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20 РОКІВ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНА – КИТАЙ» 

КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

        Сі Цзіньпін провів засідання   
                 Політбюро ЦК КПК з питань    
контролю над COVID-19 та        
              економічного розвитку

КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНОВІРУСОМ

Вказавши на важливість диференційованих стратегій стриму-
вання, учасники засідання зажадали рішучих зусиль щодо запобі-
гання поширенню вірусу в його епіцентрі, поліпшення лікування 
пацієнтів, посилення медичної підтримки, тотального контро-
лю за епідемією в Пекіні.

Присутні також закликали до більшої турботи про медперсонал, 
який перебуває на передній лінії, виробництво потрібних медич-
них засобів і поставки товарів повсякденного попиту.

До того ж була відзначена колосальна життєздатність і потен-
ціал економіки КНР, незважаючи на помітний негативний ефект 
від ситуації, що склалася.

Як наголошується в повідомленні, основи довгострокового еко-
номічного зростання Китаю залишаються незмінними. Врахо- 
вуючи це, учасники засідання зажадали формування соціально- 
економічного порядку, сумісного з епідемічним контролем, і  
прискореного, послідовного відновлення роботи й виробництва.

      Як передала 21 лютого державна урядова агенція новин Сіньхуа,  
                      Політбюро ЦК КПК провело чергове засідання. 
         На ньому за головування генерального секретаря ЦК КПК 
                                         Сі Цзіньпіна обговорили широке коло питань. 
Зокрема, порядок денний зібрання стосувався профілактики 
     та контролю за пневмонією, викликаною коронавірусом нового    
                           типу (COVID-19); координації епідемічного контролю 
                  й соціально-економічного розвитку.

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0222/c31521-9660686.html 

Воно відбулося за два дні після засідання Постійного комітету 
Політбюро ЦК КПК, на якому були заслухані звіти, присвячені ви-
щезгаданій проблематиці.

В офіційному пресрелізі, випущеному за підсумками зібрання, 
ідеться, що з початку епідемії ЦК КПК надає велике значення епід-
контролю. Сі Цзіньпін постійно стежить за ситуацією, вважаючи 
профілактику й контроль епідемії пріоритетними завданнями, 
особисто керуючи роботою й даючи відповідні розпорядження.

Зусилля КНР в боротьбі з недугою заручилися широкою підтрим-
кою міжнародного співтовариства.

З урахуванням загальної тенденції скорочення підтверджених 
і підозрілих випадків по країні, швидкого зростання кількості 
пацієнтів, що видужали, особливо різкого зменшення нових ви-
падків за межами провінції Хубей (епіцентру епідемії), учасники 
засідання попередньо констатували, що поширення COVID-19 
вдалося стримати.

У пресрелізі підкреслюється, що переломний момент у боротьбі 
з хворобою в цілому ще не настав, оскільки в провінції Хубей та 
її адміністративному центрі Ухані ситуація залишається важ-
кою й складною.

Для повної перемоги в народній війні з епідемією 
                          потрібні невпинні зусилля комітетів КПК й урядів на всіх рівнях.
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Джерело: Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво 
          https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-visloviv-pidtrimku-gromadyanam-kitayu-yak-59613 

     Президент УКРАЇНИ    
             висловив підтримку   
громадянам КИТАЮ, які борються     
               з епідемією КОРОНАВІРУСУ

5 лютого 2020 року

Президент України Володимир Зеленський 
направив листа Голові Китайської Народної Республіки 

Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття 
у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, 

викликаних епідемією коронавірусу.

            «В Україні глибоко стурбовані інформацією 
                               про значну кількість жертв епідемії пневмонії, 
                       викликаної коронавірусом 2019-nCoV. 
Від імені народу України та від себе особисто висловлюю
                         щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, 
родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби», –  
                                                           ідеться в листі Президента України.

Також Володимир Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, 
що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського 
народу КНР швидко здолає небезпечну недугу.

«У цей складний час Китай може розраховувати 
                                                                  на підтримку України», – 

                                                                                запевнив Глава держави.



7   УКРАЇНА-КИТАЙ         №1 (19)       20206 УКРАЇНА-КИТАЙ        №1 (19)        2020 КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

Міжфракційне депутатське об’єднання «Один пояс, один шлях» Верховної Ради 
України висловлює своє співчуття родинам померлих через епідемію, 

зичить здоров’я та одужання всім, кого торкнулася ця хвороба, та рішуче 
підтримує дії Уряду Китайської Народної Республіки, 

спрямовані на подолання епідемії. 
Ми впевнені в спроможності КНР у найкоротші терміни впоратися 

з викликом, продовжити економічний розвиток та успішне виконання 
державних планів. Наше депутатське об’єднання готове всіляко сприяти 

цим важливим для всього світу процесам.

Українська асоціація китаєзнавців висловлює солідарність 
із братнім народом, зиче здоров’я та одужання хворим, 

рішуче підтримує дії китайського уряду,  спрямовані 
на подолання епідемії. У цій складній ситуації бажаємо Китаю 

вистояти та вийти з горнила випробування переможцем, 
з яким пов’язують свої надії народи світу.

Правління Української асоціації китаєзнавців
3 лютого 2020 року

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 
   до депутатів Всекитайських Зборів 
Народних Представників

ЗАЯВА 
Української асоціації КИТАЄЗНАВЦІВ

Українська асоціація китаєзнавців із тривогою 
та надією стежить за розвитком епідемічної 
ситуації, зумовленої коронавірусом у Китаї. 

Виклики та загрози ХХІ століття, з якими стикається 
людство, становлять особливу небезпеку для такої 

велетенської держави, як Китай, де мешкає 
чверть населення Землі. Саме тому 

поширення інфекційної хвороби, 
що може спричинити смерть, привертає 

увагу з боку всіх без винятку країн.

          Водночас ми не можемо не відзначити надзвичайні заходи, 
                   до яких вдалося керівництво Китайської Народної Республіки 
     задля подолання епідемії та приборкання небезпеки. 
              Зокрема, слід наголосити на безпрецедентних відкритості 
й рішучості, які демонструє Голова КНР Сі Цзіньпін і Держрада КНР 
      як головний штаб боротьби з небезпекою, а також приголомшливих 
темпах будівництва спеціальних лікарень й інших організаційних 
                     кроках, покликаних пришвидшити розв’язання проблеми.

Світ уважно вивчає досвід Китаю щодо боротьби з епідемією, 
робить висновки та співчуває його народу.

               Звернення міжфракційного 
депутатського об’єднання

Міжфракційне депутатське об’єднання «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 
було створене в грудні 2019 року в Верховній Раді України  

з метою розвитку міждержавних взаємин України  
та Китайської Народної Республіки, задля поглиблення участі 

Української сторони в стратегічній ініціативі Голови КНР Сі Цзіньпіна 
«Пояс і шлях», активізації міжпарламентської взаємодії 

на «НОВОМУ ШОВКОВОМУ ШЛЯХУ».
Сьогодні увага всього людства прикута до боротьби керівництва КНР, 

медичних працівників, населення Китаю з епідемією коронавірусу, 
яка вже позначилася на загальній ситуації в країні та світі.

За цих обставин народні депутати Верховної Ради України висловлюють свою 
солідарність із керівництвом Китайської Народної Республіки, депутатами Все-
китайських Зборів Народних Представників, усіма жителями Китаю в боротьбі з 
небезпечною хворобою. Нині Китай перебуває на передній лінії протистояння цій 
смертельній загрозі. Рішучі дії китайської влади, її безпрецедентна відкритість 
перед міжнародним співтовариством, приголомшливі темпи будівництва спеці-
альних лікарень, упровадження інших організаційних кроків, що мають на меті 
розв’язання проблеми, – усе це викликає повагу та підтримку. Ми разом з усім 
світом уважно вивчаємо досвід Китаю щодо боротьби з епідемією, робимо належ-
ні висновки та бажаємо всебічного успіху китайському народу в цей важкий час.

Співголова Об’єднання, народний депутат України  Віктор Чорний
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Тоді успіх у боротьбі з епідемією здебільшого ви-
значався компетентністю місцевої влади. Одним із 
переможців у протистоянні з SARS став мер Пекіна 
Ван Цішань, який очолив столицю Китаю навесні 
2003 р. – у розпал масового розповсюдження хво-
роби. Активно воював із недугою і його близький 
друг, на той час секретар парткому 57-мільйонної 
провінції Чжецзян, Сі Цзіньпін. У 2012–2017 рр.

А. ГОНЧАРУК КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

       Соціалізм 
              із китайською    
  специфікою в боротьбі 
       з коронавірусом

А. Гончарук

головний консультант
Національного інституту 
стратегічних досліджень, 

радник Правління Асоціації 
китаєзнавців України

Перед лицем серйозної небезпеки – початку пандемії – світова спільно-
та поступово усвідомлює, що ідеологічні штампи й спекуляції навколо 
«прав людини» тільки заважають ефективній боротьбі із загрозою.

Ця стаття пишеться в останні дні люто-
го 2020 р., коли, за повідомленнями світових 
ЗМІ, епідемія коронавірусу в Китаї пішла на 
спад, а в інших країнах (зокрема в Італії), на-
впаки, небезпечно розширилася. Поки зарано 
підбивати підсумки або озвучувати довго-
строкові прогнози, але принципові висновки 
зробити вже можна й потрібно.

Нинішня криза багатьом нагадує епідемію атипової пневмонії 2002–2003 років: і через спорід-
неність вірусів (вони схожі на 80%), і через вірогідне джерело захворювання. Однак на цьому 
подібність закінчується. У самому Китаї реакція влади на ту епідемію вважалася неефектив-
ною, з багатьма управлінськими помилками. Саме тому вона стала об’єктом багаторічної 
внутрішньої «роботи над помилками» як усередині партії, так і в країні в цілому. Сьогодні 
керівництво КНР робить усе, аби уникнути повторення історії сімнадцятирічної давнини.

Перший і найголовніший висновок, який очевидний для уважного спостерігача, такий: 
Китай при Сі Цзіньпіні пішов далеко вперед від пізнього СРСР і навіть Китаю часів Ден 
Сяопіна, ставши сучасною модернізованою державою з ефективною системою управлін-
ня. Автор добре пам’ятає першотравневу демонстрацію 1986 року на Хрещатику, коли 
лічильники Гейгера зашкалювали від рівня радіації, а київські школярі радісно вітали 
керівництво УРСР, що стояло на трибуні зі стурбованими обличчями. Правду про Чорно-
биль ми дізналися тільки після розпаду Країни Рад.

У 2003 р. певним новаторським кроком Ван Ці-
шаня стала безпрецедентна відкритість у питанні 
боротьби з вірусом: у спілкуванні як із пересічни-
ми громадянами, так із вітчизняними та іноземними 
журналістами. Спочатку керівництво КНР старанно 
приховувало інформацію, а центральні ЗМІ робили 
вигляд, ніби ситуація під контролем і здоров’я ки-
тайців у безпеці.

Рішучі заходи на кшталт карантинів не вводи-
лися через побоювання, що це може призвести 
до паніки. Співпраця з міжнародними експертами 
могла б швидше зупинити епідемію, але китай-
ська влада, навпаки, перешкоджала роботі ВООЗ: 
не надавала вчасно біологічні проби, результати 
тестів або інформацію щодо пацієнтів. За та-
ких умов практика щоденних публічних брифінгів, 
запроваджена Ван Цішанем у Пекіні, де відверто 

розповідалося про ситуацію із SARS, видалася до-
речною, допомогла заспокоїти населення й пере-
могти епідемію.

Дії Сі Цзіньпіна в нинішніх умовах переконують, що 
робота над помилками була проведена добре. Уся 
стратегія боротьби з епідемією будується з ура-
хуванням наявного власного й світового досвіду.

У 2020 р. керівництво КНР від початку проде-
монструвало цілковиту відкритість у всіх питаннях 
стосовно виникнення епідемії коронавірусу. Уряд 
Китаю вжив небувалих заходів щодо її попереджен-
ня, профілактики та контролю. Саме повна відкри-
тість, своєчасні рішення й рішучі дії керівництва 
Китаю унеможливили швидке поширення вірусу 
серед китайського населення і, як наслідок, дали 
час урядам інших країн підготуватися до немину-
чого розповсюдження епідемії світом.

Важливим фактором успішної боротьби з коронавірусом стало те, що Голова КНР  
Сі Цзіньпін особисто очолив протистояння епідемії. За його директивою від 20 січня 
парткоми всіх рівнів й органів влади на місцях зобов’язувалися звертати увагу на вірус, 
розгорнути роботу з профілактики та контролю епідемії, поставити безпеку життя й 
здоров’я людей на перше місце. Необхідно було якнайшвидше відшукати причину за-
раження, шляхи передачі вірусу, а також посилити моніторинг та інформування людей.

Головним прорахунком під час боротьби із SARS стало 
приховування інформації щодо епідемії. Коли в листо-
паді 2002 р. з’явилися перші хворі, місцеві чиновники, 
побоюючись за свою кар’єру, кілька місяців не пере-
давали інформацію «нагору» – керівництву країни. 
Поки влада на місцях вважала, що має справу з малою 
локальною епідемією, недуга стрімко поширювалась 
і в Китаї, і за його межами. Коли на початку 2003 р. 
правдиві повідомлення дійшли до Пекіна, вдаватися 
до локальних заходів було вже запізно.

Та криза довела, що китайська вер-
тикаль влади добре працює «звер-
ху до низу», якщо потрібно віддати 
наказ і забезпечити його виконан-
ня. Проте горизонтальні зв’язки між 
відомствами та регіонами були роз-
винені недостатньо. Наприклад, ме-
дики різних регіонів не могли обмі-
нюватися інформацією через те, що 
дані про ситуацію в Гуандуні трива-
лий час залишалися таємними.

Ван Цішань головував у Центральній комісії з пе-
ревірки дисципліни. Посадовець виявився локо-
мотивом антикорупційної кампанії, яку проводив 
Сі Цзіньпін. Нині він заступник Голови КНР й один 
із головних радників китайського лідера. Думка 
досвідченого Ван Цішаня, імовірно, впливає на 
стратегію керівництва КНР у боротьбі з нинішньою 
епідемією.

Прем’єр Державної Ради КНР Лі Кецян дав вка-
зівку вжити заходів щодо ранньої фіксації ви-
падків зараження, організації звітності, але 
головне – ізоляції, лікування й надання допомо-
ги хворим. Відповідним відомствам КНР було до-
ручено підтримувати контакти з Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я та міжнародними 
партнерами для запобігання поширенню епіде-
мії. Проводилося онлайн-засідання групи спіль-
ного попередження й контролю Держради КНР,  
розроблявся план реагування на епідемію. Націо-
нальний комітет охорони здоров’я Китаю ство-
рив робочу групу для боротьби з пневмонією, ви-
кликаною коронавірусом до сьогодні невідомого 
типу.

25 січня відбулося засідання Постійного комітету 
Політбюро ЦК КПК під головуванням Генерального 
секретаря Сі Цзіньпіна. На зібранні заслухали до-
повіді про заходи запобігання та контролю епідемії 
пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, 
а також питання, що стосувалися повторних обсте-
жень і додаткових заходів, включно з лікуванням 
хворих. За результатами засідання створили коор-
динаційну групу реагування на епідемію під керів-

ництвом Постійного комітету Політбюро ЦК КПК. 
Крім того, задля активізації роботи з профілактики 
й контролю епідемії вирішили направити спеціаль-
ні групи в провінцію Хубей та інші регіони з важкою 
епідеміологічною ситуацією. 

Тоді підкреслювалася важливість лікування неду-
жих усіма наявними силами. Були запропоновані 
чотири принципи централізації, що стосувалися 
хворих, фахівців, ресурсів і допомоги. Пріорите-
том номер один назвали лікування людей у фіксо-
ваних медустановах із комплексним обладнанням. 
Водночас наголосили на необхідності піклува-
тися про медичний персонал, всіляко оберігаючи 
його від інфікування.

1 лютого член ПК Політбюро ЦК КПК, прем’єр 
Держради Лі Кецян як глава координаційної гру-
пи ЦК КПК з профілактики й боротьби з епідемією 
коронавірусу нового типу провів засідання групи. 
На ньому зауважувалося, що потрібно відкрито, 
прозоро, вчасно й достовірно висвітлювати інфор-
мацію про епідемічну ситуацію та протиепідемічні 
заходи; неприпустимо спотворювати й приховува-
ти дані про епідемію.
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Держрада КНР видала розпорядження про суворе 
покарання за приховування випадків пневмонії. 
«Звіти щодо епідеміологічних даних у реальному 
часі» регулярно оприлюднюють повідомлення про 
епідемічну ситуацію по всій країні, у яких зазнача-
ється кількість підтверджених випадків, випадків із 
підозрою на пневмонію, летальних випадків і кіль-
кість тих, хто одужав. На ресурсі публікуються статті, 
присвячені дослідженням коронавірусу та засобам 
лікування цієї хвороби. Місцеві органи влади також 
систематично надають відомості щодо проведених 
профілактичних дій, місць перебування підтвер-
джених хворих, що дозволяє громадянам уникати 
небажаних контактів. Наприклад, в одному підтвер-
дженому випадку була ізольована майже 1000 осіб.

Основним заходом боротьби з поширенням вірусу 
став карантин, під який влада КНР помістила цілі 
міста. Він є традиційним і найбільш ефективним у 
приборканні смертельної епідемії. Утім, подібні дії 
можуть нести непередбачені ризики й мати неспо-
дівані наслідки. Тому рішення про карантин має  
ухвалюватися вищим політичним керівництвом 

країни. Оскільки не існувало спеціального лікуван-
ня або вакцини проти коронавірусу нового типу, в 
Китаї наважилися на надзвичайні заходи для ізоля-
ції джерел інфекції й блокування шляхів її передачі.

Першим під карантин потрапив епіцентр по-
шесті – місто Ухань. 23 січня влада закрила тут 
авіасполучення. Нині поїзди проходять його без 
зупинок, автомобільні дороги перекриті полі-
цією (виняток робиться для власників спецпе-
репусток), а в’їзди до деяких тунелів спеціально 
засипано. Безпосередньо в місті обмежено рух 
громадського транспорту, сервіси виклику таксі 
централізовано відключені. Невдовзі зону каран-
тину довелося розширити ще на кілька сусідніх 
міст (наразі в ній перебуває майже 60 млн осіб).

Прагнення перекрити епіцентр вірусу й обмежити 
пересування всередині КНР зрозуміле, адже 25 січ-
ня в Китаї відзначалося Свято весни – Новий рік за 
місячним календарем.  Традиційно його зустрічають 
на малій батьківщині в колі рідних, тому в перед-
день свята весь Китай зазвичай починає рухатись.

У КНР як мінімум 200 млн «трудових мігрантів», які приїжджають із сіл на заробітки в міста. 
Їдуть додому не тільки вони, а й студенти, і представники середнього класу, близькі яких жи-
вуть в іншій провінції. За час «весняної міграції» у Китаї потягами перевозять понад 440 млн 
пасажирів, а літаками – ще майже 80 млн осіб. З огляду на те, що Ухань – це один із головних 
транспортних вузлів у самому серці країни, вірус міг би швидко розпорошитися всім Китаєм.

Введення режиму цілковитого карантину в місті 
Ухань як епіцентрі спалаху епідемії унеможливило її 
стрімке розповсюдження. Від початку обмежуваль-
них заходів кількість підтверджених випадків інфіку-
вання в усіх регіонах стала зростати з меншою швид-
кістю, ніж у провінції Хубей і місті Ухань зокрема.

Таким чином, другий не менш важливий висновок 
полягає в тому, що перед серйозною загрозою 
неконтрольованого поширення епідемії керівни- 
цтво Китаю не вагаючись застосувало жорсткі 
й рішучі дії з обмеження свободи пересування всіх 
громадян КНР і іноземців, які опинилися в зоні за-
раження. Поки західні ЗМІ будували теорії змови й 
конспірологічні «припущення» щодо «витоку» ві-
русу з лабораторії в Ухані, розмовляли про права 
людини в сучасних умовах, влада Китаю ухвали-
ла рішення про закриття міста Ухань на каран-
тин. Отже, там припинили діяльність аеро- 
порт, вокзали, метро, зупинили рух громадсько-
го транспорту й таксі. На кордоні кожного ра-
йону міста поставили пости для обмеження руху 
в обох напрямках. 

