідно з
даоськими легендами, давні
мешканці Піднебесної з’явилися на Землі якраз-таки з
цього сузір’я. Той факт, що
даоси, котрі проживали в
Утаншані, були прибічниками культу «полярної зірки»,
також пояснює, чому кам’яне
зображення Великого Ковша
міститься на найвищому гірському піку.

Поряд відмірює час старовинний кам’яний сонячний
годинник.

То що? Бажання рушити до Утаншаню, аби хоча б трохи пізнати Дао, у вас з’явилося?
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У КИЄВІ відкрили
перший у ЄВРОПІ
Музичний ЦЕНТР
КОНФУЦІЯ
10 червня 2019 року в українській столиці
відбулося офіційне відкриття першого в Європі Музичного центру Конфуція. Він створений
на базі Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського за підтримки Центральної консерваторії Китаю.
«Я впевнений, що сьогоднішня подія
матиме довгострокове, дуже велике
і дуже позитивне значення для розвитку
контактів між Україною і Китаєм»,
Професор Центральної консерваторії Китаю Є Сяоган, зі свого боку, вказав на те, що робота новоствореного центру
сприятиме поширенню китайського музичного мистецтва
на теренах України.

– заявив на заході заступник міністра освіти і науки
України Максим Стріха.

«Музичний центр Конфуція зможе познайомити
всіх охочих як із традиційною китайською музикою,
так і з сучасною, яка стрімко розвивається»,

На церемонії також були присутні представники Міністерства культури України,
посол КНР в Україні Ду Вей, члени очолюваної Є Сяоганом делегації Центральної консерваторії
Китаю та інші почесні гості.

– зауважив Є Сяоган.

ІА «Сіньхуа»: http://russian.news.cn/2019-06/11/c_138132559.htm
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ФЕСТИВАЛЬ

гігантських китайських
ліхтарів в ОДЕСІ
М. С. Орловський
експерт Національного реєстру
рекордів України, заслужений
діяч мистецтв України,
посол по культурі провінції
Хунань (КНР)

Ліхтар є одним із видів художніх виробів Китаю.
На найважливіші події по всій країні вивішують
святкові прикраси, зокрема кольорові ліхтарики що сяють. З розширенням контактів Китаю
із зовнішнім світом його традиційні ліхтарики
з’явилися і за кордоном.

У 15-й день першого місяця за Місячним календарем у Китайській Народній Республіці відзнача-

ють Юаньсяоцзе, або Денцзе (Свято ліхтарів). Воно припадає на лютий–березень за Григоріанським
календарем. Це свято має давню історію. Уже в епоху Західної Хань (206 ст. до н.е. – 25 ст. н.е.) воно
було відоме як найважливіше свято країни, пов’язане з магією родючості. У цей день поклонялися божественним покровителям тієї чи іншої місцевості й молили їх про щедрий урожай у новому році.
Здебільшого подібні торжества організовувалися на гроші, зібрані в складчину. У кожному храмі влаштовували молебні та бенкети. Звичай милуватися ліхтариками сягає ІI до н. е. Правитель Ханьської
династії Мінді був прихильником буддизму. Одного разу він видав наказ, зобов’язавши всіх засвітити
ліхтарики та зробити жертвоприношення Будді. Після цього в столиці серед простого люду вивішувати ліхтарі стало свого роду ритуалом. У VII столітті в часи Танської династії свято ліхтарів набуло ще більших масштабів, оскільки імператорський наказ дозволяв святкувати всю ніч.
Найважливіша церемонія цього свята – милування
ліхтариками. В епоху Хань (206 ст. до н.е. – 220 ст.
н.е.) буддизм поширився в Китаї. Дізнавшись, що
15 числа кожного місяця монахи займаються медитацією над мощами Будди та на знак поваги до
засновника вчення запалюють ліхтарики, імператор також звелів увечері цього дня запалювати їх
у себе при дворі та в усіх інших храмах, засвідчуючи шану Будді. Таким чином це ритуальне дійство
стало найулюбленішим святом простолюдинів,
поступово набувши статусу урочистого. До наших днів збереглася традиція влаштовувати по
всьому Китаю виставки ліхтарів на Юаньсяоцзе.
На святі ліхтарів одним із найулюбленіших номерів
був «танець дракона». Групи любителів виготовляли з матерії, паперу та гілочок тіло чудовиська, ніби
вкрите лускою, та страхітливу морду з вусами, рогами, зеленими очима, що палають, і червоним язиком
у зубастій щелепі. Усередині макет був освітлений
свічками. Рух дракона імітували люди, що тримали
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його на бамбукових жердинах. Попереду вони несли золотисту тканинну кулю, схожу на сонце, яку
дракон – символ хмар (неба) – намагався ковтнути.
Ще за часів династії Сун виникла гра в «відгадування таємниці ліхтаря». Ведучий промовляв загадку, відгадку якої записували на коштовному
папері, складеному в декілька разів, й ховали всередині ліхтаря, піднятого над натовпом на різнокольоровій жердині. Це дійство здобуло надзвичайну популярність серед міських жителів різного
достатку. До нього із задоволенням долучалися і
власники палаців, і крамарі. Ті, хто озвучував правильну відповідь, визнавалися дуже розумними та
отримували нагороду.
Найкращим завершенням гри вважався шикарний феєрверк. Люди збиралися на відкритій площі, навколо якої виставлялися пускові установки з
піротехнічними зарядами. Усі присутні мали бути
одягнуті в захисні шоломи, рукавиці, маски, високе
взуття та довгі штани. З цією традицією також пов’яМ. С. ОРЛОВСЬКИЙ