На тлі масштабного карантину влада КНР подбала й 
про те, щоб усі могли отримувати максимально до-
стовірну інформацію. Тут слід згадати не тільки офі-
ційні ЗМІ на кшталт головної газети партії «Жень-
мінь жибао», державного інформаційного агентства 
Сіньхуа й центрального телебачення, які повідом-
ляли про епідемію дуже акуратно, але й журналістів 
китайських комерційних мас-медіа, зокрема Caixin  
(财新) або The Paper (澎湃新闻), що оперативно 
приїхали в Ухань. До того ж влада не перешкод-
жає роботі в Ухані й іноземних кореспондентів. 
У результаті чого твітер-акаунти Тома Хенкока з 
Financial Times або Кріса Баклі з The New York Times 
стали важливим джерелом інформації для людей, 
які не читають китайською.

Закордонні дописувачі методично документували 
всі проблеми міста, що опинилося в надзвичайній 
ситуації: шок, який відчули шпиталі в перші дні па-
ніки, і поступову нормалізацію карантинного стану 
– повні полички магазинів (продукти в Ухань за-
возять централізовано), таблички із запевненнями, 
що ціни не будуть підвищуватися (місцева влада 
видала спеціальне розпорядження стосовно цього).

Саме цим пояснюється безпрецедентний розмах карантину й та жорсткість, з якою цен-
тральна влада його застосувала. Були скасовані всі святкові заходи, що передбачали 
скупчення людей, усі туристичні поїздки як всередині держави, так і за її межі. Порів-
няно з минулим роком кількість поїздок усередині Китаю в перший день нового року за 
місячним календарем скоротилася на 28,8%, у другий – на 63,2%.

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю 15 лютого заборонила особам із кашлем, температурою 
та іншими симптомами вірусного захворювання пересуватися країною автобусами, поїздами й літака-
ми. Також усі громадяни, які поверталися додому після свят із осередку епідемії, повинні були залишати-
ся вдома або під наглядом лікарів протягом 14 днів, а тих, хто відмовлявся від карантину карали. В опуб- 
лікованій того ж дня заяві китайського суду повідомлялося, що приховування історії своїх подорожей 
може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції та призвела до поши-
рення вірусу, звинувачувалася у створенні загрози суспільній безпеці. Ця норма продовжує діяти й зараз.

Щоб запобігти поширенню інфекції, національні 
університети, коледжі та середні школи відтермі-
нували очний початок другого семестру, але за-
няття не були призупинені. Вони стали навчати в 
режимі онлайн. Відновлення після свят робочого 
процесу в багатьох галузях народного господар-
ства теж відклали. Мікрорайони майже по всій 
країні посилили контроль управління, реєстра-
цію в’їзду й виїзду на територію, запровадили 
обов’язкове вимірювання температури тіла при 
вході в мікрорайон або супермаркет.

Під час розміщення на обсервацію в Україні еваку-
йованих з Уханя наших громадян уряд України зітк-
нувся з великими організаційними труднощами й 
відкритим опором несвідомої частини населення. 
Якщо оцінити масштаби карантинних заходів у Китаї 
(йдеться про сотні мільйонів людей), стає зрозумі-
лим, які мужність, рішучість і наполегливість потріб-
но було проявити керівництву КНР при ухваленні та 
реалізації рішення щодо застосування карантину.

Саме приклад Китаю дозволив уряду Італії на-
прикінці лютого не вагаючись ввести карантин у  
Мілані та інших осередках епідемії, адже корона-
вірус не залишає часу на політичні дебати.

Третій значущий висновок: сенс усіх заходів із при-
боркання епідемії полягає в максимальній турботі 
про хворих і потенційних жертв вірусу, а також про 
медперсонал, задіяний у боротьбі з епідемією. На 
вже згаданому засіданні Постійного комітету Політ-

бюро ЦК КПК під головуванням генерального секре-
таря Сі Цзіньпіна 25 січня особливо наголошувалося 
на необхідності піклування про медичний персонал, 
всіляко захищаючи його від інфікування. На зібранні 
керівної групи ЦК КПК з профілактики й боротьби з 
епідемією 1 лютого її очільник, прем’єр Держради Лі 
Кецян, підкреслив, що забезпечення поставок про-
довольства, протиепідемічних матеріалів є обов’яз-
ковою умовою протидії епідемії. Тоді ж було ухвалено 
рішення щодо посилення централізованого вироб-
ництва й перерозподілу захисних костюмів, інших 
медичних засобів, визначено пріоритетний порядок 
– забезпечення потреб Уханя та провінції Хубей.

Долати епідемію Китаю допомагає вміння швидко 
мобілізувати ресурси. З 25 січня по 2 лютого 7000 бу-
дівельників цілодобово споруджували тимчасову за-
криту лікарню Хуошеньшань (бог вогню в китайській 
міфології), що розрахована на 1000 осіб. 3 лютого її 
повноцінна робота стала обов’язком китайської ар-
мії, а 4 лютого вже почався прийом перших пацієнтів. 
З 26 січня по 6 лютого зводився аналогічний заклад 
на 1600 місць під назвою Лейшеньшань (бог грози в 
китайській міфології). Як і в першій лікарні, у ньому 
є медкомплекс, медична зона безпеки й допоміжна 
територія. Усе це розташоване на 79 900 квадратних 
метрах і доступне для недужих із 8 лютого. 

Обидва заклади відповідають сучасним стандар-
там і підтримують мережу п’ятого покоління 
(5G). За процесом їхнього будівництва, який тран-
слювався онлайн, спостерігало 60 млн людей.
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Таким чином, перед КНР стоїть непросте завдання не тільки перемогти епідемію, але й запустити про-
цес відновлення ділової активності та промислового виробництва, реанімувати сферу послуг після 
зняття карантину. Міжнародні спостерігачі відзначають, що центральний уряд Китаю й влада на місцях 
роблять усе можливе для цього. У лютому Центробанк Китаю здійснив екстрену скупку короткостро-
кових облігацій на суму майже 173 млрд дол. США з метою наповнення ринку необхідною ліквідністю. 
Тепер регулятор активно знижує вимоги до проблемних кредитів, спрощує роботу фінустанов із пере-
кредитування підприємств в умовах кризи.

А. ГОНЧАРУК КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

До епіцентру вірусу за дорученням голови Цен-
тральної військової ради КНР Сі Цзіньпіна спря-
мовані лікарі Народно-визвольної армії Китаю, а 
також лікарі з інших провінцій.

З метою розшифровки генома вірусу й виготовлення 
діагностичних наборів був створений консорціум, до 
якого залучено Шанхайський клінічний центр охо-
рони здоров’я при Фуданьському університеті, Цен-
тральний госпіталь Уханя, Хуачжунський університет 
науки і технологій, Уханський центр лікувально-про-
філактичної допомоги, Університет Сіднея в Австра-
лії та інші. Процес тривав менше двох тижнів. Це без-
прецедентні терміни для світової епідеміології. На 
отримання аналогічних результатів у 2014 р. під час 
епідемії Еболи знадобилося майже два місяці.

На середину лютого в Китаї стартували або вже пе-
ребували в процесі отримання дозволів понад 100 
клінічних випробувань різних препаратів для ліку-
вання коронавірусної інфекції.

Технологічні гіганти КНР такі, як Tencent, Alibaba і 
ByteDance, також долучилися до боротьби з епідемією. 
Мегапопулярний месенджер WeChat запустив мінідо-
даток, за допомогою  якого можна повідомити про нові 
спалахи вірусу. У Tiktok розміщені відеоінструкції, що роз-
повідають, як правильно захистити себе в цей період, а 
найбільший інтернет-магазин Taobao не дозволяє про-
давцям підвищувати ціни на дефіцитні хірургічні маски.

Сьогодні є всі підстави сказати, що система мобілі-
зації всіх сил та ресурсів держави задля виконан-
ня надважливих завдань є не тільки особливістю 
соціалізму з китайською специфікою, але й стала 
суттєвим чинником перемоги над коронавірусом. І 
це четвертий важливий висновок. З 23 січня різні 
провінції й міста країни направляють в Ухань і про-
вінцію Хубей тисячі медичних працівників, кількість 
яких до 8 лютого сягнула 9000 осіб. 8 лютого уряд 
Китаю постановив, що 16 провінцій повинні підтри-
мувати 16 міст провінції Хубей і її околиці.

Уже станом на 7 лютого держава виділила на про-
філактику епідемії, лікування та боротьбу з ко-
ронавірусом на всіх рівнях 66,74 млрд юанів.

Китайські економічні експерти вважають, що вплив 
епідемії на економіку Китаю, по-перше, позначить-
ся на сфері споживання й сфері послуг, по-друге, 
на промисловому виробництві, по-третє, на зовніш-
ній торгівлі. КНР необхідно взаємодіяти з ринками 

зовнішньої торгівлі Європейського Союзу, АСЕАН 
і країн-учасниць проєкту «Один пояс, один шлях». 
Заклопотаність іноземних клієнтів і страх перед епі-
демією будуть впливати на міжнародну економіку.

Вельми значним виявиться негативний вплив епі-
демічної ситуації на міжнародний туризм, на дослі-
дження й розробки в різних галузях, на технічні та 
інформаційні послуги, на кадрові питання.

Боротьба з епідемією шляхом карантину немину-
че призводить до удару в економіці КНР. Падіння 
економічної активності та зниження рівня про-
мислового виробництва спостерігається в усіх 
регіонах країни. Ізоляція величезних мас населен-
ня неодмінно спричинить значне падіння обсягів 
сфери послуг, яка у ВВП Китаю у 2019 р. становила 
57,8% (у 2003 р. під час попередньої епідемії вона 
становила 35,4%).

До того ж відтоді значно зросла частка малих і се-
редніх підприємств, їх внесок у ВВП країни нині 
становить 60%, а в структурі зайнятого населення 
– 80%. Саме малі й середні підприємства найперши-
ми страждають від вимушеного обмеження роботи 
в період карантину. Результати досліджень Пекін-
ського університету й Університету Цінхуа свідчать 
про те, що 34% таких підприємств будуть змушені 
зачинитися через місяць простою. За два місяці ви-
мушеної перерви припинять діяльність 67% малих і 
середніх підприємств, за три – 85%.

Найсумніше те, що під ударом опиняться високо-
технологічні стартапи, що перебувають у процесі 
інтенсивного росту, використовують великі обсяги 
запозичених коштів для поточних операцій. До них 
належить, наприклад, найбільш просунутий китай-
ський виробник електрокарів NIO, який уже зараз у 
серйозній кризі через майже цілковиту відсутність 
замовлень у першому кварталі 2020 р.

Зменшення ділової активності погіршує й без того 
складну ситуацію з проблемними кредитами (у 2019 р.  
банківський сектор Китаю списав таких боргів май-
же на 290 млрд дол. США). Епідемія позначається й на 
ринку цінних паперів: у перший день після новоріч-
них канікул індекси основних бірж обвалилися на 8%.

У нинішніх умовах уряд Китаю приділятиме більше 
уваги потребам охорони здоров’я, виробництва й 
зберігання медикаментів та медичного обладнання, 
а це може спровокувати підвищення цін.

Не вдаючись до полеміки з надуманими звинуваченнями, зауважу: історія 
все розставить на свої місця. Крапка в боротьбі з коронавірусом поки не 
поставлена. У ХХІ столітті на людство очікують нові випробування, тому важ-
ливо вірити в перемогу добра й проявляти солідарність. Гарним прикладом  
такої поведінки є великий Китай.

У складних умовах керівництво Китаю виявило муж-
ність, рішучість і, водночас, продемонструвало свою 
прихильність принципам і підходам, які були прого-
лошені як усередині країни на ХІХ Всекитайському 
з’їді Компартії, так і на міжнародній арені у виступах 
Голови КНР Сі Цзіньпіна на 70-й Генасамблеї ООН і 
Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Чітка послідовна позиція Китаю знайшла розу-
міння й підтримку більшості країн світу, уряди та 
народи яких висловили свою солідарність із Держ- 
радою КНР і китайським народом. У перші години 
випробувань світове співтовариство об’єдналося 
заради перемоги над небезпечною інфекцією.

На жаль, американський уряд не надав суттєвої 
допомоги китайському народові. Навпаки, дехто в 
США докладав зусиль до дискредитації дій керів-
ництва Китаю. За образним висловом китайської 
вченої, китайцям довелося не тільки запобігати й 
контролювати новий коронавірус, а й боротися з 
вірусом холодної війни.

Спочатку в американській пресі з’явилися натяки на 
те, що коронавірус – це нібито китайська біологічна 
зброя. Посол КНР у США Цуй Тянькай із цього при-
воду заявив, що погано підігрівати чутки й поши-
рювати їх. На його думку, подібне може призвести 
до паніки серед населення, расової дискримінації 
та ксенофобії, а також зашкодити боротьбі з коро-
навірусом. «Є люди, які кажуть, що вірус з’явився у 
військовій лабораторії не в Китаї, можливо, в США. 
Як ми можемо вірити всім цим божевільним припу-
щенням?» – зазначив китайський дипломат.

Потім The New York Times відкрила політичну кампанію проти Компартії Китаю, розмістивши публікацію 
Coronavirus Crisis Shows China’s Governance Failure («Криза з коронавірусом показала провал китайського 
управління»). Тему розвинула Washington Post, стверджуючи в статті, що громадяни КНР страждають від не-
стачі відкритої дискусії. На переконання редакції, китайські чиновники стежать за спілкуванням у WeChat 
навіть за межами Піднебесної, щоб цензурувати висловлювання співвітчизників про епідемію.

1 лютого китайський академік Ван Чен висунув концепцію лікарні, складеної з квадратних боксів. На 
його думку, ці бокси, подібно до військового шпиталю, можна встановити на стадіоні, виставковому май-
данчику тощо. Це дозволить швидко й із найменшими витратами розмістити нетяжкохворих пацієнтів 
для лікування. До нього дослухалися, і нині планується будівництво 11 таких закладів. Увечері 3 лютого в 
Ухані були відкриті три «лікарні з квадратними боксами» на 4200 місць. 7 лютого там само п’ять універ-
ситетів почали перетворюватися в спеціалізовані медичні установи, які додали ще 5400 місць. У той же 
день у місті стартувало вимірювання температури тіла всього населення.

За допомогою відповідного зниження процентних 
ставок за кредитами, зокрема середньостроковими 
й довгостроковими, банківська система буде під-
тримувати підприємства в подоланні наслідків епі-
демії. За даними китайських ЗМІ, у лютому реальний 
сектор китайської економіки отримав кредитів на 
суму понад 77 млрд дол. США.

Крім того, Міністерство соціального забезпечен-
ня поінформувало про те, що підприємства, які 
постраждали внаслідок епідемічної ситуації та 
які відчувають труднощі на виробництві, можуть 
стабілізувати свою роботу шляхом коригування 
заробітної плати, зміни робочих місць і скоро-
чення робочого часу, попередньо проконсульту-
вавшись із працівниками.

Додатково фіскальні органи на центральному та 
місцевому рівнях запроваджують послаблення або 
тимчасово скасовують податкові відрахування в 
різноманітні соціальні фонди задля зменшення фі-
нансового навантаження на компанії.

П’ятим заключним висновком з історії боротьби 
соціалізму з китайською специфікою зі смертель-
ною коронавірусною інфекцією є визнання світо-
вою спільнотою щирого бажання китайського 
керівництва в найкоротші терміни приборкати 
епідемію, захистити населення Піднебесної та ін-
ших держав від можливого зараження. Досвід КНР 
в протистоянні епідемії уважно вивчається уря-
дами інших країн, а ефективність ужитих заходів 
викликає повагу міжнародного співтовариства.
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О. Стрижак

            Безпека ЖИТТЯ 
та здоров’я ЛЮДЕЙ – 
         на ПЕРШОМУ МІСЦІ
Як КИТАЙ бореться 
                   з епідемією? 

Хе Мьо
віцеголова Китайської 

діаспори в Україні

Прем’єр Державної Ради КНР 
Лі Кецян з інспекцією в м. Ухань

Спалах епідемії пневмонії, викликаної коронавірусом 
нового типу (2019-nCoV), ураз перетворив новоріч-
ний банкет із нагоди Свята Весни на війну без поро-
ху. В умовах складної епідеміологічної ситуації Уряд 
Китаю вжив безпрецедентних заходів щодо попере-
дження, профілактики та контролю епідемії. Саме 
невідкладні рішення та рішучі дії керівництва держа-
ви унеможливили швидке розповсюдження вірусу як 
серед китайського населення, так і у світі. 
20 січня Голова КНР Сі Цзіньпін дав важливі вказівки щодо попере-
дження поширення епідемії. За його директивами, парткоми всіх рівнів 
та відповідні органи влади повинні були звертати серйозну увагу на 
вірус, усіма силами впроваджувати роботу з профілактики та контролю 
епідемії, ставити безпеку життя й здоров’я людей на перше місце. Необ-
хідно було дізнатися причину зараження, шляхи передачі вірусу, а також 
посилити моніторинг та інформування людей. Крім того, Прем’єр Дер-
жавної Ради КНР Лі Кецян виступив із низкою вказівок – ужити заходів 
для ранніх фіксації, звітування, ізоляції, лікування та надання допомо-
ги; підтримувати контакти з Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(далі – ВООЗ) і міжнародними партнерами, Гонконгом, Макао та Тайва-
нем задля унеможливлення поширення епідемії.

Відповідно до приписів лідерів 
країни, було проведено онлайн-за-
сідання членами групи спільного 
попередження й контролю Держав-
ної Ради КНР та розроблено план 
реагування на епідемію. Національ- 
ний комітет охорони здоров’я Китаю 
створив робочу групу для боротьби 
з пневмонією, викликаною коро-
навірусом нового типу (中国共产党

新闻网, інформаційний портал КПК 
– h t t p : //c p c . p e o p l e . c o m . c n /
n1/2020/0120/c64094-31557455.html).

21 січня речник МЗС Китаю Ґен Шуан виступив із 
заявою, у якій, зокрема, вказав, що КНР, виходя-
чи з принципів відкритості, прозорості та високої 
відповідальності, своєчасно повідомила ВООЗ, за-
цікавлені країни, а також Сянґан, Аомень і Тайвань 
про ситуацію й надала відомості про геномну по-
слідовність коронавірусу нового типу. У подальшо-
му ситуацію з пневмонією нового типу обговорили 
за участю представників Китаю на нараді Надзви-
чайного комітету Міжнародних медико-санітарних 
правил (Міжнародне радіо Китаю – http://ukrainian.
cri.cn/841/2020/01/22/2s68340.htm). 

22 січня Китай ухвалив рішення щодо тимчасового 
впровадження політики з відшкодування витрат па-
цієнтам із пневмонією, викликаною коронавірусом 
нового типу, для забезпечення їхнього своєчасного 
й ґрунтовного лікування (Міжнародне радіо Китаю 
– http://ukrainian.cri.cn/841/2020/01/23/2s68367.htm). 

22 та 23 січня відбулася нарада Комітету з 
надзвичайних ситуацій, скликана Генеральним  

директором ВООЗ відповідно до Міжнародних ме-
дико-санітарних правил у зв’язку зі спалахом ново-
го коронавірусу в КНР. За результатами наради було 
ухвалене рішення не вводити надзвичайний стан. 
Проте члени Комітету погодилися з тим, що ситуа-
ція має екстрений характер, та вирішили зібратися 
через декілька днів (сайт ВООЗ – https://www.who.
int/ru/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-
the-meeting-of-the-international-health-regulations-
(2005)-emergenc y-commit tee-regarding-the-
outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). 

24 січня ухвалили рішення про закриття міста 
Ухань на карантин. Там припинили діяльність аеро- 
порт, вокзали, метро, перестали їздити громад-
ський транспорт та таксі. На кордоні кожного ра-
йону міста поставили пости для обмеження руху в 
обох напрямках. Водночас у містах Пекін та Шан-
хай, а також в усіх провінціях Китаю були вжи-
ті суворі заходи попередження, профілактики й 
контролю за епідемією. 

Безпрецедентне введення режиму повного карантину в Ухані – центрі спалаху епідемії 
– унеможливило швидкісне розповсюдження недуги. З моменту його початку кількість 
підтверджених випадків зараження в усіх регіонах зростала з меншою швидкістю, аніж 
у провінції Хубей та місті Ухань зокрема.

Карантин є традиційним і найбільш ефективним заходом запобігання смертельній епіде-
мії, хоча він може мати непередбачені ризики та наслідки. Оскільки поки не існує спеціаль-
ного лікування або вакцини проти коронавірусу нового типу, стандартні заходи в умовах 
надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я здебільшого виявляються найдієвішими, 
включаючи ізоляцію джерел інфекції, відсічі або переривання шляхів передачі. 

Нині в усьому Китаї активовано сигнал тривоги найвищого рівня, що має на меті виявлення, 
діагностику та ізоляцію недужих або тих, у яких не підтверджено характер хвороби, у міні-
мальні строки. До того ж було вирішено продовжити новорічні канікули (Shanghai Institutes for 
International Studies Report on Coronavirus Battle, с. 7).  

24 та 27 січня всі туристичні агентства Китаю 
припинили групові тури як у середині країни, так 
і за кордоном. 

25 січня проведено Перше засідання Постійного 
комітету Політбюро ЦК КПК під головуванням його 
генерального секретаря Сі Цзіньпіна. Зібрання 
заслухало доповіді щодо заходів запобігання та 
контролю епідемії пневмонії, викликаної корона-
вірусом нового типу, а також питання, що стосува-
лися повторних обстежень і додаткових заходів, 
включно з лікуванням хворих. За результатами 
засідання створили керівну групу реагування на 
епідемію, яка працюватиме безпосередньо під 
орудою Постійного комітету Політбюро ЦК КПК. 
Тоді ж вирішили направити спеціальні групи до 
провінції Хубей та інших районів із важкою епіде-
міологічною ситуацією задля активізації роботи з 
профілактики та контролю пошесті.

Засідання неодноразово наголошувало на важли-
вості проведення лікування недужих усіма силами. 
Було запропоновано чотири принципи – централі-
зувати хворих, централізувати спеціалістів, цент- 
ралізувати ресурси та централізувати допомогу. 
Пріоритетом номер один назвали лікування людей 
у фіксованих медзакладах із комплексним облад-
нанням. Одночасно з цим виокремили необхідність 
піклуватися про медичний персонал, усіляко обері-
гаючи його від інфікування.  

27 січня Прем’єр Державної Ради КНР Лі Кецян 
відвідав місто Ухань з інспекцією. Він поспілкував-
ся з хворими та медиками, перевірив будівництво 
лікарні Хошеньшань (火神山医院). Зустрічаючись із 
людьми, посадовець неодноразово дякував тим, 
хто бореться з епідемією, усім, хто залучений до 
зведення лікарні в Ухані. У межах візиту урядовець 
навідався до тамтешніх ринків, аби пересвідчи-
тись у наявності продовольства, доступності цін 
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генерального секретаря Сі Цзіньпіна. На зібранні 
було розглянуто наступні кроки, що необхідні для 
боротьби з епідемією, та надані важливі вказівки 
керівництвом країни. Лідер держави зазначив, що 
потрібно наздоганяти час, не пасувати перед цим 
«демоном» (тобто епідемією), рішуче стримувати 
поширення недуги, виграти цю війну проти ворога. 

4 лютого почав приймати пацієнтів перший 
спеціалізований шпиталь із лікування коронаві-
русу нового типу, який спорудили в китайському 
місті Ухань. Лікарня Хошеньшань може одночасно 
вмістити до 1000 хворих. що дозволило зменши-
ти нестачу місць в інших закладах охорони здо-
ров’я. Її будівництво стартувало 23 січня й велося 
прискореними темпами. Об’єкт завершили всьо-
го за 10 днів (Міжнародне радіо Китаю – http://
ukrainian.cri.cn/841/2020/02/04/2s68525_1.htm). За 
дорученням Голови Центральної військової ради 
КНР Сі Цзіньпіна армією було відправлено 1400 

осіб медичного персоналу для надання допомоги 
пацієнтам лікарні Хошеньшань. 

6 лютого відкрилася друга лікарня Лейшеньшань  
(雷神山医院) на 1600 пацієнтів. Обидва заклади 
споруджені згідно із сучасними стандартами та 
підтримують мережу п’ятого покоління (5G). За 
процесом будівництва, що транслювався наживо 
через інтернет, спостерігало 60 млн людей. Крім 
того, китайці використовували технологію будів-
ництва мобільних лікарень із облаштуванням їх-
ніх приміщень на територіях виставкових центрів 
і стадіонів, розрахованих загалом на 3400 пацієн-
тів. Вони здебільшого призначені для тих, у кого 
виявили легкі симптоми захворювання, щоб у та-
кий спосіб знизити ризики поширення епідемії 
(інформація подана за матеріалами пресконфе-
ренції Тимчасово повіреного в справах Посоль-
ства КНР в Україні У Ляньвеня від 07.02.2020). 

на харчі (портал Центрального народного уряду 
КНР – http://www.gov.cn/guowuyuan/2020-01/28/
content_5472566.htm). 

28 січня відбулася зустріч Голови КНР Сі Цзіньпіна 
з Генеральним директором ВООЗ Тедросом Адано-
мом Гебреісусом. Під час зустрічі Сі Цзіньпін зазна-
чив, що безпека життя людей і їхнє здоров’я завжди 
стоять на першому місці, тому нині найважливіше – 
взяти під контроль спалах нового коронавірусу. За 
словами очільника держави, КНР вітає участь ВООЗ 
у запобіганні епідемії та контролі за її поширен-
ням. Він підкреслив, що Китай готовий працювати 
разом із ВООЗ і всією світовою спільнотою задля 
захисту регіональної та глобальної безпеки у сфе-
рі охорони здоров’я (Міжнародне радіо Китаю – 
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/01/29/2s68426.htm).

31 січня ВООЗ оголосила міжнародний надзвичай- 
ний стан через епідемію коронавірусу. Як сказала 
речниця МЗС Китаю Хуа Чунь’їнь на пресконферен-
ції 3 лютого: «Діючи з високим почуттям відпові-
дальності за здоров’я людей, уряд КНР вжив най-
більш суворих та комплексних заходів у зв’язку зі 
спалахом епідемії. Ці заходи суттєво перевищили 
Міжнародні медико-санітарні правила». За слова-
ми Генерального директора Всесвітньої організації 
охорони здоров’я Тедроса Аданома Гебреісуса, Ки-
тай встановив новий взірець вжиття невідкладних 
заходів щодо боротьби з епідемією. Оголошення 
надзвичайного стану міжнародного рівня через 
поширення коронавірусу не є вотумом недові-
ри Китаю. Навпаки, ВООЗ довіряє Піднебесній у її 
боротьбі зі спалахом хвороби. Їхня спільна мета – 
унеможливити завдання шкоди країнам із нероз-
виненою системою охорони здоров’я. 

31 січня речниця МЗС Хуа Чунь’їнь виступила з 
заявою. У ній ішлося про те, що, враховуючи труд-
нощі, з якими стикаються громадяни КНР, зокрема 
жителі провінції Хубей та міста Ухань закордоном, 
Уряд Китаю ухвалив рішення в найкоротші строки 
повернути їх на Батьківщину. 

1 лютого член ПК Політбюро ЦК КПК, Прем’єр 
Держради, глава керівної групи ЦК КПК з профі-
лактики й боротьби з епідемією коронавірусу но-
вого типу Лі Кецян провів засідання керівної групи. 
На заході підкреслили, що забезпечення поставок 
продовольства й протиепідемічних матеріалів є 
обов’язковою умовою для протидії епідемії. Крім 
того, на зібранні дійшли згоди, що слід посилити 
централізоване виробництво й перерозподіл за-
хисних костюмів, інших медичних засобів, у пріо-
ритетному порядку забезпечувати потреби Уханя 
та решти ключових регіонів. На засіданні також 
зазначили, що «неприпустимо затримувати видачу 
матеріальних ресурсів, які централізовано розпо-
діляються. Необхідно відкрито, прозоро, вчасно й 
достовірно висвітлювати інформацію про епіде-
мічну ситуацію та протиепідемічні заходи, непри-
пустимо спотворювати й приховувати інформа-
цію» (Міжнародне радіо Китаю – http://ukrainian.
cri.cn/841/2020/02/01/2s68476.htm). 
1 лютого чотири цивільних літаки, які були від-
правлені Урядом КНР, повернулися з 89 громадяна-
ми Китаю (усі – жителі провінції Хубей) з Таїланду. 
Нині вже перебувають на рідній землі 399 мешкан-
ців провінції Хубей, які подорожували Таїландом, 
Малайзією та Японією. 

3 лютого відбулося Друге засідання Постійного 
комітету Політбюро ЦК КПК під головуванням його 

О. СТРИЖАК, ХЕ МЬО КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

На засіданні відзначили, що зараз у всіх регіонах 
країни, за винятком провінції Хубей, кількість нових 
підтверджених випадків захворювання загалом 
стабілізувалася, а смертність є низькою. У зв’язку 
з цим слід розумно розподіляти ресурси, уникнути 

непотрібної паніки. Продовжуючи запровадження 
науково обґрунтованих заходів щодо запобігання 
епідемії й контролю за нею, необхідно організова-
но сприяти поверненню виробництва до звичайно-
го режиму й належним чином захистити усталений 

Прем’єр Державної Ради КНР Лі Кецян з інспекцією 
в м. Ухань на території будівництва нової лікарні Хошеньшань Голова КНР Сі Цзіньпін поруч із Генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреісусом

Член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, Прем’єр Держради КНР, глава керівної робочої 
групи ЦК КПК з боротьби з епідемією пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, Лі Ке-
цян 6 лютого провів засідання цієї групи. «У наступні кілька днів основні зусилля будуть спря-
мовані на те, щоб підвищити здатність лікарень приймати нових пацієнтів, продовжувати 
різними способами збільшувати кількість лікарняних ліжок в Ухані й направляти додаткові 
зусилля для підтримки та розкриття місцевого потенціалу нарощувати кількість медичних 
працівників у цьому місті», – підкреслив посадовець. 
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соціально-економічний лад (Міжнародне радіо Ки-
таю – http://ukrainian.cri.cn/841/2020/02/07/2s68574.
htm). 

Усього центральна та місцева влада виділили 66,7 
мільярда юанів (майже 10 мільярдів доларів США) 
на загальну систему охорони здоров’я з метою про-
філактики епідемії. Ці кошти розподілили в сільські 
райони. Щоб уникнути широкомасштабного по-
ширення недуги, тимчасово закрили транспортне 
сполучення міста Ухань, однак не залишили без 
допомоги його багатомільйонне населення. Було 

зібрано 107 груп висококваліфікованих медиків (по-
над 10000 медичних працівників), які спеціалізують-
ся на респіраторних захворюваннях, для підтримки 
таких міст, як Ухань, мобілізовано матеріальні ре-
сурси для гарантування нормального життя лю-
дей у цьому ареалі. Заводи, що спеціалізуються на 
виробництві медичних захисних масок та інших 
матеріалів для профілактики епідемії, отримали 
розпорядження працювати 24 години на добу, щоб 
задовольнити потреби громадян (за матеріалами 
пресконференції Тимчасово повіреного в справах 
Посольства КНР в Україні У Ляньвеня від 07.02.2020). 

Лікарня Хошеньшань

Прем’єр Державної Ради КНР Лі Кецян в Інституті патобіології Китайської академії медичних наук 

Ми звернулися до Дмитра Синиці, студента, що на-
вчається в Ухані, аби довідатися про ситуацію з ко-
ронавірусом, так би мовити, зсередини. У місті він 
залишається до сих пір. 

А.: Дмитре, що було зроблено урядом із моменту 
спалаху та які заходи проводяться нині?

Д.: 14 січня я повернувся в Ухань із подорожі Кита-
єм. Перше, що помітив, усі люди були в масках. Паніки 
не було, проте я зрозумів, що все доволі серйозно. 24 
числа ухвалюється рішення закрити місто, аби попе-
редити розповсюдження епідемії. Райони також ізо-
льовані один від одного, аби потрапити з одного в 
інший, потрібно мати спеціальну перепустку. Усі зобо- 
в’язані носити маски, в іншому випадку на людину 
очікує штраф. Є люди, особливо похилого віку, які 
нехтують цими правилами, тому влада впроваджує 
додаткові заходи. 

Що стосується студентів, то в гуртожитку нас постій-
но обстежують – беруть аналізи, міряють температу-
ру. Додатково ми маємо спеціальну групу в соцмере-
жі, доповідаємо кожного дня про свій стан: чи немає 
симптомів вірусу. Територія університету закрита. 
Влада докладає всіх можливих зусиль, щоб запобіг-
ти розповсюдженню епідемії. Після запровадження 
карантину ми розуміємо, що зараз ризик заразитися 
– мінімальний. 

А.: Щодо нинішнього стану, то на момент підго-
товки номера до друку Дмитро повідомив нам, що 
карантин продовжено ще на два тижні. Це міні-
мальний строк, можливо, ближче до дати закінчен-
ня його ще пролонгують.

Дмитро Синиця – український студент у м. Ухань

Як зазначив Генеральний директор ВООЗ 
Тедрос Аданом Гебреісус:

«Це час для фактів, а не страху. 
Це час для науки, а не вигадок. 

Це час для згуртованості, а не образ».

Зокрема, як заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чунь’їнь на пресконференції 3 лютого: «Хубей створив ціло-
добову «гарячу лінію» для іноземних громадян, студентів та туристичних груп у провінції задля надання 
консультацій та допомоги. Окрім того, офіційний сайт і сторінка в соціальній мережі Wechat департаменту 
іноземних справ провінції Хубей оперативно передають вичерпну інформацію про епідеміологічну ситу-
ацію та запобігання епідемії англійською, французькою, німецькою, російською, японською, корейською 
та іспанською мовами. Багато провінцій, автономних регіонів та муніципалітетів надіслали відкриті листи 
іноземним громадянам, які там працюють або навчаються, а також надали їм інформацію про заходи 

застереження та місця отримання лікування й до-
помоги задля посилення роботи з надання послуг 
та інформації іноземним громадянам». 

Завдяки ефективним заходам китайського уряду, 
а також дієвій співпраці з міжнародною спільно-
тою, епідемія не дуже поширилася світом. Сього- 
дні, крім Китаю, у 24 країнах зафіксовано 224 ви-
падки захворювання на пневмонію, викликану 
коронавірусом,, що становить лише 1% від за-
гальної кількості недужих. Решта 99% хворих пе-
ребувають усередині КНР. За межами Піднебесної 
стався тільки один смертний випадок. Чітко від-
різняється від китайської ситуації спалах вірусу 
H1N1, який вирував приблизно рік і розпочався 
2009-го зі США. Тоді він поширився на 214 країн 
і регіонів. Тільки в Америці захворіло майже 60 
млн осіб, сотні тисяч лікувалося в медзакладах, 
а кількість померлих перевищила десятки тисяч 
чоловік. У цьому сенсі китайський народ, дотри-
муючись суворих заходів, вжитих урядом, пожерт- 
вував зручністю власного життя, беручи на себе 
ризики зараження хворобою, в обмін на безпе-
ку громадян інших країн. Міжнародна спільно-
та, чітко усвідомлюючи величезний внесок КНР, 
дала дуже високу оцінку його діям.

Попри те, що коронавірус нового типу заразний, 
і навіть існує ймовірність, що людина без симп-
томів може поширювати вірус, смертність від 
нього вельми низька, усього 2%, а це набагато 
менше порівняно з кількістю смертей, пов’яза-
них із вірусом Ебола (40,4%), респіраторним син-
дромом MERS (34,4%), згаданим вірусом H1N1 (17%). 
Зі зміцненням співпраці Китаю з міжнародною 
спільнотою в науково-дослідній сфері безперерв-
но поглиблюються знання медиків та вчених про 
новий тип коронавірусу й удосконалюються ме-
тодики лікування й профілактики епідемії. Кіль-
кість осіб, що видужали, постійно збільшується. 
Починаючи з 1 лютого таких уже втричі більше, 
ніж померлих (за матеріалами пресконференції 
Тимчасово повіреного в справах Посольства КНР 
в Україні У Ляньвеня від 07.02.2020). 

9 лютого Прем’єр Державної Ради КНР, глава 
керівної робочої групи ЦК КПК з боротьби з епі-
демією пневмонії, викликаної коронавірусом 
нового типу, Лі Кецян відвідав Інститут пато- 
біології Китайської академії медичних наук, щоб 
проінспектувати науково-дослідну роботу з про-
філактики й контролю епідемії та висловити 
підтримку вченим (Міжнародне радіо Китаю – 
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/02/10/2s68617.htm).
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     Об’єднання Сходу і Заходу 
                  в спільну прихильність 
            багатосторонності

Промова Ван Ї
Державного радника та Міністра закордонних справ КНР

на 56-й Мюнхенській конференції з безпеки, 
де головував Вольфганг Ішингер

Мюнхен, 15 лютого 2020 р.

ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
Мені приємно відвідувати 56-ту Мюнхенську конференцію з безпеки 

та приєднуватися до нових і давніх друзів.
Ми відвідуємо цьогорічну МКБ у незвичний момент, оскільки ми з колегами приїхали прямо з поля бою. 

Під сильним керівництвом Голови КНР Сі Цзіньпіна китайський уряд докладає зусиль для боротьби 
з раптовим спалахом нового вірусу. 1,4 мільярда китайців об’єднані як один і ведуть «війну без диму». 
Ми вирішуємо, як захистити місто Ухань, захистити провінцію Хубей та захистити кожну людину, 

яка протистоїть вірусу. І ми налаштовані боротися й виграти цю битву.

У той самий день Нового року за місячним календарем Голова КНР Сі Цзіньпін особисто очолив нараду, 
щоб направити відповідь на спалах, оголосивши загальну війну проти епідемії. Уряд оперативно створив 
національну основу всебічного, міжвідомчого реагування. Прем’єр-міністр Лі Кецян відправився до Уханя, 
епіцентру спалаху, щоб перевірити, як ведеться боротьба з епідемією. Від центральної влади до органів 
місцевого самоврядування, від міської до сільської місцевості – весь народ бореться з епідемією з рішучістю 
й самопожертвою. Було вжито ніщо інше, як комплексні, найсуворіші й всебічні заходи.

Як зазначали багато світових лідерів, приємно, що китайський уряд та люди виявили тверду рішучість у 
боротьбі з епідемією. Висока швидкість і масштаб реакції Китаю рідко зустрічаються у світі. Швидкість, 
масштабність та ефективність Китаю – усе це свідчить про сильні сторони китайської системи.

Ухань може бути фронтом у цій битві, але він не воює один. Ми, китайці по всій країні, твердо стоїмо з на-
шими братами та сестрами в Ухані й Хубеї. Дозвольте назвати кілька прикладів наших об’єднаних зусиль.

Учені та дослідники, які працювали день і ніч, виділили перший штам вірусу й розробили тест-реагент 
менше ніж за сім днів. Понад 20 000 медпрацівників у більше як 100 медичних колективах зібралися в Хубеї, 
найбільш постраждалій провінції, з усієї країни, щоб підтримати боротьбу з епідемією. Підтверджуючи 
професійну відданість, вони рятують і захищають життя цілодобово, незважаючи на ризик зараження 
та виснаження від перевтоми.

Інша група людей, що працює 24 години на добу, – кілька тисяч інженерів та будівельних робітників, які зве-
ли дві спеціалізовані лікарні, оснащені 2500 ліжками менше ніж за 15 днів. Усупереч морозяній погоді, праців-
ники громади не залишають жодного каменя, щоб не довелося перевіряти кожен блок, аби переконатися, 
що кожна сім’я, яка потребує уваги, не залишилася без нагляду. Десятки тисяч добровольців трудяться 
безперервно, щоб вчасно доставити запаси та допомогу в постраждалі регіони. Китайці в усьому світі 
кинулися робити пожертви в грошовій та натуральній формах, щоб допомогти боротися зі спалахом.

Після бурі приходить веселка. Ми впевнені, що Китай вийде з епідемії сильнішим. Його скорочений спо-
живчий попит та перепони для зростання стрімко зникнуть, і КНР отримає більш надійний, стійкий еко-
номічний і соціальний розвиток.

Китайська нація зазнала всіляких випробувань і негараздів у своїй історії, які сформували національний 
наполегливий та витривалий характер. Боротьба з цією епідемією не стане винятком. Це лише зробить 
нас міцнішими, завзятішими. Наша країна рухатиметься більш упевненим кроком до досягнення помір-
ного процвітання в усіх відношеннях, зокрема в усуненні абсолютної бідності, здійсненні омолодження 
китайської нації.

ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ – це історія боротьби з хворобою. Вірус не поважає кордонів. Ось чому ми надали 
велике значення міжнародному співробітництву в галузі охорони здоров’я від початку спалаху. У дусі 
відкритості та прозорості ми оперативно повідомили світ про спалах, поділилися генетичною послідов-
ністю вірусу. Ми тісно співпрацювали з ВООЗ, запрошували міжнародних експертів приєднатися до наших 
лав, надавали допомогу й підтримку іноземним громадянам у Китаї.