зана цікава історія. Колись в одному з селищ царювала чума, і ніякими засобами не вдавалося її приборкати. Урешті-решт, зовсім зневірившись, люди
змайстрували статую бога й пронесли її по кожній
вулиці в селищі. Вони підпалювали смужки з пахощами й запускали феєрверки протягом трьох
днів. На 15 місячну добу першого місяця нового
року хвороба чарівним чином зникла. Люди приписали це диво силі бога й продовжили традицію.
Сьогодні вона не загубилася в анналах, а втілилася
у фестиваль, для якого спеціально готуються липкі
рисові кульки – Тан’юань. Вважається, що масове
свято отримало назву на честь дівчини з палацової прислуги Юаньсяо, котра працювала при дворі
імператора У Ді з династії Хань. Ліхтарики Тан’юань
нагадують «кльоцки», зроблені з рисової муки та
наповнені солодкою начинкою. Вони символізують
єдність родини, гармонію й щастя.

У рік 70-го ювілею утворення КНР в одеському
парку «Преображенський» відбувся фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Це була унікальна
виставка з 30 світлових інсталяцій, що налічували
581 фігуру. Арт-об’єкти розповідали давню народну
казку, або легенду Китаю. На розсуд глядачів майстри
представили сади панд і фламінго, ліс оленів, райських птахів і 40-метрового вогнедишного дракона.

«Над усіма інсталяціями працювали запрошені фахівці з Китаю та команда організаторів фестивалю в Україні – компанія
Grand Event. Під час монтажу було використано понад 15 тисяч лампочок і 2,5 кілометра шовку, а саме встановлення тривало
близько двох тижнів», – розповів керівник
компанії Grand Event Денис Погорєлко.

26

липня в межах фестивалю зареєстровано Національний рекорд України «НАЙБІЛЬШ МАСШТАБНА
ВИСТАВКА СВІТЛОВИХ ФІГУР». Його зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України, заслужений діяч мистецтв України, посол по культурі провінції Хунань (КНР) Марк Орловський.
У день рекорду організатори підготували для гостей фестивалю насичену та інтерактивну розважальну програму з виступами танцювальних китайських колективів, акробатів, ілюзійним шоу та запальним фаєр-шоу.
Захід відвідали директор Департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова й консул Генерального Консульства Китаю в Одесі Ван Ци. Вони на власні
очі побачили, як в Україні підтримуються історико-культурні традиції Китаю.
Фото Євгена Кравцова
ХРОНІКА
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вить державну таємницю, а в Китаї з цим суворо,
проте Ви посвячені в основні етапи виготовлення «Маотай». Відкрийте їх і нам.