Нині підтверджені випадки за межами КНР ста-
новлять менше одного відсотка від загальної 
кількості у світі. Це означає, що Китай ефектив-
но стримував поширення спалаху за нашими ме-
жами. Для цього ми доклали надзвичайних зусиль і 
зазнали великих утрат.

Однак Китай бореться не один. Міжнародна спіль-
нота надала нам цінну моральну та матеріальну 
підтримку. Ця спільна боротьба зміцнює дружбу 
між китайським народом і народами в усьому світі.

Росія, Білорусь та Республіка Корея чартерними рей-
сами швидко доставили необхідні медичні засоби в 
Ухань. Пакистан, наш «залізний» брат, надіслав нам 
майже всі маски, що були на його складах. На піку 
спалаху прем’єр-міністр Камбоджі Гун Сен здійс-
нив особливий візит до Пекіна, щоб запропонувати 
підтримку Китаю. Прем’єр-міністр Таїланду Прают 
Чан-Оча передав спеціально зроблене відео про 
те, що Таїланд та Китай – одна родина, яка зобов’я-
зана боротися із епідемією разом. Прем’єр-міністр 

Шрі-Ланки Махінда Раджапакса молився за КНР у 
храмі Абхаярама в Коломбо. Теж саме робив майже 
мільйон буддистських вірян у цій країні. Президент 
Італії Серджо Матарелла відвідав школу з великою 
кількістю китайських учнів та провів концерт у Кві-
ринальському палаці на підтримку протидії епідемії.

У найважчі часи боротьби люди в усьому світі твер-
до стоять на нашій стороні. Японські групи надісла-
ли запаси допомоги в Китай, підкріплені давніми ки-
тайськими поетичними рядками: «Не бійся броні, бо 
мою теж носиш», передаючи зворушливе повідом-
лення про співпереживання від близького сусіда. 
В інших частинах світу теж не лишилися осторонь: 
американці дарували медичні предмети та інвентар; 
індонезійський поліцейський заспівав пісню «Іди, 
Ухань!»; учні Великої Британії виконали китайську 
пісню «Наповніть світ любов’ю»; вежа Бурдж-Халіфа 
в ОАЕ засвітилася червоним кольором у знак солі-
дарності з Китаєм; із цього міста, Мюнхена, надісла-
ли свої найкращі побажання до Китаю.

ЗИМА ВРЕШТІ ПРОЙДЕ, ТА ОБОВ’ЯЗКОВО НАСТАНЕ ВЕСНА.

Суворі й ретельні заходи Китаю окупаються. Станом на 14 лютого зафіксовано 12-денне падіння кількості 
підтверджених випадків за межами Хубея. Сама ж ситуація в Хубеї та Ухані перебуває під більш ефектив-
ним стримуванням. Це показує, що загалом епідемія є контрольованою. Кількість вилікуваних випадків на 
зазначену дату перевищила 8000. Рівень летальності становив 2,29 відсотка по всій країні, 0,55 відсотка 
– за межами Хубея. Ці факти та цифри свідчать про те, що хвороба значною мірою виліковна. Як сказав 
Голова КНР Сі Цзіньпін, ми маємо повну впевненість, спроможність та рішучість перемогти епідемію. Зоря 
проривається, і ми бачимо, як світлішає.

Проблеми, які постали перед економічним і соціальним розвитком Китаю, будуть тимча-
совими й короткочасними. Завдяки своїй стійкості, потенціалу та життєздатності, еко-
номіка КНР спроможна подолати всі ризики. Основи стабільного економічного зростання 
не змінилися й не зміняться.
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Багато країн запропонували конструктивні ідеї 
щодо побудови такої співпраці. Як зазначив Голо-
ва КНР Сі Цзіньпін, нашою метою має бути забезпе-
чення миру та поступу для всіх, а також підтримка 
справедливості та взаємної вигоди. У цьому випад-
ку практика багатосторонності повинна ґрунтува-
тися на міжнародному праві та загальновизнаних 
нормах міжнародних відносин. Це вважається від-
повіддю на питання про те, як застосувати багато-
сторонність у глобалізованому світі.

ПО-ПЕРШЕ, щоб підтримувати багатосторон-
ність, ми маємо слідувати спільному розвитку. 

Багатосторонність не означає те, що будь-яку кра-
їну будуть ставити вище за інших. Натомість ми 
виступаємо за рівне право на розвиток для всіх 
країн. Якщо Захід користується стійким процвітан-
ням, а решта є відсталими, багатосторонність ніко-
ли не може бути реально реалізована і спільного 
прогресу людству досягти неможливо. Фей Сяотун, 
відомий китайський соціолог, передбачив світ, в 
якому країни пишаються скарбами власних спад-
щин, цінують інші культури та сприяють спільному 
процвітанню. У період глобалізації лише тоді країни 
зможуть досягти успіху, коли міжнародне співтова-
риство матиме повноваження й залучатиме до ро-
боти більше партнерів.

Модернізація Китаю як великої країни з 5000 рока-
ми існування досягається наполегливою працею 
та мудрістю своїх людей. Ураховуючи національні 

умови, КНР не копіює західну модель. Цінуючи свої 
культурні традиції, Китай не прагнутиме гегемонії, 
навіть коли він зростатиме. Ми вибрали мирний 
розвиток власної країни та взаємовигідну співпра-
цю зі світом. Шлях соціалізму з китайськими харак-
теристиками, який став основою неабиякого успіху 
нашої держави, наближається до життєвої сили й 
веде до ще більш перспективного майбутнього. Ко-
муністична партія Китаю (КПК) представляє базові 
інтереси всього китайського народу, а його керів-
ництво підтримують 1,4 мільярда громадян КНР.

Китай поважає вибір західних країн і спиратиметь-
ся на досвід розвинених держав, щоб працювати 
для спільного процвітання. Аналогічно Захід пови-
нен уникнути підсвідомої віри в перевагу своєї ци-
вілізації та відмовитися від забобонів і тривог щодо 
Китаю. Йому потрібно поважати вибір китайського 
народу, приймати розвиток, оновлення великої 
країни на Сході, що має систему відмінну від Заходу. 
Для відродження Китаю важливою частиною люд-
ського прогресу є втілення різнобарвного різнома-
ніття, принесеного багатосторонністю.

ПО-ДРУГЕ, щоб підтримувати багатосторонність, 
великі країни повинні бути гарними прикладами.

Співпраця між основними країнами сприяє успіху 
багатосторонності. У міжнародних справах великі 
країни відіграють ключову роль і покладають на 
себе важливі обов’язки, тому їм потрібно поводити-
ся згідно з їхнім статусом. Замість того, щоб ставити 

власні інтереси вище інтересів інших, вони повинні 
дбати про загальні інтереси всіх країн; замість того, 
щоб вирізати сфери впливу, вони повинні працю-
вати на відкритий світ; і замість того, щоб виклика-
ти протистояння, вони повинні спільно працювати 
над підтримкою миру та стабільності у світі.

Китай ще більше зміцнить стратегічну координа-
цію з Росією. Дотримуючись стратегічних вказівок 
наших керівників, ми сприятимемо нашому всебіч-
ному стратегічному партнерству для координації 
нової ери на всіх фронтах і вселимо більше пози-
тивної енергії в глобальну безпеку, стабільність та 
стратегічний баланс.

Китай буде й надалі співпрацювати із США, щоб 
знайти спосіб сприяння мирному співіснуванню та 
взаємовигідній співпраці. Ми сподіваємося, що аме-
риканська сторона має більш відкритий всеосяж-
ний підхід та співпрацюватиме з нами над управ-
лінням відмінностями в дусі рівності, взаємоповаги, 
дотримуватиметься принципів координації, співро-
бітництва, стабільності у двосторонніх відносинах. 
Ми повинні працювати разом, щоб підтримувати на 
правильному шляху відносини між Китаєм і США.

КНР поглибить співпрацю з Європою з метою поси- 
лення партнерства в галузях зеленого розвитку та 
цифрової економіки. Як завжди, ми підтримуємо 
європейську інтеграцію, підтримуємо об’єднану й 
сильну Європу, підтримуємо її активну роль у бага-
тосторонніх справах.

ПО-ТРЕТЄ, щоб підтримувати багатосторонність, 
ми повинні дотримуватися міжнародних норм.

Багатосторонність протилежна одностороннім кро-
кам. Натомість їй властива демократичність у міжна-
родних відносинах, що базується на міжнародному 
верховенстві права та справедливості. Принципи, 
закріплені в Статуті ООН, включаючи повагу націо-
нального суверенітету, мирне вирішення суперечок 
і невтручання у внутрішні справи, є основою сучас-
ного міжнародного права.

Як перший член-засновник ООН, який підписав Ста-
тут, Китай залишився вірним прагненням фундато-
рів організації й твердо відстоював цілі Хартії, між-
народного права.

З огляду на нашу прихильність до національного 
суверенітету, Китай закликав до вирішення сирій-
ського та афганського питань. Також КНР відкинула 

необґрунтоване втручання у свої внутрішні спра-
ви в питаннях, пов’язаних із Тайванем, Гонконгом 
та Сіньцзяном, і виступила проти силової політики 
втручання у внутрішні справи інших країн.

Зважаючи на нашу прихильність до мирного врегу-
лювання суперечок, Китай виступає за узгоджене 
рішення ядерного питання Корейського півострова 
на основі одночасного досягнення без’ядерної зони 
та тривалого механізму миру. У такий спосіб, шля-
хом діалогу та переговорів, ми прагнемо вирішити 
суперечки в Південно-Китайському морі й працює-
мо з країнами АСЕАН над кодексом поведінки, якого 
слід дотримуватися всім сторонам.

Ураховуючи нашу прихильність до міжнародної 
справедливості, Китай непорушно стояв із па-
лестинським народом і всіма пригнобленими наро-
дами у своєму заклику до справедливості. Ми ви-
ступаємо проти знущання сильного над слабкими, 
проти знущання великого над дрібними та односто-
ронніх санкцій чи юрисдикції довгого озброєння, 
які не мають підґрунтя в міжнародному праві. Ми 
надавали допомогу іншим країнам, що розвива-
ються, наскільки це можливо, без будь-якого полі-
тичного підтексту та розвинутого співробітництва 
Південь-Південь.

Місія зовнішньої політики Китаю – сприяти світово-
му миру й спільному розвитку. Це прагнення чітко-
сті в міжнародному праві та основних нормах, що 
регулюють міжнародні відносини й не піддаються 
змінам залежно від розвитку подій. Ми не пере-
слідуємо корисливих інтересів. Наша політика, яка 
є стабільною та послідовною, може витримати ви-
пробування історії, завоювати довіру інших.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, щоб підтримувати багатосторон-
ність, ми повинні бачити світ як одну спільноту.

Спалах епідемії ще раз нагадав нам, що майбутнє 
наших країн тісно пов’язане. Глобальне управління 
та міжнародна координація повинні бути зміцнені 
негайно.

На цьому фронті Голова КНР Сі Цзіньпін висунув 
важливу ініціативу щодо створення громади зі 
спільним майбутнім, закликаючи всі країни під-
нятися над відмінностями в суспільній системі, іс-
торії, культурі та стадії розвитку, разом зберегти 
Матір-Землю, наш загальний дім, і працювати для 
процвітаючого глобального місця, в якому всі ми 
маємо спільну долю.

Перед небезпекою Філіпп Кляйн, французький лікар, що 
працює в Ухані, не вагаючись залишився й воював поряд 
із китайським народом. Він сказав, що тримає пляшку шам-
панського, щоб ї ї відкоркувати для святкування кінця епі-
демії. Муньярадзі Гуруре, студент Зімбабве, який прожив у 
Ухані три роки, також вирішив залишитися й зареєструва-
тися добровольцем.

Пані та панове, цей раптовий спалах ще раз нагадує, що ми живемо в час, коли традиційні та нетрадиційні 
проблеми безпеки переплітаються, і що місцеві проблеми легко набувають глобального характеру, і на-
впаки. Жодна країна не може процвітати ізольовано або вирішувати всі виклики самостійно, оскільки наші 
інтереси тісно взаємопов’язані.

«Західність» – назва Мюнхенського звіту про безпеку 2020, яка відображає сприйняття світу 
серед деяких країн Європи та США.

З тих пір, як людське суспільство вступило в епоху глобалізації, думка Китаю зосереджена на 
подоланні розбіжностей між Сходом-Заходом та Північчю-Півднем, щоб бачити нашу планету як 
міцну спільноту. Ми повинні вийти за межі ідеологічного розриву та врахувати історико-куль-
турні відмінності, щоб сприймати міжнародне співтовариство як одну глобальну сім’ю.

В епоху глобалізації ми стикаємося з однаковими викликами, беремо спільні обов’язки й маємо 
пов’язане майбутнє. Це підштовхує нас до створення ефективної основи для багатостороннього 
співробітництва, яке вирішуватиме безліч проблем. Крім того, маємо розвивати багатосторонню 
співпрацю, у межах якої міжнародні справи справді обговорюються та вирішуються всіма заці-
кавленими сторонами.

Джерело: Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки, https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1745338.shtml 

Ініціатива побудови громади зі спільним майбутнім натхненна традиційною китайською філософі-
єю, яка сприймає світ як одну велику сім’ю. Вона відображає глибоке мислення про майбутнє люд-
ства й утілює дух людства; вона вказує на шляхи до глобального управління та являє собою кінцеву 
мету багатосторонності. Ця пропозиція Китаю щодо того, як вирішити сьогоднішні виклики, і 
стала загальною метою нашої дипломатії з великими державами. КНР готова об’єднатися з усіма 
країнами й докладати зусиль для цього.

ДЯКУЮ!

КИТАЙЦІ – ВДЯЧНА НАЦІЯ. Ми пам’ятатимемо й будемо шанувати кожен акт підтримки. Від імені ки-
тайського уряду дозвольте висловити щиру вдячність усім країнам, міжнародним організаціям та 
людям, які підтримали безперервні зусилля Китаю щодо боротьби з епідемією.

Зараз очільники понад 160 країн та 
міжнародних організацій надіслали 
листи чи повідомлення, висловивши 
свою міцну підтримку. Політичні ліде-
ри в усьому світі виступали публічно, 
щоб підтримати Ухань та Китай.
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Фармацевтичний ринок КНР у цифрах (2018 рік)

В. ГОЛОД ЕКОНОМІКА

 В. Голод 
к. е. н., голова правління

Української асоціації
китаєзнавців

Вплив КИТАЮ
на РОЗВИТОК глобального 
фармацевтичного РИНКУ

Джерело: IQVIA Institute

Фармацевтичний ринок Китаю демонструє 
стрімке зростання в межах 13-го п’ятирічного 
плану економічного розвитку та ініціативи «Здо-
рова нація 2030». Законодавчі зміни, що спрости-
ли доступ на китайських ринок, не могли не при-
вернути увагу топменеджменту найкрупніших 
транснаціональних фармацевтичних компаній 
світу. Наразі є шанс для українських виробників 
увійти на один з найбільших споживчих ринків.

У березні 2019 року в Пекіні відбулася подія – Міжнародний фармацевтичний іннова-
ційний форум, у якому взяли участь виконавчі директори семи транснаціональних 
корпорацій: Eli Lilly, GlaxoSmithKline, LEO Pharma, Merck KGaA, Pfizer, Sanofi та UCB. 
Китай у тренді, і цьому є логічне пояснення.

Фармринок КИТАЮ – другий за величиною споживчий ринок після США, який продовжує зростання, від-
повідаючи на виклики, зміну поведінки та звичок населення, гармонізацію виробничих стандартів зі 
світовими, значні інвестиції у R&D тощо. КНР є в центрі глобальних виробничих ланцюгів, має значну 
концентрацію талантів та капіталів, що дозволило країні інтегруватися з міжнародною інноваційною еко-
системою. Серед основних драйверів зростання китайського фармацевтичного ринку можна виділити:

◊ збільшення доходів населення внаслідок розвитку економіки держави; 
◊ демографічний підйом та прогресуюча кількість людей похилого віку;
◊ примноження хронічних хвороб та нових недуг, історично непритаманних нації,
   у зв’язку з активними подорожами населення, зміною способу життя, харчування тощо;
◊ легший доступ до медичного сервісу через інноваційні ресурси;
◊ інтенсивна державна підтримка сфери охорони здоров’я в межах 13-го п’ятирічного плану
   економічного розвитку, ініціативи «Здорова нація 2030» та завдяки фінансуванню страхової медицини;
◊ удосконалення інфраструктури;
◊ підвищення попиту з огляду на старіння нації й поліпшення рівня освіти громадян;
◊ фінансування R&D державою та приватними інституціями тощо.

Така діяльність стала можливою завдяки рефор-
мі медичної галузі та створеній Державною адмі-
ністрацією лікарських засобів (国家药品监督管理局

http://www.nmpa.gov.cn) екосистемі співробітни-
цтва, що сприяє інноваціям. Компанія AstraZeneca 
відкрила інноваційний центр у Wuxi; Novo Nordisk 
запустила платформу INNOVO в Пекіні; Johnson & 
Johnson презентувала концепт JLABS в Шанхаї; 
Sanofi анонсувала початок роботи глобального ін-
ституту досліджень у Сучжоу, а F. Hoffmann-La Rochе 
– подібного центру в Шанхаї. Китай активно нама-
гається посісти провідне місце у фармацевтичних 
виробничих ланцюгах. Для цього активно інвес-
туються кошти в професійні кадри та технології. 
Як приклад можна навести компанії Luye Pharma 
Group (绿叶制药集团) та Fosun International Limited  

(复星国际有限公司), що беруть участь у закордонних 
фармацевтичних проєктах. У 2018 році майже 40% 
американських біотехнологічних розробок фінан-
сувалися КНР. 

Китайські компанії розуміють важливість іннова-
ційності в фармгалузі, тому збільшується кількість 
спільних підприємств з іноземними дослідницьки-
ми інститутами та центрами.

Згідно з даними IQVIA (https://www.iqvia.com), 
загальний обсяг фармринку у 2018-му досяг 137 
млрд доларів, зростання становило 9,7% по-
рівняно з попереднім роком. Очікується, що 
зростання ринку сповільниться до 3–6% упро-
довж наступних років та становитиме від 140 
до 170 млрд доларів у 2023 році (рис. 1).

Рисунок 1. Обсяг фармринку КНР (млрд доларів) 

*прогноз

Для значної частини транснаціональних компаній Китай став каталізатором росту у 2019 році, що свід-
чить про його значний внесок у глобальну продуктивність праці. Сьогодні для більшості провідних 
фармкомпаній КНР є пріоритетом у стратегічному розвитку. Вони не тільки нарощують експорт до Під-
небесної або відкривають спільні з китайцями підприємства, а вже мають там R&D-лабораторії. 
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Населення, що старіє, є одним з основних рушіїв зростання галузі. За прогнозами соціологів, до 2050 
року 27,5% громадян КНР досягне віку 50–70 років. Водночас зростання хронічних хвороб та рівня 
смертності призведуть до сповільнення економіки. Тому уряд активно проводить реформи, щоб за-
побігти різкому спаду. Новації у сфері охорони здоров’я спрямовані на покращення сервісу, якості та 
контролю за лікарськими засобами, доступ до страхової медицини всіх верств населення, максималь-
не сприяння R&D у боротьбі з онкохворобами тощо.

Фінансування державою страхової медицини та-
кож сприяє зростанню фармацевтичної галузі. Ба-
зове медичне страхування охоплює майже 95% на-
селення країни та включає три плани: для міського 
населення, що працює, для міських резидентів та 
для сільських кооперативів. Страховий фонд для 
людей, що працюють, формується з внесків робо-
тодавців (від 6 до 12% залежно від провінції) та пра-
цівників (2% від заробітної плати). Страхова премія 
для міського населення, що працює, найбільша. 
Очікується, що до 2050 року майже 73% громадян 
Китаю проживатиме в містах (у 2018 році вони ста-
новили 59,6%). За таких масштабів буде складно 
пропонувати стабільний якісний медичний сервіс 
за прийнятною ціною. Це дає поштовх для розвитку 
приватної страхової медицини, лібералізації фарм- 
сектору та посилення конкуренції. 

Як частину ініціативи «Здорова нація 2030», з ме-
тою вдосконалення медичного сервісу, уряд пого-

див створення онлайн-платформ надання консуль-
тацій хворим, серед яких Homeincare та Medishare, 
де вже зареєстровано до ста тисяч громадян, тера-
певтів, медсестер. На сайтах можна не тільки про-
йти діагностику, але й призначити консультацію 
до профільного спеціаліста. Цей почин має значно 
розвантажити лікарні та їхній персонал. Такі гіган-
ти, як Tencent, Alibaba, Ping An, також долучилися 
до створення своїх платформ, що забезпечують 
надання медичного страхування, онлайн-діагнос-
тики, замовлення та доставку ліків тощо. Діджи-
талізація фармринку й надалі зростатиме, але її 
темпи залежатимуть від ступеня кооперацій уряду, 
виробників та дистриб’юторів.

Фармринок Китаю, незважаючи на значний про-
грес, усе ще відстає від рівня розвинених країн. 
Саме тому уряд усіляко підтримує інвестиції в 
R&D та сприяє співпраці з транснаціональними 
корпораціями.

Станом на 2018 рік структура фармринку Китаю 
включає 8782 виробничі підприємства, розга- 
лужену мережу дистриб’юції (зареєстровано 
майже 7000 компаній), яка поділяється на на-
ціональну та регіональну. Серед лідерів ринку: 
Shanghai Pharmaceuticals (上海医药集团股份有限公司),  
Sinopharm Group (中国医药集团有限公司), Jiangsu 
Hengrui Medicine (江苏恒瑞医药股份有限公司), Shanghai 
Fosun Pharmaceutical (上海复星医药（集团）股份有限

公司), Yangtze River Pharmaceutical Group, Ltd (扬子

江药业集团). Зараз на китайському ринку генерич-

них препаратів переважають місцеві виробники, 
що мають конкурентні переваги перед іноземни-
ми компаніями: більш низькі витрати на випуск 
продукції, тісна співпраця з тамтешньою владою, 
розгалужена система дистриб’юції. Місцеві дис-
триб’юторські компанії задля посилення власних 
позицій удаються до процесів злиття та поглинан-
ня. У структурі продажів левову частку становлять 
лікарні (майже 70%). Невеликі сегменти ринку за-
ймають рітейл (десь 20%) та приватні медичні за-
клади (приблизно 10%). 

1 грудня 2019 року набув чинності Закон регулювання ринку лікарських засобів (Новий закон) від 26 
серпня 2019 року, що має на меті вирішення важливих проблем фармацевтичної галузі, пов’язаних із 
підробкою препаратів, дефіцитом лікарських засобів і високими цінами на них. Закон запроваджує 
суворі наглядові стандарти та заходи щодо всієї фармацевтичної галузі, включаючи R&D, виробни-
цтво, продаж, кінцеве споживання й контроль обігу.

Ініціатива «Здорова нація 2030», розпочата у 2016 році, – це наймасштабніший в історії люд-
ства план у галузі охорони здоров’я. Урядом розроблені цілі та завдання з чітко визначеними 
термінами. Вони спрямовані на перетворення майже півторамільярдного населення в здоро-
ву націю. Очікується досягти повної трансформації галузі внаслідок сумісної роботи уряду, 
гравців ринку та простих людей.

Серед основних тенденцій останніх років простежується зростання часток пре-
паратів традиційної медицини, генеричних ліків і зменшення попиту на брендовані 
медикаменти. Як видно з рисунка 2, транснаціональні компанії здебільшого пред-
ставлені на китайському ринку терапевтичними препаратами (75,1%), тоді як міс-
цеві виробники 50% частки ринку ділять між ад’ювантними ліками та традиційною 
китайською медициною. 

Рисунок 2. Ринкова частка фармпрепаратів за 2018 рік залежно від категорії

Джерело: IQVIA (Quintiles and IMS Health, Inc)*ТКМ – традиційна китайська медицина

Серед головних завдань, які ставить перед собою галузь, є такі: розширення продуктового порт-
феля, упровадження інноваційних розробок для боротьби з онкологією та хронічними захво-
рюваннями. Щодо генеричних препаратів, то в останнє десятиліття спостерігається зростання 
терапевтичних категорій, до яких належать протипухлинні та імуномоделюючі ліки. На низку 
найважливіших препаратів, наприклад для боротьби з раком, скасовано імпортні мита, ведуться 
вітчизняні розробки медикаментів, здатних допомагати при хронічних хворобах. Крім цього, роз-
ширився новими протираковими препаратами список ліків, що підлягають реімбурсації. 
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3. Пілотному проєкту – міжнародна зона туризму 
в провінції Хайнань – дано старт у 2013 році з метою 
швидкого затвердження нових лікарських засобів 
та медичних виробів, надання можливості закор-
донним лікарям практикувати в Китаї, спрощення 
процедури іноземного інвестування й відкриття 
медзакладів, а також зниження мита на деякі ліки 
та медичні засоби. У 2015-му провінція Хайнань за-
пустила свій десятирічний план розвитку медичної 
промисловості. У 2018 році тут була впроваджена 
система прискореної реєстрації лікарських засо-
бів на рівні адміністрації провінції, тобто без уз-
годження з Державною адміністрацією. 

4. Пілотний проєкт – система власника дозво-
лу на продаж – стартував 5 листопада 2015 року 
в десяти китайських провінціях та містах. Раніше 
дозвіл на продаж надавався лише компанії-ви-
робнику в КНР, тобто дистриб’ютори мали бути ще 
й виробниками, що примушувало їх нарощувати 
штат. Ця ініціатива надала більші можливості но-
вому бізнесу вийти на китайський ринок.

1 Вислів Ден Сяопіна.
2 Пілотний проєкт проводився в 4 містах центрального підпорядкування (Пекін, Шанхай, Чунцін, Тяньцзінь) та в 7 провінційних містах (Шеньян, 
Далянь, Сіань, Ченду, Сямень, Гуанчжоу, Шеньжень).

◊ система власника дозволу на продаж лікарських засобів;

◊ система відстеження обігу лікарських засобів та звітності;

◊ скасування обов’язкової сертифікації GMP та GSP;

◊ єдина система управління якістю для роздрібної торгівлі;

◊ спрощення імпорту для некомерційних цілей;

◊ онлайн-продаж лікарських засобів; 

◊ система оцінювання та затвердження лікарських засобів тощо.

Серед основних нововведень можна виділити таке:

Згаданий закон полегшує виробникам запуск 
нових лікарських засобів на ринок за системою 
власника дозволу на продаж, які тепер несуть 
юридичну відповідальність за безпеку, ефектив-
ність та контроль якості лікарських засобів, що 
перебувають у процесі досліджень і розробок, 
виробництва, торгівлі чи використання. Власник 
дозволу зобов’язаний встановити систему за-
безпечення якості протягом усього процесу роз-
робки й виробництва препаратів: від доклінічних 
досліджень, клінічних випробувань, виробництва 
та розповсюдження до постмаркетингових дослі-
джень, моніторингу побічних реакцій та звітності. 
Закордонним виробникам необхідно признача-
ти вітчизняну юридичну особу – представника в 
Китаї, при цьому вони будуть нести рівну відпові-
дальність за лікарський засіб.  

Новим законом вимагається від медичних установ 
та власників ліцензій, виробників та дистриб’юто-
рів ліків створення системи післяреєстраційного 
контролю якості та обігу лікарських засобів, яка 
забезпечить звітування перед державними орга-
нами. Документом також передбачена можливість 
подати скаргу-претензію на компенсацію в разі 
неякісного лікарського засобу або до власника до-
зволу на продаж, або до підприємства-виробника 
чи медичного закладу. Відшкодування надається 
безпосередньо позивачу. Новий закон посилює 
покарання за підробку лікарських засобів через 
збільшення штрафів для підприємств-порушників 
та дистриб’юторів. Мінімальне стягнення стано-
вить майже мільйон юанів. Крім цього, підприєм-
ству можуть анулювати бізнес-ліцензію, а винним 
особам загрожує позбавлення волі.

З метою спрощення адміністративних процедур Новий закон скасовує примусову сертифікацію GMP 
та GSP. Фокус переноситься на управління якістю – безперервну систему контролю обігу та безпеки 
лікарських засобів. Жорстка форма нагляду примушує підприємства відповідати вимогам GMP та GSP 
навіть без отримання сертифікатів.

Нормативний акт спрощує й удосконалює декілька 
систем оцінювання та затвердження. Зокрема, ним 
зменшено кількість документів і час на оцінку, за-
твердження лікарського засобу, поліпшено механізм 
комунікації заявника з експертами тощо. Законом 
регулюється пріоритетне затвердження педіатрич-
них препаратів та нових лікарських засобів для не-
відкладних клінічних потреб, профілактики, лікуван-
ня основних інфекційних захворювань і рідкісних 
недуг. Ним надається умовний дозвіл на медикамен-
ти для лікування рідкісних хвороб та інфекцій. 

Закон встановлює правила реалізації лікарських 
засобів у режимі реального часу. У ньому немає 
заборони на продаж ліків онлайн, крім вакцин, 
препаратів крові, анестетиків, психотропних та 
радіоактивних, високотоксичних препаратів, 
рецептурних та тих, що проходили прискорену 
процедуру реєстрації.

Закону передували низка експериментів та пілотних проєктів, 
бо «переходячи річку – торкаємося каміння»1. Серед них – чотири найважливіші.

Ініціатива «Здорова нація 2030» названа основною національною політикою країни. Уряд 
надає усіляку підтримку для розвитку галузі, залучаючи як місцевих, так і закордонних 
виробників. Це унікальна можливість для українських компаній розширити географію 
свого експорту. Епідемія коронавірусу, безумовно, матиме й негативні, і позитивні на-
слідки для галузі в цілому. Серед позитивних – активізація міжнародної співпраці в на-
прямку R&D, де досвід і знання українських науковців також можуть бути корисними.

Система власника дозволу на продаж 
лікарських засобів

Онлайн-продаж 
лікарських засобів

Закон висуває суворі вимоги щодо роздрібної тор-
гівлі, що буде сприяти розвитку франчайзингових 
компаній у Китаї, які мають переваги уніфікованого 
управління щодо сервісу, логістики тощо, а також 
контролю якості та безпеки ліків.

Документом передбачений дозвіл на імпорт лікар-
ських засобів, які не схвалені Державною адміні-
страцією, але легально продаються за кордоном, 
для особистого вживання в невеликих кількостях. 
Раніше такі препарати прирівнювалися до фальси-
фікованих, і подібне ввезення каралося штрафом. 
Для всіх інших гравців ринку, що імпортують із ме-
тою отримання прибутку, реєстрація та отримання 
дозволу на продаж – обов’язкові. 

Система управління якістю 
для роздрібної торгівлі

Спрощення імпорту 
для некомерційних цілей

Система оцінювання та затвердження 
лікарських засобів

Система відстеження обігу 
лікарських засобів та звітності

Скасування обов’язкової сертифікації GMP та GSP

1. Експеримент із закупівель генеричних товарів 
 «4 + 7»2 запустили в листопаді 2018 року. За цією 
ініціативою в першу централізовану закупівлю 
було включено 31 лікарський засіб. До переліку, 
зокрема, входили ліки від раку, гіпертонії, психіч-
них розладів та гепатиту В. Переможцям тенде-
рів, що пропонували найнижчу ціну, гарантували 
60–70% від загального обсягу в 11 містах протягом 
року. Тоді поставку лише двох препаратів виграли 
транснаціональні корпорації: AstraZeneca (проти-
раковий Gefitinib) та Bristol-Myers Squibb (серце-
вий Monopril). Іншими постачальниками виступили 
місцеві виробники генериків. Цікаво, що на один із 
препаратів, дякуючи новій системі, удалося знизи-
ти ціну на 90%. Загальні придбання за цим пілот-
ним проєктом сягнули до 300 мільйонів доларів. 

2. Пілотний проєкт «Два інвойси» був розпочатий 
2016 року у Фуцзянь із подальшим розширенням 
на 11 провінцій. За цією системою шлях медичних 
засобів від виробника до лікарні долався щонай-
більше через 2 накладні: від заводу до дистриб’ю-
тора та від дистриб’ютора до лікарні. Ця ініціатива 
допомогла позбутися складної мережі дистриб’ю-
торів і знизити кінцеву ціну. 
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Рис. 1. Основні віхи розвитку альтернативної енергетики та цифровізації 1999–2019 рр. 

Джерело: Global energy transformation: A roadmap to 2050, IRENA

Глобальне лідерство 
КНР в альтернативній   

енергетиці

1 IRENA (2019), Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019 edition), International Renewable 
Energy Agency, Abu Dhabi. https://www.irena.org/DigitalArticles/2019/Apr/-/media/652AE07BBAAC407ABD
1D45F6BBA8494B.ashx, та обсяг інвестицій: https://www.pv-magazine.com/2020/01/16/renewables-must-
grow-four-times-faster-to-ensure-sustainable-future/
2  World Bank. Access to electricity (% of population) [Електронний ресурс] / World Bank – Режим доступу 
до ресурсу: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS. 

На шляху трансформації енергетичної галузі відбулися суттєві 
зрушення в напрямку зменшення викидів СО2. Зокрема, у 1997 році 
одним із перших кроків була міжнародна угода про обмеження викидів 
СО2 в атмосферу – Кіотський протокол, згодом, у 2015 році, уклалили 
Паризьку угоду. За 18 років загальна частка відновлювальних джерел 
електроенергії збільшилася з 18% у 2000 році до 25% у 2018-му (рис. 1). 

У цілому, експерти IRENA відзначають, що ключовими перевагами 
трансформації енергетичної системи є менші витрати на 
відновлювальну енергетику; зниження рівня забруднення довкілля; 
підвищення добробуту населення; розширення доступу до енергії. 
За даними Світового банку, нині доступ до електроенергії не мають 
11,2% населення світу, що мешкає переважно в країнах Африки2.

Стрімкий економічний розвиток Китаю, який розпочався 40 років тому разом із всеохопною 
політикою реформ, зумовив зростання попиту на енергетику. Від 1978 року китайський 
уряд запровадив низку заходів щодо залучення інвестицій, реструктуризації енергетичної 
галузі. У 2018-му, за оцінками міжнародної організації Enerdata, Китай посідав перші позиції 
з видобутку, продажу й споживання енергії, випереджаючи США та Японію (табл. 1). Однак і 
за рівнем викидів CO2, які утворюються від згорання палива, КНР утримує першість – 9 467 
метрич. т СО2 на рік (у 2016-му – 8 796 метрич. т СО2), що становить майже 30% світових обсягів. 
Наприклад, у США цей показник зафіксовано на рівні 5  118, Індії – 2  277, Німеччині – 733, 
Норвегії – 39, а в Україні – 175 метрич. т СО2.

Глобальні кліматичні зміни, дефіцит природних ре-
сурсів та загальносвітовий тренд сталого розвит-
ку обумовили трансформацію енергетичної галузі. 
Тому збалансоване управління природними ресурса-
ми є одним із ключових викликів для урядів країн сві-
ту. Шляхом подолання дефіциту традиційних дже-
рел енергії й зменшення викидів вуглекислого газу 
в навколишнє середовище є альтернативна енерге-
тика. Саме її розвиток і забезпечення доступу до 
недорогих, надійних, стійких, сучасних джерел енер-
гії належить до сімнадцяти цілей сталого розвит-
ку, ухвалених ООН у 2015 році. 
Задля досягнення такої мети, освоєння відновлюваних джерел 
енергії повинно збільшитися щонайменше в шість разів порів-
няно з поточними планами. Так, за прогнозними оцінками Між-
народного агентства відновлювальної енергетики (International 
Renewable Energy Agency – IRENA), частка виробництва електро-
енергії з нетрадиційних джерел зросте з 25% у 2019 році до 86% у 
2050-му. Зокрема, 60% генерації електроенергії припадатиме на 
сонячні та вітрові електростанції. До 2050-го сонячна енергія зі 
встановленою потужністю 8 500 ГВт і вітрова зі 6 000 ГВт ста-
новитимуть три п’ятих світової електроенергії. Такий приріст ви-
робництва альтернативної енергетики потребує збільшення що-
річних інвестицій удвічі – з $330 млрд до $750 млрд1.
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Таблиця 1. ТОП-10 країн у глобальній енергетиці, 2018 р.

3 Renewable energy country attractiveness index 2019 [Електронний ресурс] // EY. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://assets.ey.com/content/dam/
ey-sites/ey-com/en_uk/topics/power-and-utilities/how-to-match-capital-with-capacity-in-the-low-carbon-transition/recai-country-index-and-chart.pdf. 
4  IRENA (2019), Renewable capacity statistics 2019, International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi https://www.irena.org/publications/2019/
Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2019. 
5  IEA-PVPS - Trends in Photovoltaic Applications 2019 [Електронний ресурс] // IEA. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.dropbox.com/s/
t6j1vw8dmd05kv6/Iea-pvps_report_2019.pdf. 
6 Станом на червень 2019: https://www.statista.com/statistics/217265/largest-solar-pv-power-plants-in-operation-worldwide/
7 Vestas Leads Break-Away Group of Big Four Turbine Makers [Електронний ресурс] // Bloomberg New Energy Finance. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 
https://about.bnef.com/blog/vestas-leads-break-away-group-big-four-turbine-makers/. 

Нині з нарощенням виробництва альтернативної енергетики (26,3% – частка електроенер-
гії з відновлювальних джерел у 2018 р.) зберігається тенденція до переважання традиційних 
джерел енергії в структурі енергетичної галузі Китаю. Найбільша частка виробленої енер-
гії припадає на вугілля – 72% у 2018 році (у 2016-му – 70%). Також КНР є найбільшим спожива-
чем первинної енергії на міжнародній арені (48% від світового обсягу споживання вугілля та 
лігніту, 61% – від національного). 

Відповідно до сучасної політики китайського 
уряду в енергетичній сфері зростає роль 
альтернативних джерел енергії (рис. 2–4). Це 
обумовлено, по-перше, вичерпаністю традиційних 
ресурсів, по-друге, загостренням екологічної 
кризи в КНР та світі в цілому, по-третє, відносно 
низькою вартістю експлуатації.

Необхідно зазначити, що Піднебесна має 
надзвичайно великий потенціал у розвитку 
альтернативної енергетики. Про це свідчать 
оцінки міжнародної консалтингової компанії EY, 

які опубліковано у звіті Renewable Energy Country 
Attractiveness Index 2019. За рівнем привабливості 
в галузі відновлювальних джерел енергії лідерство 
закріпилося за Китаєм, який зумів випередити 
Індію, США та Німеччину3. Ключовою передумовою 
цього стала комплексна енергетична політика. 
Одним із перших важливих кроків у розвитку 
альтернативної енергетики був 10-й П’ятирічний 
план енергозбереження та комплексного 
використання ресурсів, затверджений у 2000 році. 
Така тенденція зберігається й у наступних Планах 
соціально-економічного розвитку КНР.

Згідно з інформацією, яку подає Bloomberg New Energy Finance, до найбільших (за введеною потужністю) 
світових виробників вітрогенераторів у 2018 році належали Goldwind (6,66 ГВт) – друга позиція після 
Vestas (10,09 ГВт, Данія), Envision – п’ята (3,28 ГВт), Ming Yang – сьома (2,44 ГВт), Nordex – восьма (2,43 
ГВт), Guodian UP – дев’ята (1,29 ГВт), Windey – десята (0,94 ГВт)7. 

№
Виробництво Споживання

Зовнішній 
торговельний баланс 

(енергетичний)

Частка 
відновлювальних 

джерел у виробництві 
електроенергії

країна млн 
т н.е. країна млн 

т н.е. країна млн т н.е. країна %

1 КНР 2534 КНР 3164 КНР 693,8 Норвегія 97,88

2 США 2175 США 2258 Японія 392,3 Нова 
Зеландія 83,07

3 РФ 1492 Індія 929 Індія 346,0 Бразилія 82,46

4 Саудівська 
Аравія 676 РФ 800 Південна 

Корея 260,3 Колумбія 75,73

5 Індія 588 Японія 424 Німеччина 198,8 Венесуела 70,77

6 Канада 526 Південна 
Корея 307 Італія 120,7 Канада 65,86

7 Індонезія 441 Німеччина 301 Франція 116,9 Швеція 55,27

8 Австралія 426 Канада 301 Туреччина 110,3 Португалія 52,18

9 Іран 418 Бразилія 290 Тайвань 
(КНР) 105,9 Чилі 46,84

10 Бразилія 292 Іран 265 Іспанія 102,0 Румунія 41,27

Джерело: Global Energy Statistical Yearbook 2019

Рис. 2. Розподіл у КНР виробництва енергії за 
енергоносіями станом на 2016 р., %

Рис. 3. Розподіл у КНР виробництва енергії за 
енергоносіями станом на 2018 р., %

Джерело: Global Energy Statistical Yearbook 2017 Джерело: Global Energy Statistical Yearbook 2019

Значних успіхів у розвитку альтернативної 
енергетики досягнув Китай, зокрема є безумовним 
лідером за обсягом інвестицій, потужністю ГЕС, 
СЕС та ВЕС (табл. 2).
Успіхи Китаю в розвитку альтернативної енергетики 
(табл. 2) також підтверджують обсяги інвестицій, 
потужності ГЕС, СЕС і ВЕС.
Відповідно до статистичного звіту Renewable 
capacity statistics 2019, за встановленою потужністю 
альтернативної енергетики Китай посідає перше 
місце (696,87 ГВт), обігнавши США (245,25 ГВт), 

Бразилію (135,67 ГВт), Німеччину (120,01 ГВт), Індію 
(117,92 ГВт)4. 