«МАОТАЙ» – кращі традиції
Піднебесної, або 155 відтінків
вишуканого смаку для гурманів
Для китайської цивілізації з часів Конфуція була характерною висока соціальна активність кожної людини, спрямована на досягнення щастя та благополуччя саме у земному житті. Доля залежала від власних зусиль. Висока
суспільна мобільність стала фактором становлення потужної нині держави.
Серед численних винаходів китайської цивілізації, які часто змінювали історію всього людства,
особливе місце посідає культура вживання алкогольних напоїв. Горілка «Маотай» – візитна картка
Китаю, трунок, що здобув величезну популярність в усьому світі завдяки своїм смаковим якостям
та суворому дотриманню вікових трехнологій виробництва, частина з яких і донині є державною
таємницею. Про прихід китайського напою в Україну ми говоримо з Ольгою Джафаровою.
– Пані Ольго, завдяки Вашій невтомній енергії та
плідній діяльності ми отримали дійсно історичну
реліквію. Розкажіть про «Маотай».
– «Маотай» – підвид традиційної китайської горілки
(байцзю), міцність якої становить 40-60 градусів. Напій входить до колекції найдорожчих алкогольних
виробів світу. «Маотай» по праву вважають національним спиртним напоєм, це справжня реліквія,
котру виробники виготовляють із дотриманням усіх
традицій навіть за наявності новітніх технологій. А
почну з історії винаходу напою.
Перший «Маотай» китайці скуштували понад
2000 років тому. Селяни північної частини Китаю, які
щоденно по коліна в холодній воді обробляли рисові
плантації, не мали іншого виходу, окрім, як винайти
міцний напій, щоб зігрітися. Китайський літопис II ст.
до н.е. «Шицзи», складений ученим-істориком Сима
Цянь (династія Хань) в 135 році до нашої ери, свідчить, що імператор династії Хань Уди відвідав кня142
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зівство Елан, де спробував місцеву горілку Гоцзян.
Напій так припав до смаку монарху, що той відразу
наказав налагодити його виробництво у своїй провінції, бо більша частина Піднебесної ще споживала
легкі браги. Однак навіть неухильне дотримання технології в будь-якому іншому місці не давало потрібного ефекту. Зазначу, що справжній «Маотай» може
виготовлятися лише у цьому селищі – характерний
смак трунку зумовлений поєднанням місцевих кліматичних умов і води з річки Чішуйхе. Мешканці містечка Маотай взяли за основу рецепт гоцзян, але з
часом удосконалили його, додавши до сорго (гаолян)
пшеницю, що й змінило смак напою. Додам, що запах
від бродіння сорго настільки специфічний, що ним
буквально пропахло усе місто, у чому ми переконалися, коли відвідали його. На виробництві працює
левова частина жителів цього населеного пункту, а
бренд став першим китайським алкоголем, випуск
якого нині сягає 30 тисяч тонн!

– Із задоволенням. Унікальний смаковий букет залежить від середовища, сировини та технології виробництва, а таке поєднання можливе лише в Маотай.
Температура локації, вологість, опади, стан ґрунту,
рослини та мікроорганізми також впливають на
процес. За основу виробництва китайського національного бренду беруть невелику пропорцію місцевої пшениці й основну – сорго. Злаки піддають бродінню на спеціальній заквасці цзю Цуй, яка містить
цвілеві грибки (переробляють крохмаль у зерні на
цукор) та звичайні дріжджі. Один місяць бродить,
потім субстанція дистилюється. Перша стадія приготування триває близько 8–9 місяців. Після кількох
перегонок дистилят витримують у керамічних ємностях не менше 3-х років і лише потім фільтрують.
Увесь процес триває майже 5 років. Зверніть увагу,
«Маотай» витримують не в бочках, а в спеціальних
керамічних посудинах. Завдяки такій тривалій технології виготовлення смак горілки стає м’якшим та
гармонійним.
Молодий «Маотай» купажують зі «старшими»
зразками, витримка окремих спиртів може тривати до 50 років!
Отриманий напій розливають у пляшки і постачають
на споживчий ринок. Горілку продають у двох варіаціях: 35 і 53 градуси – китайський байцзю м'який і
легко п'ється навіть без закуски. Справжні гурмани
та фахівці нарахували в ньому 155 ноток!
– Давній Китай – досить відособлена держава.
Як напій завоював прихильність споживачів? Яку
роль він виконує?
– У 1915 році три найбільші виробники горілки
провінції Маотай спільно представили унікальний
продукт на Тихоокеанській міжнародній виставці-ярмарку. Очевидці подій згадують, що через необережність кілька пляшок алкоголю було розбито.
Аромат, який поширився, настільки вразив відвідувачів, що напою була присуджена найвища премія,
а всього на рахунку «Маотай» понад 20 перемог на
престижних світових конкурсах!
У 1975 році тодішній віцепрем’єр країни Ван Чжень
в урочистій промові назвав «Маотай» горілкою державного значення. Окрім того, низка історичних
подій, як-то: Женевський конгрес, встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та США, Китаєм та
Японією, переговори між Китаєм і Великобританією
зробили «Маотай» своєрідним мостом міжнародної
дружби. Нині цей хмільний напій є неодмінним атрибутом усіх офіційних заходів у Китаї, продається в 100
країнах світу і є суттєвим джерелом доходу, бо компанія-виробник Kweichow Moutai належить державі.
– Пані Ольго, Ви так багато знаєте і про напій, і
про сам Китай. Звідки така глибока обізнаність?