За даними International Energy Agency, КНР є 
найбільшим виробником сонячних фотомодулів 
– 73% глобального ринку припадає на китайських 
виробників (6% – Південну Корею, 5% – Малайзію, 
3% – країни ЄС)5. Як результат – тут розміщені 
найпотужніші СЕС: Golmud Desert Solar Park 
(потужність 4,5 ГВт), Haixi Delingha Solar Park (2 ГВт), 
Pavagada Solar Park (2 ГВт), Tengger Desert Solar Park 
(1,5 ГВт), Jinchuan, Gansu (1 ГВт)6.

Рис. 4. Динаміка виробництва альтернативної електроенергії КНР, 
% загального виробництва електроенергії

Джерело: складено автором на основі Global Energy Statistical Yearbook 2019
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Показники Перше 
місце

Друге 
місце

Третє 
місце Четверте місце П’яте місце

Інвестиції у відновлювані 
джерела енергії та палива 
(без урахування гідроенергії 
понад 50 МВт)

Китай США Японія Індія Австралія

Інвестиції у відновлювані 
джерела енергії та паливо на 
одиницю ВВП

Палау Джибуті Марокко Ісландія/Сербія

Потужність геотермальної 
енергетики Туреччина Індонезія США Ісландія Нова 

Зеландія

Потужність гідроенергетики Китай Бразилія Пакистан Туреччина Ангола

Потужність сонячної 
фотовольтаїки (PV) Китай Індія/США Японія Австралія

Потужність сонячної теплової 
енергетики (CSP) Китай/Марокко Південна 

Африка
Саудівська 

Аравія –

Потужність вітрової енергетики Китай США Німеччина Індія Бразилія

Потужність сонячних 
водонагрівачів Китай Туреччина Індія Бразилія США

Виробництво біодизеля США Бразилія Індонезія Німеччина Аргентина

Виробництво етанолу США Бразилія Китай Канада Таїланд

Таблиця 2. ТОП-5 країн в альтернативній енергетиці у 2018 році

Рис. 5. Інвестиції в альтернативну енергетику КНР, млрд дол.

8  Bloomberg New Energy Finance. Late Surge in Offshore Wind Financings Helps 2019 Renewables Investment to Overtake 2018 [Електронний ресурс] / 
Bloomberg New Energy Finance // 2019 – Режим доступу до ресурсу: https://about.bnef.com/blog/late-surge-in-offshore-wind-financings-helps-2019-
renewables-investment-to-overtake-2018/. 

Невід’ємною передумовою збільшення частки альтернативної енергетики в структурі 
енергетики Китаю є інвестиції. За відомостями Bloomberg New Energy Finance, у 2019 році 
глобальні інвестиції в альтернативну енергетику становили $282,2 млрд8. Понад чверть 
сукупного обсягу інвестицій припадала на КНР, 19,9% – США та 5,8% – Японію. Наприклад, торік 
Китай інвестував $83,4 млрд у відновлювальну енергетику, однак це майже на 9% менше, аніж 
у попередньому році (рис.  5). Водночас на 10% збільшилися китайські інвестиції у вітрову 
генерацію – до $55 млрд, проте на 33% зменшилися в сонячну – до $25,7 млрд.

Таблиця 3. Найбільш масштабні інвестиційні проєкти в альтернативній енергетиці КНР

Рік Назва проєкту Енергоносії Кредитор Сума, млн 
дол. США

2017

Air Quality Improvement in the Greater 
Beijing–Tianjin–Hebei Region–China 
National Investment and Guaranty 
Corporation’s Green Financing Platform

Біомаси
Asian Development 

Bank

60,7

Геліо 60,7

Concord NE Вітрова World Bank Group 59,3

Une Source D’énergie Alternative Pour 
Alimenter Le Réseau De Chauffage De 
Jinan

Геотермальна Agence Française de 
Développement 27,5

Republique Populaire De Chine Декілька типів Agence Française de 
Développement 27,4

2016
China Climate Change Framework Loan II Декілька типів European Investment 

Bank 552,9

Canvest Waste to Energy Project Біомаси International Finance 
Corporation 104,0

2015 Hebei Rural Renewable Energy 
Development Project Біомаси World Bank Group 71,5

Джерело: Renewables 2019 Global Status Report

Джерело: складено автором на основі International Renewable Energy Agency, UNCTAD

До того ж Китай підписав угоди на будівництво об’єктів у секторі альтернативної енергетики на 
суму $11,44 млрд, включаючи два контракти в Україні загальною вартістю $1,27 млрд (у березні 
2019-го China Energy Engineering погодилася вкласти 0,15 млрд, а в жовтні того ж року State Grid 
Corporation of China зголосилася інвестувати $1,12 млрд). 

З 2000 по 2017 рр. найбільші інвестиційні проєкти, які фінансувалися зовнішніми 
кредиторами, були в секторах гідро- ($682,2 млн), сонячної ($602,4 млн), біоенергетики ($521,5 
млн). Ключовими кредиторами стали міжнародні фінансові організації: Група Світового 
банку ($1365 млн), Азіатський банк розвитку ($651,3 млн), Європейський інвестиційний банк 
($563,9 млн), Експортно-імпортний банк Японії ($480,6 млн), Французька агенція з розвитку 
($202,5 млн). Усього за сімнадцять років розмір кредитів на розвиток альтернативної 
енергетики в КНР становив $3,6 млрд (табл. 3).

◊ Бразилія ($1,81 млрд);
◊ Пакистан ($1,31 млрд); 
◊ Саудівська Аравія ($0,96 млрд);
◊ Сінгапур ($0,30 млрд);
◊ Австралія ($0,22 млрд);
◊ Аргентина (0,14 млрд);
◊ Малайзія ($0,14 млрд);
◊ Гвінея ($0,12 млрд);
◊ Угорщина ($0,11 млрд).

Одним із ключових напрямів зарубіжних інвестицій КНР є альтернативна енергетика. 
Так, у 2019 році КНР інвестувала $5,1 млрд у такі країни, як: 
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Крім цього, Китай станом на 2016 рік мав понад 150 
тис. патентів на відновлювані джерела енергії, а це 
29% від світової кількості. До слова, частка США – 
18% (майже 100 тис. патентів), ЄС та Японії – по 14% 
(73 тис.), Південної Кореї – 9% (47 тис.)9.

9 Distribution of cumulative renewable energy patents worldwide as of the end of 2016, by country [Електронний ресурс] // IRENA. – 2019. – Режим доступу 
до ресурсу: https://www.statista.com/statistics/957485/cumulative-share-renewable-patents-worldwide/.  
10  China Renewable Energy Outlook 2019 [Електронний ресурс] // Energy Research Institute of Academy of Macroeconomic Research/NDRC China National 
Renewable Energy Centre. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2019/CREO2019_-_Executive_
Summary_2019.pdf.

Інвестиції в альтернативну енергетику КНР забезпечили створення нових робочих місць. 
Піднебесна є безперечним лідером за чисельністю зайнятих у цій галузі – 4,1 млн осіб, що 
становить понад 37% від працівників відновлювальної енергетики у світі. Тоді як у ЄС в цьому 
сегменті задіяно 1,2 млн осіб, у Бразилії – 1,1 млн, США – 855 тис., Індії – 719 (немає одиниць 
«виміру» млн/тис.). У розрізі секторів альтернативної енергетики в Китаї найбільша частка 
зайнятих сконцентрована в сонячній енергетиці (70%), зокрема на сонячні електростанції 
припадає 2,2 млн робочих місць (рис. 6).

«Розвиток енергії з низьким умістом вуглецю 
стосується майбутнього людства... 

Китай надає великого значення розвитку енергії 
з низьким умістом вуглецю, активно сприяє 

енергоспоживанню, постачанню, технологіям 
та трансформації інституцій. Країна готова 

співпрацювати з міжнародною спільнотою, 
щоб зміцнювати енергетичне співробітництво 

в усіх аспектах, захищати енергетичну безпеку, 
боротися зі змінами клімату, захищати екологію 

та довкілля, сприяти сталому розвитку 
й  приносити більше користі людям 

у всьому світі».

Голова КНР Сі Цзіньпін

вітальний лист до Форуму розвитку енергетики 
з низьким умістом вуглецю Тайюань

18 жовтня 2019 року10

Таблиця 3. Найбільш масштабні інвестиційні проєкти в альтернативній енергетиці КНР

Рік Назва проєкту Енергоносії Кредитор Сума, млн 
дол. США

2013

Beijing Rooftop Solar Photovoltaic Scale-
Up Project Геліо World Bank Group 120,0

Qinghai Delingha CSP Project Геліо Asian Development 
Bank 150,0

Zhaoheng Hydropower Holdings Ltd. Гідро International Finance 
Corporation 75,0

Yichun Biomass CHP Project Біомаси Asian Development 
Bank 46,5

National pilot program for rural and 
industrial biofuels development Біомаси Asian Development 

Bank 39,8

2012

Agricultural and Municipal Waste to 
Energy Project Біомаси Asian Development 

Bank 100,0

Dynagreen Waste to Energy Біомаси Asian Development 
Bank 200,0

2011 Small Hydropower Program in Xiangfan Гідро Agence Française de 
Développement 29,2

2010 Small-scale biodigester in Yunnan Біомаси Agence Française de 
Développement 46,4

2009 Credit line for RE and Energy Efficiency Декілька типів Agence Française de 
Développement 167,4

Джерело: Renewable Energy Finance Flows, IRENA

Рис. 6. Розподіл зайнятих у галузі альтернативної енергетики за секторами станом на 2018 рік, тис. осіб 

Джерело: 
International Renewable 
Energy Agency

Таким чином, темпи зростання та розміри китайської економіки 
потребують суттєвих енерговитрат, тому зі збереженням традиційних 
Китай активно нарощує генерацію електроенергії з відновлювальних 
джерел. Статистика свідчать, що Піднебесна посідає провідні позиції 
в галузі відновлювальної енергетики, найбільше інвестує в цю 
сферу. КНР належить найвища частка споживання сонячної енергії у 
світі, а вітроенергетика є другою найважливішою відновлювальною 
енергією в країні. Саме в згаданих секторах альтернативної 
енергетики зайнято найбільше фахівців. Китай має значний 
інвестиційний ресурс для подальшого розвитку альтернативної 
енергетики, що відповідає загальнонаціональній меті.

Експерти Statista Research Department 
прогнозують зростання чисельності 
зайнятих у галузі альтернативної 
енергетики до 3,95 млн осіб у 2030 році 
та 9,85 млн осіб у 2050-му.
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На сторожі правил 
      міжнародної торгівлі:
  аналіз позиції КНР 
        щодо реформ СОТ

Д. Єфремов

к. е. н., провідний фахівець 
Центру міжнародних 

досліджень
Дипломатичної академії 
України імені Геннадія 

Удовенка при МЗС України

Джерело: WTO

1 “2018 Report to Congress On China’s WTO Compliance”, United States Trade Representative, February 2019, available at: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
2 China’s Position Paper on WTO Reform, Ministry of Commerce of People’s Republic of China, 20 December 2018, available at: 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/counselorsoffice/westernasiaandafricareport/201812/20181202818679.shtml
3 China's Proposal on WTO Reform. Communication from China, World Trade Organization, 13 May 2019, available at: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?CatalogueIdList=254127&CurrentCatalogueIdIndex=0

Такі зізнання містяться в доповіді торгового представника США, підготовленій 
для Конгресу й опублікованій у лютому 2019 року.

«Сполучені Штати помилилися, підтримавши вступ 
Китаю до СОТ на умовах, які виявилися неефектив-
ними в переорієнтації економіки та торгівлі Китаю 
на роботу за відкритими, ринковоорієнтованими 
принципами... Дії Китаю завдали серйозної шкоди ін-
шим членам СОТ і системі багатосторонньої тор-
гівлі, яка не була підготовлена для роботи з великою 
за розміром неринковою економікою Китаю»1. 

Процес приєднання Китаю до Світової організації 
торгівлі (СОТ) тривав десятиліттями. Він супрово-
джувався складними переговорами, ознаменував-
ся підписанням у 2001 році Протоколу про приєд-
нання КНР до цього інституту, який надавав країні 
15-річний пільговий період для переходу її еконо-
міки до нових умов роботи. Загалом, вступ до СОТ 
можна розцінювати як епохальний крок на шляху 
проведення політики реформ і відкритості.

Членство в організації допомогло Китаю протягом 
наступних 15 років прискорити власне економічне 
зростання до 9,6 % за рік здебільшого за рахунок 
стратегії експортоорієнтації. Зміст останньої по-
лягав у тому, щоб, залучивши іноземні інвестиції, 

технології та управлінський досвід, перетворитися 
на «світову фабрику» із виробництва проміжних 
та кінцевих продуктів і, скориставшись створеною 
членством у СОТ перевагою відкритості, експорту-
вати свої товари до всіх країн світу. Унаслідок до-
тримання стратегії частка КНР у світовій торгівлі 
зросла із 4 до 12 % (рис. 1.), а середній рівень та-
рифів на товари скоротився із 14 до 4 % (рис. 2.). 
Вписавшись у таку модель, багато китайських ком-
паній просунулися на ринки інших держав, глобалі-
зували свої виробничі ланцюги за рахунок злиття, 
поглинання конкурентів і, зрештою, перетворилися 
на світових чемпіонів. Таким чином, Китай отримав 
суттєві вигоди від приєднання до організації.

Рис. 1. ЧАСТКА КНР У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В 1978–2018 РОКАХ, %

Рис. 2. СЕРЕДНЯ ЗВАЖЕНА ТАРИФНА СТАВКА НА ІМПОРТОВАНІ КНР ТОВАРИ В 1996–2016 РОКАХ, %

Джерело: WTO

Не дивно, що сьогодні КНР виступає головним захисником СОТ та механізмів координації світової тор-
гівлі на основі її правил. У грудні 2019-го Міністерство торгівлі Китаю опублікувало власну позицію 
щодо реформ СОТ2, а у травні цього ж року Китай направив свої деталізовані пропозиції3 в Секретаріат 
організації. У них він пропонує орієнтуватися на багатосторонній консенсусний підхід під час обгово-
рення напрямків реформ організації, а також обстоює торговельні інтереси країн, що розвиваються.

Аналіз наданих пропозицій показує, що для КНР важливо зберегти систему міжна-
родної торгівлі в нинішньому вигляді, удосконалюючи за необхідності лише деякі 
галузі. Її ініціативи розділені на 4 групи й зорієнтовані на рух від вирішення кон-
кретних оперативних завдань до поліпшення механізмів роботи, посилення впли-
вовості СОТ. Вони охоплюють такі сфери.

З часом арбітражні справи, пройшовши через Апеляційний орган СОТ, почали нагромаджуватися, рі-
шення – набувати статусу прецедентів, а впливовість самого органу – зростати. Його незалежні су-
дження часто не збігалися з поглядами американських посадовців, які широко використовували захо-
ди відшкодування за програш у торгівлі проти компаній з інших країн, зокрема китайських. У відповідь 
США заблокували призначення нових суддів до Апеляційного органу замість тих, що відпрацювали 
терміни на зазначених посадах, обґрунтовуючи це тим, що він перевищує повноваження та створює 
нове торговельне законодавство. Таким чином, система арбітражу в межах СОТ від грудня 2019 року 
припинила нормальне функціонування.

Координація торгівлі на багатосторонній основі забезпечувалася за ра-
хунок механізму розв’язання суперечок, умонтованого в СОТ. Скарги країн 
щодо торговельних непорозумінь з іншими виносилися на розгляд тре-
тейських груп, що спеціально створювалися в межах організації. Вони 
розглядали суперечку та ухвалювали рішення, яке, зокрема, могло бути 
оскаржене в незалежній інстанції – Апеляційному органі СОТ, що складався 
із 7 суддів. Після фінального вироку по справі країна-порушник зберігала 
суверенне право відмовитися його виконувати, але країни, що скаржилися, 
отримали можливість вводити заходи відплати щодо порушника.

1. ВИРІШЕННЯ ТЕРМІНОВИХ ПРОБЛЕМ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ІСНУВАННЮ СОТ.
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4 “2018 Report to Congress On China’s WTO Compliance”, p. 75 – 79.
5 China's Proposal on WTO Reform, 2019, p. 7 – 8.

Джерело: WTO

Рис. 3. КІЛЬКІСТЬ ПОЗОВІВ У СОТ, ІНІЦІЙОВАНИХ ПРОТИ КНР З БОКУ США, ЄС ТА ІНШИХ КРАЇН, 
НА ТЛІ КІЛЬКОСТІ ПОЗОВІВ, ПОДАНИХ ДО СОТ КИТАЄМ ПРОТИ США, ЄС ТА ІНШИХ КРАЇН, ЗА 2001–2018 РОКИ

Належної оцінки й уточнення потребує, на дум-
ку представників Китаю, право країн на «за-
хист національних інтересів», коли, з їхнього 
погляду, вони порушуються умовами торгівлі. 
Саме до нього апелювали США, запроваджуючи 
навесні 2018 року перший раунд підвищених та-
рифів на імпортовану сталь та алюміній. Вони 
посилалися на механізми, утілені в Розділі 301 
Закону Сполучених Штатів про торгівлю від 
1974 року, коли СОТ іще не існувало. Контролюю-
чий торгівлю орган – Американський офіс тор-
говельного представника – уповноважувався 
вводити санкції проти країн, які практикували 
«невиправдане та необґрунтоване» ставлення 
до американського експорту.

Слід нагадати, що на «захист національних інте-
ресів» посилалася й Російська Федерація, коли 
Україна поскаржилася в СОТ на заборону тран-
спортувати свої вантажі суходолом по її тери-
торії в країни Центральної Азії, що спричинило 
падіння експорту в регіон на третину. Третейська 
група визнала за РФ право вводити обмеження 
на транзит українських товарів під час «надзви-
чайної ситуації в міжнародних відносинах». Отже, 
захист національних інтересів – юридично розми-
тий принцип, який потребує конкретизації в ме-
жах СОТ. У цьому контексті пропозиція Китаю щодо 
необхідності його прояснення й врегулювання є 
важливою та доречною; вона могла б бути втілена 
на основі створення окремого багатостороннього 
механізму їх перевірки та спостереження.

Для подолання функціональної неспроможності Апеляційного органу Китай пропонує зберегти й 
посилити незалежність його суддів, забезпечити більшу процедурну гнучкість їхньої роботи, ін-
тенсифікувати контакти між ними та представниками країн-членів задля кращого узгодження 
позицій. Таким чином, КНР разом з іншими шукає засоби підтримки конструктивної ролі Апеляцій-
ного органу в забезпеченні прав та обов’язків членами СОТ, гарантування передбачуваності та 
стабільності торговельного середовища.

Китай та західні країни активно сперечаються 
довкола правомірності застосування субсидій і 
необхідності їх обмеження. З одного боку, аграр-
ний сектор – об’єкт прямої кількасотмільярдної 
підтримки в США, Японії, Канаді та країнах ЄС, що 
надається на основі Угоди про сільське господар-
ство СОТ. Багаті на фінанси країни, допомагаючи 
своїм фермерам, у такий спосіб мають перевагу 
перед менш заможними, виробляють агропродук-
цію за заниженими цінами та в надлишкових об-
сягах. Китай виступає проти несправедливих по-
ложень Угоди про сільське господарство, закликає 
поступово усунути їх для розвинутих країн, зали-
шивши лише для тих, що розвиваються, як засіб 
забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. 
У мінімізації рівня аграрних субсидій у передових 
економіках світу зацікавлена й Україна.

З іншого боку, субсидії – інструмент, що актив-
но використовується владою КНР для підтримки 
державних підприємств. Відповідно до положень 
Угоди про субсидії та компенсаційні заходи СОТ, 
країни-члени повинні регулярно інформувати 
Секретаріат та інших учасників організації про 
обсяги субсидій, які надаються національним 
виробникам за різними програмами. Інші країни 
у відповідь можуть вводити свої компенсаційні 
заходи, спираючись на повідомлену інформацію. 
США та ЄС звинувачують Китай у порушенні інфор-
маційних процедур: частоти повідомлень, їхньої 
повноти та достовірності4. Вони вказують на при-
клади прихованого субсидування через контроль 
за цінами на проміжну продукцію, надання китай-
ським фірмам від державних банків здешевлених 
кредитів, пролонгації строків їхнього повернення 
та періодичного списання.