– Ви влучно висловилися: «культуру споживання»!
Який етикет супроводжує горілку «Маотай»?
– Тривалий час «Маотай» був напоєм еліти, недоступним пересічному споживачеві – насамперед через дорожнечу, зумовлену тривалістю і трудомісткістю виробництва. Нині ситуація дещо змінилася,
але вартість китайської горілки все ж висока: ціна
пляшки стартує від $130, а верхньої межі немає – відомі випадки, коли напій ішов з аукціону за десятки
тисяч доларів.
Не менш церемоніальною залишилася й сама
традиція вживання вишуканого напою. У Китаї
обсяг чарок для «Маотай» стандартизований,
його прийнято пити з невеликих піал із порцеляни або нефриту. Пляшка алкоголю, як правило, комплектується двома-трьома крихітними
чарочками по 5 гр – це не випадково, оскільки
саме така порція вважається оптимальною,
щоб насолодитися смаком і зберегти голову під
час тосту. Людина, яка його виголошує, однією
рукою підіймає посудину, а другою притримує її
дно. У кінці промови обов'язково лунає: «Ганьбей»
(«Пий до дна!»). У чоловічій компанії напій повільно смакують, а при дамах кавалери завжди випивають порцію залпом, до дна.
– Чи правда, що «Маотай» має особливий статус?
– Пляшка горілки «Маотай» вважається ідеальним
презентом – це доволі солідний і вартісний подарунок, який не соромно вручити офіційним особам.
Нерідко люди купують китайський алкоголь як експонат для поповнення власної колекції або зберігають його для слушної нагоди. В Китаї є приказка,
що ті, хто купують «Маотай», його не п’ють, а ті, хто
п’ють – не купують. Звичайно, сперечатися з китайською мудрістю річ невдячна, проте солідна історія
якісного продукту довела, що напій справді смачний, у класичних дозах корисний, створює гарний
настрій і лишає приємний післясмак. Тож, користуючись нагодою, рекомендую скуштувати «Маотай»,
долучившись до кращих традицій Піднебесної!
Бесіду вела Лариса Семака

– Частина традиційного виробництва стано«МАОТАЙ» – КРАЩІ ТРАДИЦІЇ ПІДНЕБЕСНОЇ

– Усе почалося із вивчення китайської мови, згодом
– навчання у Пекіні в Інституті мов і культури. Загалом 8 років життя та трудової діяльності в Піднебесній. За цей час з’ясувалося, що китайського алкоголю в Україні немає, а зацікавленість і попит – є!
Разом із Георгієм Джафаровим (тепер ми подружжя), вивчали ринок, спілкувалися з китайськими
рестораторами, туроператорами, готельєрами, словом – провели потужну підготовчу роботу й зупинили вибір саме на цьому бренді, бо на китайському
ринку він найкращий. Важливою складовою стала
історія напою, про що ми говорили вище, а також
усвідомлення надзвичайної ролі, яку він відіграє в
житті китайського суспільства І, звичайно, амбітна
мета – долучити співвітчизників до культури (!) споживання алкоголю. Сподіваюся, нам це вдалося!

ПРОМО
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Провідний світовий виробник
смартфонів
У серпні 2019 року на український ринок вийшла
компанія OРРО. Про бренд мало що відомо українцям, але насправді, це бренд, що входить у ТОП 5
виробників смартфонів у світі.

оголосив про вихід
на український ринок

Уже через рік, у 2012-му, компанія випустила
найтонший смартфон свого часу, Finder X907,
і на цьому не зупинилася.

Орієнтуючись на молоде покоління, ОРРО створювала бездоганні девайси, покращуючи їх продуктивність та якість фото і відео.

Так, протягом останнього десятиліття компанія OPPO не припиняла здійснювати
технологічні прориви у виробництві смартфонів:

Історія створення компанії цікава та часом неочікувана. Менш ніж за 15 років бренд пройшов шлях
від невідомого виробника аудіо-пристроїв до справжнього гіганта індустрії, смартфони якого продаються мільйонними тиражами на найбільш ємних і складних ринках планети.

• 2012 рік – в грудні був представлений перший селфіфон із функцією поліпшення знімків. Завдяки 5-мегапіксельній камері та інноваційній технології поліпшення знімків модель Ulike 2 стала першим у світі
селфіфоном і завоювала широку популярність;

За цей час продукція компанії ОPPO не раз дивувала весь світ: у портфоліо бренду кілька найтонших
смартфонів на Землі (на момент їх випуску), перший смартфон з камерою, що обертається, хитра
технологія швидкої зарядки акумуляторів та інші високотехнологічні винаходи.

• 2014 рік – була випущена серія телефонів Find 7 з можливістю створювати Ultra-HD фото та відео;

ПОЧАТОК ІСТОРІЇ
Бренд OPPO був створений у 2001 році силами Дуань Юнпін і трьох інших керівників незалежних компаній, які входили до складу BBK. Однак незалежна компанія OPPO була зареєстрована лише в 2004 році в
Китаї. CEO компанії став молодий і амбітний Тоні Чен.
У тому ж році, але вже в Силіконовій Долині в
США, створили компанію OPPO Digital, яка займалася розробками в сфері DVD і Blu-Ray плеєрів. У
2005 році компанії випускають mp3-плеєр у Китаї
і DVD-плеєр у США. Американці гідно оцінили програвач, багато видань називали модель OPDV971H

кращою в 2005-му. Захоплення AV ринку продовжили в 2006 році, презентувавши плеєр з HDMI-роз'ємом, і в 2008 році свій перший Blu-Ray плеєр.
У тому ж 2008-му компанія випустила кнопковий телефон - А103.

Після виходу на ринок мобільних телефонів Тоні Чен розумів, що компанії необхідно «більше взаємодії між групами фахівців, більш інтенсивний обмін ідеями, а також більше ентузіазму». Компанія
OPPO була реорганізована «якщо раніше виробництво продукції планувалося керівними структурами компанії, а потім передавалося нижній ланці, то тепер існував і зворотний зв'язок - як зверху
вниз, так і знизу вгору».
Така реорганізація дала свої плоди, і вже в 2011 році світ побачив
перший смартфон компанії OPPO на платформі Android - Find X903.
Після перших успіхів компанія зробила ставку на
передові технології, вкладаючись у власні дослідницькі центри. Так, нині,
OPPO володіє дев'ятьма
інтелектуально-виробничими центрами, шістьма
науково-дослідницькими
інститутами, чотирма науково-дослідницькими центрами та глобальним центром дизайну в Лондоні.

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

• 2013 рік – ОРРО N3, остання модель серії N, стала першим у світі телефоном із моторизованою камерою,
що обертається;
• 2015 рік – OPPO представила моделі R9s і R9s Plus з новітнім сенсором IMX398, розробленим спільно з
компанією Sony, який покращує фотознімки, зроблені при слабкому освітленні;
• 2016 рік – ОРРО представила першу фронтальну камеру з роздільною здатністю 16 Мп, яка створює неперевершені по чіткості знімки;
• 2017 рік – випущена нова лінійка смартфонів F3 з подвійною селфі-камерою, що дозволяє створювати
ідеальні групові знімки;
• 2018 рік – випущена модель Find X – перший в світі телефон із панорамним безшовним екраном;
• 2019 рік – випуск телефонів із підтримкою 5G Internet, а також впровадження 5G Internet спільно з глобальними провайдерами, включаючи Swisscom, Telstra, Оptus;
• 2019 рік – впровадження технології 10-кратного збільшення без втрат якості зображення.
ЯКІСТЬ ПЕРЕДУСІМ