Не маючи можливості точно визначати рівень цін 
на субсидовану продукцію, західні країни запро-
ваджують заходи торговельного відшкодування 
– антидемпінгові, компенсаційні, захисні мита – 
спираючись на такі критерії, як країна походжен-
ня товару та форма власності підприємства-ви-
робника. Унаслідок таких підходів страждають не 

тільки великі китайські компанії, а й фірми з інших 
держав. Тому пропозиції китайської сторони щодо 
необхідності покращення правил визначення цін 
при запровадженні антидемпінгових мит, звужен-
ня спектру понять, які описують субсидування, 
уточнення процедур проведення компенсаційних 
розслідувань, формування пільгових правил під-
тримки малого й середнього бізнесу з країн, що 
розвиваються, видаються слушними та потребують 
вироблення спільної позиції в межах СОТ.

Світова організація торгівлі зберігає потенці-
ал майданчика для узгодження інтересів країн, 
про що свідчить конкретний кейс вироблення 
правил субсидування галузі риболовства. За ре-
зультатами переговорів при активній участі 
Китаю сформовано робочий документ, спрямо-
ваний на унеможливлення надмірного, нелегаль-
ного, нерегульованого вилову, а також переви-
робництва рибної продукції. Світова спільнота 
потребує аналогічного унормування правил 
підтримки виробників у сільському господар-
стві, промислових секторах, е-комерції та сфе-
рі послуг. Слід відзначити, що КНР виступає за 
формування таких угод, де буде «поважатися» 
право країн-членів додатково регулювати вну-
трішнє середовище відповідного сектору, за-
безпечувати «мережевий суверенітет, інфор-
маційну безпеку та захист приватності»5. Ці 
застереження, вочевидь, ускладнюватимуть 
пошук консенсусу між учасниками переговорів.

Зі схожими пропозиціями Китай виступає в межах 
діалогу на базі СОТ щодо заходів стимулювання 
інвестицій. З одного боку, підтримуються ініціа-
тиви з посилення прозорості, спрощення адміні-
стративних процедур та міжнародної кооперації, 
з іншого – обстоюється пріоритет внутрішніх ре-
гуляцій над міжнародними, а акцент зміщується в 
напрямку унормування роботи середнього й ма-
лого бізнесу. Паралельно КНР веде переговори на 
двосторонній основі з кількома великими гравця-
ми – найперше Європейським Союзом – щодо під-
писання всеосягненної угоди щодо інвестування.

Водночас США достатньо активно використовували Апеляційний орган СОТ у диспутах проти Китаю (рис. 
3). З поданих ними 23 скарг 11 були вирішені на їхню користь, 9 погашені в процесі консультацій, а по 
трьом рішення поки що не винесено. Натомість із 15 скарг Китаю на США до СОТ лише 1 з 5 вироків виявив-
ся на користь позивача, з трьох знайдено компромісні рішення, а решта залишається в процесі розгляду.

Одне з найбільш дискусійних завдань, що стоїть перед СОТ, – створити дієвий меха-
нізм моніторингу та корегування субсидій, що надаються урядами національним ви-
робникам з метою їх підтримки. Вони стали своєрідними замінниками для тарифних 
інструментів захисту, вільне оперування якими було обмежено після створення СОТ.

2. РОЗШИРЕННЯ РОЛІ СОТ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УПРАВЛІННІ.

3. ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СОТ.

Торговельна політика країн-членів СОТ є сферою, що перебуває в стані динамічних 
змін. Стежити за останніми, узагальнювати та перевіряти інформацію – це важливі 
допоміжні функції, які виконує організація. Вони спираються на:

1) своєчасне оповіщення (нотифікацію), яке члени зобов’язані проводити 
    при змінах у власних законах та політиці;

2) періодичні огляди торговельної практики й законодавства, 
    здійснювані Органом із огляду торговельної політики СОТ.
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4. ПОСИЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ СИСТЕМИ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЛІ.

Координація транскордонної торгівлі на основі правил СОТ має не лише зберегти 
свій багатосторонній формат, але й сприяти економічному розвитку, особливо кра-
їн, що розвиваються, вважають у Пекіні. Їх відставання від розвинених країн про-
являється не тільки в нижчому рівні ВВП на душу населення, а й у таких параме-
трах, як стадія соціально-економічного розвитку, структура промисловості та 
конкурентоспроможність, нерівномірність регіонального розвитку, грамотність і 
рівень освіти, досяжність соціальної допомоги й можливості участі в міжнародно-
му управлінні7. Для полегшення адаптації країн, що розвиваються, до міжнародних 
правил, а також щоб уникнути тимчасового погіршення їхньої економічної динаміки, 
уставом організації передбачений Спеціальний і диференційований статус (СДС). Він 
дозволяє країнам утримувати тарифи на вищому рівні, клопотати про пом’якшення 
умов, пільгові строки та технічну допомогу з імплементації нових угод або регуля-
тивних положень СОТ. Проблема із СДС полягає в тому, що країни самі вирішують, чи 
належать вони до таких, що розвиваються, а отже, отримують преференції. Чітких 
критеріїв, які відмежовують їх від розвинених, також немає, а це дозволяє користу-
ватися СДС невизначено довго. 

Китай визнає себе найбільшою у світі країною, 
що розвивається, та категорично протидіє 
спробам позбавити його СДС. Водночас він по-
годжується з необхідністю зробити статус 
«більш чітким, ефективним та робочим». На 
практиці його пропозиції стосуються посилен-
ня моніторингу вже діючих СДС, надання більш 
конкретної й таргетованої технічної підтрим-
ки країнам, що розвиваються, резервування за 
ними преференцій під час майбутніх переговорів 
щодо удосконалення правил торгівлі та інвес-
тування, а також заохочення брати на себе зо-
бов’язання, співмірні з рівнем їхнього економіч-
ного розвитку. Такий підхід дозволяє виснувати 
про відкритість позиції Китаю щодо СДС порів-
няно, наприклад, з європейською, яка закликає 
країни, що розвиваються, роз’яснювати, в яких 
сферах вони потребують пільгового ставлен-
ня до їхніх економік, формувати дорожні карти 
проходження пільгового періоду, брати зобов’я-
зання відмовитися від СДС на певну дату.

Найбільш контраверсійним у порядку денному ре-
форм СОТ є становище компаній державної форми 
власності. Їхня роль в економіці КНР – визначаль-
на: уряд реалізує через них свою промислову, ін-
вестиційну, інфраструктурну та соціальну політи-
ки, а їхній внесок у створення ВВП сягає 25–30 %. 
Позиція розвинених країн полягає в тому, що по-
дібні держкомпанії здійснюють купівлі та продажі, 

орієнтуючись на владні директиви, а не комер-
ційні розрахунки, вони конкурують з іншими за 
рахунок державних субсидій та пільгових креди-
тів, дискримінують іноземні фірми на внутрішніх 
ринках, спираючись на адміністративні бар’єри. 
Тобто, перебуваючи в тісному контакті з органами 
державної влади, китайські державні компанії ви-
кривлюють міжнародну торгівлю.

Правилами СОТ не передбачено спеціального 
регулювання роботи компаній державної форми 
власності на міжнародних ринках, прописаний 
лише статус державних торгових підприємств на 
основі принципу недискримінації їхніх приватних 
конкурентів. В угоді, що унормовує використання 
субсидій та компенсаційних заходів, згадується 
розмите поняття «державний орган» (public body), 
без конкретизації, чи поширюється це визначен-
ня на держкомпанії.

КНР серед своїх пропозицій щодо реформ СОТ 
тільки поверхово торкається проблеми держав-
них компаній, доводячи, що вони беруть участь у 
«комерційних змаганнях як рівні гравці». Спроби 
створити проти них окремі правила є згубними 
для «чесної конкуренції». Саме на забезпеченні 
останнього й слід сконцентруватися, модернізую-
чи СОТ. Однак значущим тут є прозорість діяльно-
сті компаній, недискримінація інвестицій за похо-
дженням, регуляція надання субсидій, а не форма 
власності підприємств.

ЕКОНОМІКА

У зв’язку з тим, що деякі країни з різних причин 
не справляються із цим завданням, Китай про-
понує створити два треки нотифікацій: перший 
– для розвинутих країн, які своєю акуратністю, 
глибиною та своєчасністю слугуватимуть реш-
ті прикладом та досвідом у питаннях оповіщен-
ня, а другим треком слідуватимуть країни, що 
розвиваються, намагаючись покращити свої ме-
ханізми передачі інформації.

На противагу КНР розвинуті країни закликають 
стимулювати членів СОТ здійснювати оповіщен-
ня на належному рівні за рахунок застосування 
санкційних механізмів до порушників. Зокрема, 
ЄС пропонує6 встановити чіткі вимоги, розширити 
ревізійні повноваження Органу з огляду торгової 
політики та Секретаріату СОТ, уніфікувати інфор-
маційну базу, ввести санкції (тимчасове обмеження 
прав голосування) за умисне та повторюване не-
дотримання погоджених вимог.

6 “Multilateralism in international trade. Reforming the WTO”. European Parliament Briefing.  –  October 2018. “WTO modernization. Concept paper”. European 
Council.  –  September 2018.
7 China’s Position Paper on WTO Reform, 2018.

Щоб просувати свої ініціативи щодо СОТ, Китай шукатиме підтримки серед членів, більшість 
із яких належить до групи країн, що розвиваються. Його пропозиції, спрямовані на збережен-
ня дієвості арбітражної функції організації та преференційного статусу для країн, що роз-
виваються, співзвучні з інтересами України. Спільними зусиллями, підтримуючи справедли-
вість, прозорість і порядок у координації міжнародної торгівлі на основі СОТ, Україна й Китай 
укріплюватимуть двосторонню співпрацю, поглиблюватимуть взаємодію на політичному 
рівні та сприятимуть глобальному економічному розвитку.

Дебати довкола механізму моніторингу торговельної політики підсвітили іншу важливу 
проблему – брак повноважень у Секретаріату СОТ для примусу членів до виконання пого-
джених норм та правил. На відміну від Міжнародного валютного фонду чи Світового бан-
ку, СОТ не має операційної автономії, а ї ї рішення ухвалюються лише повним консенсусом. 
Серед своїх пропозицій Китай звертає увагу на необхідність наближення функцій струк-
турних підрозділів організації до інтересів і потреб членів. Пріоритетом оголошується 
посилення кооперації з іншими міжнародними інститутами та дослідницьких можливостей 
організації. Проте для відстоювання інтересів країн, що розвиваються, велике значення 
має здатність СОТ діяти незалежно, виносити приписи щодо недотримання правил тор-
гівлі й визначати штрафи для порушників.

Оскільки багато країн – Сінгапур, Південна Корея, ОАЕ, Ізраїль, Туреччина, Китай 
– визнають себе країнами, що розвиваються, у Сполучених Штатах наполяга-
ють на терміновому перегляді умов надання СДС. Ним, на їхню думку, не можуть 
користуватися ті, хто є членами ОЕСР, входять до групи G20, зараховані Сві-
товим банком до категорії країн із високим доходом або чия частка у світовій 
торгівлі товарами більше ніж 0,5 %.

Підсумовуючи, можна відзначити такі важливі аспекти підходу Китаю до діяльно-
сті Світової організації торгівлі та напрямків її модернізації. Виконавши майже 
всі зобов’язання, зафіксовані в Протоколі про приєднання до СОТ, КНР активно 
співпрацює з іншими країнами щодо удосконалення правил організації, активно 
захищаючи власні інтереси.
Оновлення СОТ перебуває в фокусі Пекіна, проте воно має відбуватися без поспіху, синхроні-
зуватися з курсом на оновлення та відкритість, який обрала КНР. Організація та її правила 
мають змінюватися не під тиском та відповідно до вимог окремої країни, а на основі віднай-
дення консенсусу та із збереженням національних відмінностей.

Функціонування Світової організації торгівлі розглядається в Китаї як спосіб збереження 
упорядкованості світових торговельних відносин, недопущення їх хаотизації та усунення 
«дефіциту глобального управління». Вихід за межі чинних правил під час торговельних про-
тистоянь і воєн спричинятиме втрату ладу й контролю за їхнім перебігом, перешкоджати-
ме глобальному економічному розвитку.
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– Дякую, що погодилися на зустріч, для нашого 
журналу це велика честь – надрукувати думки 
експерта зі світовим ім’ям у сфері міжнародних 
відносин. Я поставлю Вам питання про сучасну 
китайську стратегію та щодо китайсько-укра-
їнських відносин. Добре?

– Дякую за запрошення. Питання трохи широкі, 
охоплюють період більше ніж 70 років, але крок за 
кроком ми все розглянемо.

– Які основні цілі сучасної китайської політики?

– По-перше, стати великою державою, відновити 
історію, оскільки під час «сторіччя принижень» (百
年耻辱) місце Китаю у світовій системі було дуже не-
справедливим. Тому сьогоднішній розвиток Підне-
бесної має два драйвери: перший – це відродження 
історичної гордості, адже Китай – найстаріша ци-
вілізація з історією в 4000–5000 років, другий – це 
визнання після «сторіччя принижень» із боку за-
хідних держав, включаючи Японію. По-друге, до-
сягнення, як сказав голова КНР Сі Цзіньпін, «націо-
нального оновлення сил» (兴国).

– Чи існує якийсь таймінг? Коли цілі мають бути 
досягнені? 

– Гарне питання. Увесь розвиток перебуває в про-
цесі. Наприклад, існують певні етапи імплементації 
політики «Китайської мрії» (中国梦). З іншого боку 
є конкретні дедлайни стратегії «Китай 2050» (中国

2050). Але реальний поступ за всіма напрямками 
почався тільки після 1949 року, коли Компартія Ки-
таю об’єднала країну, а сильний уряд навів лад. До-
сягнення ж цілей реалізується поколіннями кому-
ністичних керівників Китаю (中国共产党集体领导制度).

– Можете детальніше розповісти про страте-
гію «Китай 2050»? Чи буде «зростання Китаю»  
(中国崛起) викликом для системи міжнародних від-
носин та, зокрема, місця США у ній?

– Добре, ідея «Китайської мрії» (зростання) бере 
початок із періоду лідерства керманича Мао. Упро-
довж 1949–1979 років для китайських еліт пріоритет-

ними стали питання національної безпеки, терито-
ріальної цілісності країни, легітимності правлячої 
партії, загалом питання здатності захищати Китай. 
Було необхідно підвищувати життєвий рівень насе-
лення, але не вистачало потужностей, адже країну 
втягнули в холодну війну. 

Від її початку китайський уряд притримувався 
стратегії «односторонності» (一边倒), розвиваю-
чи зв’язки з СРСР та іншими соціалістичними кра-
їнами, у результаті чого Піднебесна опинилась у 
певній дипломатичній та економічній ізоляції від 
світової системи, технологічний розвиток також 
залишав бажати кращого. Але з посиленням китай-
сько-радянських диспутів і припиненням допомо-
ги з боку СРСР у 1970-х почалося зближення Китаю 
та США, які у 1979 році нормалізували відносини з 
КНР. Відтоді позиція Піднебесної на світовій арені 
поступово покращувалася. 

Тут я хочу підкреслити – Мао особливо відзначав 
розвиток важкої промисловості СРСР, а також ра-
дянські досягнення у сфері військових технологій, 
одначе Країна Рад однозначно програвала захід-
ним візаві на ринку товарів народного споживання. 
Ці думки керманича Мао кристалізувалися в його 
статті «10 основних пов’язаних питань» (论十大关系), 
де він рефлексував щодо того, як Китаю збудувати 
соціалізм відмінний від радянської моделі, зокрема 
в напрямках важкої промисловості та агросектору.

Друге покоління китайських лідерів на чолі з 
Ден Сяопінем визначило своїми пріоритетами  
відкриття КНР світу та економічні реформи  
(改革开放), адже «соціалістична країна не може бути 
бідною». Так почався розвиток «соціалізму з ки-
тайськими особливостями» (中国特色社会主义) (бук- 
вальний переклад «особлива китайська суспіль-
на ідеологія» – прим. автора). Китайські керівники 
того часу казали: «У нас є ядерна зброя, диплома-
тичне визнання, тож життєвий рівень населення 
також має бути покращений, люди не можуть біду-
вати». Тодішні очільники заклали фундамент для 
зростання Китаю.
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Перестрибуючи в сьогодення, тобто в часи вже 
п’ятого покоління комуністичних лідерів Підне-
бесної, я маю зазначити, що твердження, буцім-
то становлення Китаю як великої держави до 
2050-го буде викликом для світу, – хибне. Основою 
для подібних висновків є більше включення країни 
в глобальні справи та взяття нею більшої, аніж 
раніше, відповідальності.

Необхідно окремо зупинитися на тому, що  
роблять сучасні китайські лідери задля виведен-
ня Піднебесної на якісно новий рівень. По-перше, 
як тільки Сі Цзіньпін у 2012-му очолив КНР, він не 

змінив основної цілі в реалізації «Китайської мрії». 
По-друге, він дійсно почав використовувати різні ін-
струменти зовнішньої політики, змінюючи її форми, 
як приклад проєкт ОПОШ («Один пояс, один шлях») 
(一带一路), адже видатні вчені у сфері міжнародних 
відносин, зокрема Ганс Моргентау, визначали, що 
зовнішня політика має змінюватися згідно зі сві-
товими зрушеннями. По-третє, наразі головними 
викликами лідерів п’ятої генерації є трансформація 
Китаю зі світової фабрики, підтримка економічного 
розвитку, екологічна безпека та скорочення розри-
ву між бідними і багатими. Технології мають бути 
вдосконалені, а продуктивність збільшена. 

Я вважаю, що Сі Цзіньпін є одним із визначних дер-
жавних діячів Китаю таким, як Мао та Ден Сяопін. 
Чому? Тому що Мао підняв Піднебесну на ноги, Ден 
зробив країну багатою, а Сі Цзіньпін має її зробити 
сильною. Водночас китайській еліті потрібно здійс-
нювати подальші реформи, адже ми не можемо 
економічно зростати за рахунок нанесення, шкоди 
довкіллю. Пан Сі закцентував на цьому увагу, ска-
завши: «…зелені гори та смарагдові води – це ве-
личезне багатство» (绿水青山就是金山银山), тобто ми 
маємо цінувати та захищати природу. 

Нинішні державні мужі проводять у КНР економіч-
ні реформи розумно – створюється баланс між 
скороченням частки промислового виробництва 
у ВВП і розвивається сфера послуг. Неможливо 
просто закрити заводи (企业), адже потрібно пра-
цевлаштувати робітників старої індустрії та ефек-
тивно інвестувати кошти в розвиток нових техно-
логій, створити нові робочі місця. Це важливий 
аспект, бо щороку ми маємо як мінімум п'ять млн  
випускників вишів, котрі потребують роботи. Зі 
свого боку зазначу, незважаючи на гарну стра-
тегію уряду, чиновникам на місцях не вистачає 
ефективності в її впровадженні, що кристалізу-
ється в соціальній проблематиці.

Одночасно проводиться реформування політичної 
системи – Китай переходить до правового суспіль-
ства. Ухвалюючи багато законів та регуляцій у сфе-
рі економіки, продовольчої безпеки, працевлашту-
вання. При цьому уряд залишається сильним. Для 
чого? Така велика країна, як Піднебесна, не може 
поринути в хаос. Тому я персонально підтримую 
британських і європейських керманичів, які пе-
реконують, що політика – це не про емоції, а про 
реальність. З цієї ж причини мені далекий більш 
ліберальний американський стиль. Їхні політики 
не зважають на результати своїх рішень. Політика 
США буквально розтрощила Ірак, Афганістан, Лівію, 
Сирію та Югославію. А скільки країн вони підняли 
на ноги? Саме тому Китаю не підходить шлях СРСР, 
знищення котрого стало наукою для Піднебесної: 
неважливо наскільки сильна країна, але якщо не-
має підтримки людей, тоді колапс може настати 
будь-якої миті. Ураховуючи це, КНР підтримує та 
постійно вдосконалює життєвий рівень населення. 

– Так, професоре, Ви маєте рацію, адже 850 млн 
жителів Піднебесної побороли бідність, а її рівень 
зменшився з 88% у 1981-му до 0,7% у 2015 році. Як 
тільки економічні запити людей задовольняться, 
яку наступну сферу буде реформувати уряд?