ЗМІНА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
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Компанія OPPO бачить своєю метою «створення унікального продукту, який здатний здивувати споживача», і ,як правило, концентрується на виробництві всього декількох моделей смартфонів в один і
той же час. OPPO не сумнівається у своєму успіху на ринку смартфонів і надалі збирається випускати
апарати з чудовим дизайном і надавати своїм клієнтам найвищий рівень технічного обслуговування.
Якість, як і раніше, буде на першому місці.
На сьогодні OPPO пропонує широкий спектр розумних пристроїв, на чолі із серіями Find та R, з операційною системою ColorOS, а також інтернет-сервісами, такими як OPPO Cloud та OPPO +. Як піонер в
області 5G з’вязку, компанія OPPO бере безпосередню участь у формуванні нового покоління мобільних
технологій. Компанія активно розробляє стандарти, обладнання та програмне забезпечення, аналізує запити споживачів і вибудовує надійну мережу галузевих партнерів.
Продукція OPPO доступна у більш ніж 40 країнах світу. Зараз понад 200 мільйонів молодих людей користуються продуктами компанії. Орієнтуючись на молоде покоління і безперервно прагнучи до синергії
естетичного задоволення та інноваційних технологій, OPPO створює видатні пристрої, покращуючи їх продуктивність, а також якість фото та відео. Протягом 15 років OPPO встановлює стандарти в світі технологій,
створюючи смартфони для бездоганних фотографій.
СВІТОВИЙ БРЕНД СМАРТФОНІВ НАРЕШТІ В УКРАЇНІ
В Україні нині бренд OPPO представлений моделлю OPPO A5s. Камерофон із видатним дизайном
та камерою доступний у мережах магазинів Citrus
та Comfy. Однією із головних переваг смартфону
є його автономність завдяки місткому акумулятору
потужністю 4230 мАг за досить доступну ціну. Зрештою, принцип доступності при збереженні видатних
характеристик є дуже важливим для бренду, який
спрямований на молоду активну аудиторію.
ПРОМО

Компанія не припиняє експансію ринку та
зараз знаходиться на етапі розгляду і підписання договорів із рядом інших рітейлерів.
Українське представництво компанії зростає щодня, залучаючись до роботи з іншими 40 000 співробітників OPPO, що присвячені
створенню кращого життя для клієнтів у
всьому світі.
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ФОРЕНЗІК: зробіть
так, щоб шахрайство
стало ДОРОГИМ
задоволенням
Світова статистика свідчить про 10–15% втрат обороту
компанії внаслідок недобросовісних дій третіх осіб.
Українська статистика фіксує більше ніж 30% втрат,
зазнаних у зв'язку з фрод фактором у компаніях.
Що ж, як правило, перебуває під прицілом шахраїв?
По-перше, це активи компанії:
• рухоме майно;
• нерухоме майно;
• запаси компанії;
• готівка в касі;
• об'єкти інтелектуальної власності:
техкарти й рецептури;
• корпоративні права тощо.

По-друге,
це незаконне спотворення фінансової звітності зі злочинною
метою. Введення в оману акціонера, як, наприклад, у справі,
розслідуванням якої довелося
займатися, де топменеджери
однієї відомої компанії примудрилися виплачувати royalty
власнику з кредитних коштів.

По-третє,
це різного роду kick-backs – «відкати». Згідно зі світовою статистикою,
у 90% випадків шахрайство фіксують у закупівлях сировини, де, наприклад, співробітник procurement департаменту вступає в змову з постачальником, штучно завищуючи закупівельну ціну, і продажах, якщо
комерційний відділ, збуваючи готову продукцію, робить максимальний
дисконт – і компанія здійснює продаж своєї продукції із чистим збитком. Перша й остання маніпуляції можливі, коли в компанії немає чітких прописаних політик закупівель і продажів.

Як же мінімізувати випадки недобросовісних дій?
Вибудовуйте максимальну кількість антифрод бар’єрів, кожен
із яких буде дорожчим, ніж попередній. За такого підходу махінації стануть фінансово недоцільними. Зробіть так, щоб шахрайство у вашій компанії стало дорогим задоволенням, шляхом
впровадження таких правил:
• автоматизуйте всі процеси;
• дробіть і діджіталізуйте свій бізнес;
• розподіляйте повноваження й обов’язки між менеджерами;

*** Правило: якщо ви, будучи
власником, вирішили піти з
операційного контролю, то:
а) обов’язково призначте метрики, за якими будете звіряти
барометр успішності власного бізнесу крізь призму різних
KPI (ключових показників ефективності): gross margine, EBITDA,
net profit, retained earnings etc.;
б) призначте незаангажовану
людину із зовні або аудиторську
компанію (неодмінно зі світовим
брендом і репутацією, котрим
є що втрачати), які перевірятимуть реальність показників, щоб
уникнути випадку взяття кредитних коштів, за допомогою яких
виплачувалося royalty акціонеру
у той час, коли компанія зазнавала реальних фінансових збитків. Таким чином, власник думав,
що в нього все добре і він може
насолоджуватися відпочинком.
Насправді фіндані надувалися, а
компанія була фактично доведена до банкрутства, частка ринку
втрачена, а розмір боргів – 10 Х
до показника EBITDA.

• проводьте щорічно спонтанну процедуру форензик;

Як головний підсумок,
за допомогою інструмента
• здійснюйте перевірки, скеровуючи «таємного покупця»;
форензик «пробуйте»
• вибудовуйте системи внутрішніх контролів на власному підприємстві:
свій бізнес на смак,
регламенти, політики, система compliance, RCM-risk control matrix;
тоді ви точно зрозумієте,
чого вартий він і ваша команда.
• whistle blowing system – систему зворотного зв’язку і т.д.;
• регулярно замовляйте раптову процедуру форензик, і тоді ви точно
зможете переломити як локальну, так і світову статистику фродів.
Зробіть так, щоб у зловмисників не залишилося шансів.
146

УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

ПРОМО / ФОРЕНЗІК

Артем Ковель,
керуючий партнер KPMG
УКРАЇНА-КИТАЙ

№3 (17)

2019

147

Вітаючи Вас
із 70-ю річницею
Китайської
Народної Республіки,
маємо честь
представити нашу
компанію –
FastForward

FastForward –

організація менеджмент-турів, або
#неекскурсія – тільки особисті
бізнес-зустрічі!
13 років на ринку, понад 200 менеджмент-турів, більше ніж 500 клієнтів
FastForward – перша в Європі компанія, яка пропонує інноваційний формат
2006

розвитку бізнесу та його лідерів, практичні менеджмент-тури
до кращих компаній світу.

Що дає менеджмент-тур клієнтові?
У компанії впевнені, що участь у менеджмент-турах – це змога дізнатися реальну причину успіху. Під час
підготовки візиту фахівці FastForward звертають увагу на чотири основні елементи: інновації, технології,
принципи роботи, люди. Програма кожного туру складається з презентацій, відкритого спілкування з реальним менеджментом і представниками компаній, відвідування їх ключових підрозділів й об'єктів. Усе це
дозволяє побачити із середини, як будуються мільйонні корпорації, до чого саме вдаються топменеджери,
щоб правильно мотивувати кадри, а також зрозуміти, як вивести на новий рівень власний бізнес.

Ідея FastForward – показати справжні практичні кейси, перейти від теорії до практи-

З
року FastForward професійно організовує відкриті й корпоративні візити для отримання
досвіду, знань і цінних бізнес-контактів до таких компаній, як: 7Fresh, Alibaba, JD.com, Plug and Play,
BingoBox, Hema, Google, Facebook, Zappos, Stanford University, Invitae, Huawei, Innoway, Xiaomi та ін.

ки. Нещодавно ми мали зустріч із менеджментом великої компанії (з етичних міркувань
її не називаємо). Колеги розповіли, що вони вже багато років возять клієнтів по різних
«шоурумах» і вважають, що ефект від подібних поїздок вельми низький. А так трапляється
тому, що в «шоурумі» треба дивитися, як функціонує мінімаркет без продавця, а це все –
просто теоретичні знання. Інша справа, коли ти летиш, наприклад, до Китаю й заходиш у
штаб-квартиру Bingo Box. Тут тобі розповідають про бізнес-моделі цих мінімаркетів, про
плани роботи, скільки нових магазинів запрацює за рік, з якими труднощами вони зіштовхуються, про реальні витрати на обладнання і т.д. Якщо це маленька компанія, то ми можемо підібрати таку програму, яка точно посприяє вирішенню ваших питань. Коли ж це велика компанія і вона має конкретний запит на партнерство або запит щодо просування своїх
продуктів, ми домовимося про зустрічі з топкерівниками, аналітиками, фінансистами.

Географія менеджмент-турів теж вражає: Азія – Китай, Південна Корея, Японія, Європа – Німеччина,
Франція, Іспанія, Нідерланди, Великобританія, а також США, Австралія, Індія.
Зазначимо, що, згідно з даними експертного аналізу підприємств у нашій галузі, FastForward увійшла до
переліку «Кращі постачальники товарів та послуг України» і належить до 3% пріоритетних підприємств галузі в масштабах усієї країни. Асоціація економічного співробітництва та розвитку подала
нашу компанію до Національної програми «Вибір споживача 2018».
*Відмітка про рекомендацію до співпраці, опублікована на відкритому порталі аналітичного центру:
ukr-centr.com.ua/search.php?q=37566464

Історія компанії

Формат менеджмент-турів

FastForward заснував 2006 року Дмитро Бондар. Усе почалося з того, що один із клієнтів компанії (яка на той час
займалася, насамперед, підготовкою вступників до бізнес-школи) звернувся до її фундатора з проханням організувати тур до Японії за телекомунікаційною тематикою. Підготовка до поїздки тривала 9 місяців, а сам тур
виявився дуже успішним.

FastForward пропонує два основні формати менеджмент-турів. Перший – відкриті: тематика оголошується заздалегідь
(наприклад, «Три кити китайських інновацій»), а група формується з усіх охочих
побувати в Пекіні й Шанхаї та познайомитися з інноваціями, ефективністю в сфері
телекомунікацій азіатської держави. Тематичний «HR менеджмент-тур до Кремнієвої долини й Лас-Вегаса» допоможе
учасникам довідатися про нові виклики в
управлінні персоналом.

Перша поїздка дала шанс зрозуміти, що бізнес-тури є цікавим і нестандартним напрямом, якому складно (або навіть
неможливо) знайти аналоги в інших країнах. Після цього
компанія вирішила організовувати різні тури, основною
тематикою котрих стали IT-інновації, інновації в управлінні
персоналом і все, що пов'язане з інноваціями в цілому. Нині,
після 13 років на ринку, FastForward влаштувала понад 200
менеджмент-турів, має більше ніж 500 постійних клієнтів і
продовжує залишатися лідером галузі.
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Другий – закриті корпоративні візити. Такі
тури професіонали FastForward розробляють відповідно до запитів компанії-клієнта.
FASTFORWARD

Наш досвід дозволяє працювати з будь-якою темою й будь-якою проблематикою.
Ми вибудували з компаніями, що приймають візитерів, взаємовигідні відносини. Головне правило
тут – «ДАЙ БІЛЬШЕ, НІЖ ТИ ОЧІКУЄШ». У відповідь компанії гостинно вітають нас і діляться з нами
й учасниками турів знаннями. Ми робимо #неекскурсії! Ми робимо тільки цільові особисті бізнес-зустрічі! І дуже часто в нас замовляють тури з конкретною проблематикою. Наприклад, налагодити партнерські зв’язки з певною бізнес-структурою. Коли ми надсилаємо офіційний запит у такі
компанії, лише тоді обґрунтовуємо, що отримають від цих перемовин обидві сторони. Ми знаємо, як
правильно спілкуватися з тією чи іншою компанією.
Наше основне гасло: «РОБИТИ БІЛЬШЕ, НІЖ ВІД НАС ОЧІКУЮТЬ!» Тому, коли клієнт повертається з туру з новими ідеями, з новими знаннями, а потім ще й впроваджує їх у своєму бізнесі – це для нас найбільша похвала.

Клієнти FastForward
За тринадцятирічну історію були відкриті й корпоративні тури FastForward для
таких великих компаній, як: «Київстар», «Нова Пошта», Fozzy Group , «Хортиця»,
банку «Фінанси та кредит», DTEK, EVA, VARUS, Softline, Епіцентр та багато інших.
Відгуки клієнтів FastForward, а також анонси найближчих менеджмент-турів можна знайти на сайті компанії: https://fforward.biz/
ПРОМО

Алеся Глущук,
керуючий партнер
компанії FastForward
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