– Захист інтересів людей, зокрема їхніх політичних 
та громадянських прав. Тому я вважаю, що китай-
ське законодавство також буде модернізуватися. 
І тут якраз на думку спадає один приклад: лікаря 

Фото в офісі
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атакувала сім’я пацієнта, яка була незадоволена 
діяльністю медика. Протягом 24 годин після цього 
випадку ухвалили закон про захист лікарів. 

Чи знаєте Ви, як чиновники присягають у Китаї? На 
Конституції. Мій аргумент такий: Сі Цзіньпін не кон-
солідує всю владу у своїх руках, це не так. 

– Як зміниться світ у майбутньому після реаліза-
ції стратегії «Китай 2050»? Яким він буде? Моно-
полярним, біполярним? З минулого ми пам’ятаємо, 
що держави навколо потужної китайської імперії 
платили їй данину. Чи може повторитися така 
історія після 2050 року? 

– Повернення до данини? Точно ні. Тим паче, ця 
система існувала в країнах, на яких позначився 
культурний вплив конфуціанства. Хоча історія 
циклічно розвивається та повторюється, але не 
в цьому випадку. Я впевнений, Піднебесна стане 
однією з великих держав, а її зростання не буде 

викликом для інших. Це неодноразово повторю-
вав Сі Цзіньпін: «Китай не буде розвиватися за 
рахунок інтересів інших» (中国决不会以牺牲别国利

益为代价来发展自己). Ми поважаємо інших і хочемо 
бути частиною, співавторами світової системи як 
політичної, так й економічної. Тому якщо Китай у 
2050 році обжене США в технічних та економічних 
досягненнях, все одно важливу роль відігравати-
муть сильні країни, як-от: США, Росія, Індія й ті, що 
входять до ЄС. Світ не буде монополярний. Я вва-
жаю, що Вестфальська система однаково продов-
жить існувати. Такі поняття, як суверенітет, націо-
нальні інтереси, гідність – не зникнуть. Ба більше, 
країни, котрі імплементують європейські норми, 
вже не перебуватимуть під впливом потужніших 
гравців. Мені здається, що все рівно в найближ-
чому майбутньому в плані інновацій, креативності 
США та ЄС залишаться лідерами. Але хто знає, що 
буде після 200 чи 500 років? 

 ІНТЕРВ'ЮВАН ЛІ

– Чи буде уряд Китаю найближ-
чим часом змінювати систему 
освіти, щоб спонукати студен-
тів до креативного мислення? 
Адже надмірне зазубрювання 
та прийняття позиції вчителя 
як останньої істини не сприяє 
інноваційному мисленню.

– Дуже гарне питання. На жаль, в 
освітньому плані ми в найближ-
чому майбутньому ще не будемо 
лідером. Це свого роду дилема, 
адже якщо Ви хочете дати мож-
ливість людям думати вільно, 
ліберально, тоді це вплине на 
соціальну та культурну сфери. 
Чим більше табу – тим складніше 
мислити креативно. Але зараз 
стабільність, зокрема політична, 
– це найвищий пріоритет. 

Професор представляє свої 
книжки, написані англійською 

та китайською мовами

– Що Ви думаєте про такі проблеми Китаю, як 
торговельна війна з США, перевиробництво, а 
також про глобальні виклики – нехтування еко-
логічним балансом?

– На мій погляд, реальна причина торговельної вій-
ни зовсім не економічна, а, імовірніше, політична, 
адже американський істеблішмент частково спри-
ймає зростання Китаю як загрозу. Справжні мотиви 
криються глибше. Хто буде лідером спроможним 
встановлювати правила в міжнародному економіч-
ному порядку? Фінансах? Технологіях? 

По-перше, згідно з теорією реалізму США спри- 
ймають зростання Китаю як геополітичну загрозу. 
По-друге, Піднебесна дійсно стає все більш зна-
чущою на міжнародній арені, а Штати не хочуть 
втрачати традиційні сфери впливу. Тому внаслідок 
зростання КНР США сприймають нас як конкурента, 
з’являється протистояння на трьох рівнях: ідеоло-
гічному, геополітичному та соціально-економічно-
му. Щось подібне було й за часів холодної війни, 
але Китай – це не закрита система СРСР. Піднебес-
на приймає поточний міжнародний порядок, але 
хоче стати одним із ключових гравців. 

Економічні питання, як-от: перевиробництво чи 
безробіття, однозначно впливають на китайську 
зовнішню політику. Для Компартії Китаю дуже 
важлива соціальна стабільність. Економічні реалії 

стали тригером для проєкту ОПОШ, який дає нові 
можливості китайській промисловості та регіонам. 
На міжнародній арені вже є приклад дуже вдалої 
кооперації з Пакистаном, тотальний обсяг інфра-
структурних інвестицій до котрого становив при-
близно $45 млрд. Викликом для китайського уряду 
в межах ОПОШ є збалансування інтересів держав-
них і приватних компаній, що беруть участь у про-
єкті, оскільки цілі бізнесу з отримання прибутків не 
завжди співпадають із довгостроковими планами 
уряду. 

Щодо глобальних викликів. Ми маємо розуміти, 
як китайські лідери мислять, адже вони здобули 
освіту на основі марксизму, який навчає, що еко-
номіка та технології можуть допомогти справитися 
з будь-якими соціальними проблемами. Вони в це 
вірять, тому китайці приділяють економіці стільки 
уваги. «Матеріальна сила» (物质力量), тобто довкіл-
ля, визначає силу, а не ідеологія. Інакше кажучи, 
якщо ви хочете вижити – вам потрібна сила, а не 
ідеологія. Коли перед людством постає спільна 
проблема, ми повинні боротися разом. За таких 
умов не мають виникати питання: «Ти комуніст? Аф-
риканець? Українець?» Ми, китайський народ, має-
мо довгу історію, але також ми прагматичні. Коли 
йтиметься про глобальні проблеми, як-от: забруд-
нення довкілля, повірте, китайці будуть першими, 
хто вийде за межі ідеології. 

Підпис рекомендаційних листів особливо старанним студентам
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Припустимо, що ваші лідери стали б незалежними, 
тоді Україна могла би відігравати роль красивої дів- 
чини між двома кавалерами, як казав Кіссінджер. З 
позицій реалізму та прагматизму, яких дотримува-
лися Бісмарк, Черчилль, роль України така: з одного 
боку – Захід, з іншого – Росія. Політика багатовек-
торності. Чому потрібно йти в одну сторону та під-
давати ризику відносини з іншою?

Відривайтеся від США, шукайте більше контактів 
із Францією, Німеччиною. Не зважайте на заяви 
Заходу стати «супераграрною країною». Україні 
потрібно зберігати свою індустрію та надалі роз-
вивати її, щоб експортувати товари з високою 
доданою вартістю, заробляти валюту й якомога 
швидше виплатити борги. 

Я вважаю, що в України є всі необхідні ресурси, аби 
грати між Заходом та Сходом. Скажімо, Польща не 

може виконувати таку роль, оскільки в неї дуже ве-
ликі русофобські настрої, а Україна довгий час була 
в складі Російської й радянської імперій. Від остан-
ньої ви отримали важку промисловість та ВПК.

Потенційно ви могли б набути такої ваги, як Італія, 
а при реанімації та модернізації економіки порів-
нятися із Францією чи Німеччиною. Але як стати 
дійсно незалежними? Думаю, що потрібно налаго-
дити відносини з Заходом і Росією, активно розви-
вати економічні зв’язки з іншими країнами, адже 
чим скоріше Україна почне заробляти, тим швидше 
закінчиться співпраця з МВФ. Гроші також можна 
залучати у вигляді ПІІ (прямі іноземні інвестиції), 
створюючи сприятливі умови та надаючи гарантії. 

– Дякую за розмову, професоре, до побачення! 

– Дякую, до побачення!

– Дякую. Зараз прошу сказати кілька слів щодо 
України. У 2019 році Китай став нашим найбіль-
шим торговельним партнером. Торговельний 
оборот становив приблизно $11 млрд, що важли-
во для України й архімало для Піднебесної (тіль-
ки 0,25% від загального товарообігу). При цьому 
зростанні економічного співробітництва спро-
гнозуйте, будь ласка, політичні перспективи ко-
операції між двома країнами.

– Економічні відносини – теплі, а політичні – про-
холодні. Я вважаю, що політична складова між 
Китаєм та Україною може бути покращена, але не 
так швидко, як би нам того хотілося. На мій погляд, 
Піднебесна та Росія є стратегічними партнерами, 
а українсько-російські відносини нині в нестабіль-
ному стані, що гальмує потенційну кооперацію між 
нашими країнами. Якщо в майбутньому відносини 

між Україною й Росією нормалізуються – це буде 
позитивним сигналом для КНР. 

Коли подивитися на ситуацію з іншого боку, Китаю 
цікава ваша країна – найбільша в Східній Європі. 
Між нами немає територіальних, історичних та ін-
ших диспутів, ми можемо працювати у форматі 
«win-win». З геополітичного погляду Китай заці-
кавлений у сильній, незалежній від США Україні. 
До того ж китайці гарно ставляться до вас, адже 
за останні роки українські технології допомогли в 
модернізації нашого ВПК. 

Піднебесна бачить Україну як мінімум сильною 
регіональною країною, яка зможе встановити но-
вий баланс у Східній Європі. Україна здатна ста-
ти більш багатою та розвиненою, ніж Польща, 
але за умови продуманої політики. Чим заможні-
ші українці, тим більша їхня купівельна спромож-
ність, що дуже цікавить китайський бізнес. 

Здивування професора міжнародних відносин на відповіді студентів: 
«Ну де, де ви прочитали, що Кіссінджер – адепт конструктивізму?»

– Чи може Україна стати сильною, імплементуючи неоліберальну модель 
розвитку? Чи матиме для неї позитивні наслідки співпраця із західними 
країнами та інституціями, зокрема зі США й МВФ?

– Скажу чесно, я міркував над цим питанням протягом 30-и років. Особливо 
після розпаду СРСР та коли я навчався в США й Великобританії, а ще я вірю 
в геополітику. Видатні вчені цієї сфери зазначають, що Україна може наці-
люватися на інтеграцію у ЄС, але вона не може стати членом НАТО, оскільки 
це буде конфліктувати з інтересами Росії у сфері безпеки. Росія тоді не 
дасть вам, колишньому партнеру по СРСР, а також найбільшому сусіду, спо-
кою. Російські лідери не дозволять. 

Україна піддається вестернізації, вплив Заходу дуже великий. Мені 
здається, що неолібералізм зараз для вас неактуальний. Україна 
все ще перебуває в транзитному періоді. Слабкі інститути – це 
небезпечно. У ваших реаліях більш доречним буде сильний уряд. 
Ваші інститути мають бути сильними, як, наприклад, у Німеччині. 
Але чи може це зробити ваш новообраний Президент? Чи зможе він 
стати українським Рейганом? Нині я не бачу, що в нього є команда, 
здатна на реальний прорив. Наразі Україні необхідно якомога біль-
ше отримати від Заходу через те, що ви граєте разом з американ-
цями та європейцями проти Росії. 

Україна має відповісти на питання: які цілі? Просто стати схожи-
ми на європейську країну чи бути регіональною силою, котру по-
важають, з якою рахуються сусіди? Особисто я вважаю, що вам 
потрібно, по-перше, розробити власну, незалежну стратегію роз-
витку. До слова, я чув, що Україна може сама видобувати природ-
ний газ, у неї є запаси – це прямий шлях до енергонезалежності. 
Чому тоді ви не йдете ним, а продовжуєте імпортувати блакитне 
паливо? По-друге, Україна має побороти бідність, створити умо-
ви для збільшення середнього класу та досягнути політичної ста-
більності. Дивіться, Китай позбавив нестатків 850 млн людей, але 
це була ціль, над котрою важко й довго працювали. Ви здатні це 
зробити набагато скоріше. 
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   Інвестиційне право 
як інструмент залучення                  
    китайського капіталу  
      в УКРАЇНУ

Інвестиційне право як комплексна складова прав-
ничої галузі потребує подальшого розвитку, квалі-
фікованих рішень і в Україні як у державі, яка конче 
потребує зовнішніх інвестицій для подолання стаг-
нації та сталого розвитку. Передумовою форму-
вання міжнародного інвестиційного права був вихід 
національного капіталу далеко за межі території 
його первинного походження. Як відомо, це явище 
має об’єктивний економічний характер. 

ТЕОРІЯ ДО ПРАКТИКИ 

Міжнародне інвестиційне право складається з двох видів правового регулювання – націо-
нально-правового й міжнародно-правового. Таким чином, інвестиційне право виступає як су-
купність юридичних норм та принципів, що регламентують відносини, які встановлюються 
між різними учасниками інвестиційної діяльності. 

Р. Ленівський

президент групи компаній 
"Ти і Право" Lenivskyi Group"

ІНВЕСТИЦІЙНІ ВІДНОСИНИ – це, насамперед, відносини власників. А 
тому поліпшення інвестиційного клімату з погляду права має забез-
печуватися завдяки створенню юридичних передумов взаємодії в 
інвестиційному процесі всіх видів, форм власності й самих власни-
ків – суб’єктів інвестиційних відносин, які передбачають національ-
но-правові, міжнародно-правові форми та методи регулювання.

У міжнародно-правових нормах процеси взаємодії держав, міжнародних 
відносин певної сфери регулювання закріплюються та забезпечуються. 
Правове регулювання інвестиційних відносин означає, передусім, форму-
вання стійких юридичних гарантій іноземним інвесторам, які незалежно 
від суб’єктивних причин завжди повинні стимулювати інвестування у 
виробництво, тобто в інвестиційну діяльність. 

Зростання ролі міждержавного інвестиційного 
співробітництва обумовлене його суспільною 
значимістю й об’єктивною потребою посилен-
ня економічної інтеграції на всіх рівнях. Умо-
ви, що складаються в цей час на міжнародній 
арені, адекватно відбивають посилену заці-
кавленість країн, що розвиваються, і держав із 
перехідною економікою в збільшенні обсягів 
залучення іноземних інвестицій. 

Водночас прямо або побічно регламентують пра-
вовий режим іноземних інвестицій універсальні 
правові норми й положення, закладені, зокрема, 
у міжнародно-правових актах Всесвітньої торго-

вої організації, Статутах Міжнародного валютного 
фонду, Світового банку, Модельних кодексах ОЕСР, 
документах неурядових фінансових організацій, що 
перебувають під егідою Лондонського й Паризько-
го клубів; в універсальних фінансових конвенціях, 
ухвалених міжнародними економічними організаці-
ями (УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ, ЮНІДО, ЮНКТАД тощо).

У межах міжнародних організацій Європейське 
економічне співтовариство (ЄЕС) й Організація 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 
був створений певний механізм регулювання 
транснаціонального руху капіталів, що сприяло 
вдосконаленню механізму правового регулювання 
іноземних інвестицій на багатосторонній основі. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – це система юридичних норм – договірних і 

звичаєвих, створюваних державами й іншими суб’єктами міжнарод-
ного права, які регулюють міжнародні відносини та спрямовані на 
підтримку миру й зміцнення міжнародної безпеки, встановлення й 
розвиток всебічного міжнародного співробітництва. Проблеми пра-
вового регулювання міжнародних інвестицій як одного з видів між-
народно-правових відносин показують, що вони не цілком вклада-
ються в загальноприйняту доктрину міжнародного права. 

ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА – це не тільки 
норми міжнародного інвестиційного права й урегульовані ними су-
спільні відносини, що виникають у процесі здійснення іноземним 
інвестором підприємницької діяльності. Не менш важливою скла-
довою є практика правового регулювання заохочення, захисту на 
етапах виникнення й становлення міжнародно-правового забезпе-
чення залучення іноземного капіталу. 

Створення сприятливих умов для інвестиційного процесу вимагає чітких правових 
форм і методів захисту капіталовкладень, проте це ускладнюється дворівневим ха-
рактером регулювання. Можливо, небезпідставно останнім часом робиться спроба 
обґрунтувати виділення міжнародного інвестиційного права в самостійну підгалузь 
міжнародного економічного права. 
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Слід зазначити, що рішення й резолюції, ухвалені міжнародними організаціями, 
не є в строгому юридичному сенсі джерелами міжнародного економічного пра-
ва в цілому та міжнародного інвестиційного права зокрема. Але їхня юридична 
обов’язковість витікає з міжнародної практики. Крім того, їхня юридична сила 
обумовлена законодавчим закріпленням положень цих міжнародних документів у 
численних двосторонніх договорах, у внутрішніх законодавчих актах держав, а 
також застосуванням їх в арбітражній і судовій практиці.

КИТАЙ І ЄС ВДОСКОНАЛЮЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

Особливості інвестиційних відносин свідчать про 
те, що, з огляду на неоднорідність суб’єктів щодо 
здійснення іноземних інвестицій, міжнародне ін-
вестиційне право органічно й нерозривно пов’я-
зане з міжнародним публічним і міжнародним 
приватним правом, що підтверджує комплексний 
характер галузі. Норми міжнародного інвестицій-
ного права через комплексний характер предмета 
свого вивчення інтегрують теоретичні знання щодо 
правового регулювання іноземних інвестицій у ці-
лісну систему – міжнародне інвестиційне право.

Розширення й поглиблення міжнародних інвести-
ційних зв’язків, існування потужних міжнародних 
інвестиційних потоків, які зростають і відіграють 
одну з головних ролей у глобалізації світового 
господарства, – усе це найважливіші фактори су-
часного суспільного розвитку окремих країн і світо-
вого співтовариства загалом. Солідний масив нор-
мативного матеріалу відповідної якості й кількості 
у сфері іноземних інвестицій говорить сам за себе.

Серед причин малої привабливості для іноземного 
інвестора країн так званої перехідної економіки, до 

яких відносять Україну, експерти називають недо-
сконалість (а іноді наявність системних прогалин) 
національно-правового регулювання, неефектив-
ність фінансово-економічних інститутів в умовах 
усе більш активного функціонування світової фі-
нансової системи. 

Щодо України, то від неї інвестори все ще очіку-
ють реальних реформ на основі відповідної зако-
нодавчої бази. На їхню думку, нині занадто багато 
правничих питань потребують унормування й вре-
гулювання. Україні необхідно всеосяжно призви-
чаюватися до цивілізованих норм співпраці з іно-
земним капіталом. 

Як вважає переважна більшість фахівців, най-
кращим підтвердженням зацікавленості нашої 
держави в прямих іноземних інвестиціях (ПІІ) бу-
дуть політична стабільність, непохитні позиції 
права, низький рівень зовнішньої заборгованості, 
зростання ВВП, посилення фінансового сектору, 
сприятливий бізнес-клімат і гарантована захи-
щеність інвестиційної діяльності за найефек-
тивнішими зразками країн ЄС. 

Особливо зараз, коли так очевидно, що голов-
ні гравці в розв’язанні наявних проблем роблять 
ставку не стільки на міжнародні інституції, 
скільки на двосторонні міждержавні угоди й між-
народні коаліції. За цих умов забезпечення інвес-
тиційного права потребуватиме подальшого 
розвитку в межах національно-правового й між-
народно-правового регулювання. 

У сучасному світі одну з провідних ролей у сфері 
інвестицій відіграє Китай. Його юристи, що займа-
ються інвестиційним правом, досконало знають 
міжнародні норми, ретельно, не покладаючись на 
допомогу, вивчають національне законодавство 
країн, до яких спрямовують інвестиції. Наприклад, 
створений у Гонконгу інститут досліджує законо-
давство країн «Шовкового шляху» і готує спеці-

алістів для цієї китайської ініціативи. Вочевидь, 
саме такий підхід дозволяє китайському бізнесу 
комплексно використовувати як норми місцевих 
законів, так і слабкості національних законо-
давств країн-партнерів. 

Китай досяг безпрецедентних успіхів як у залучен-
ні ПІІ, так і в інвестуванні капіталу в економіки май-
же 100 держав. Однак КНР може поділитися з Украї-
ною ще одним не менш корисним досвідом, котрий 
стосується національних правових норм захисту 
власного виробника. Звісно, наша держава в за-
конодавчій сфері орієнтується на європейські ін-
вестиційні норми, які наразі в ЄС коригуються, але 
китайська практика заслуговує окремого розгляду.

Останнім часом саме китайські інвестиції виклика-
ють у Євросоюзі й США найбільше занепокоєння, 

Українська держава не один рік вивчає успішний досвід залучення 
інвесторів і намагається максимально сприяти заходу ПІІ. На тлі 
несприятливих тенденцій країні потрібно наздоганяти згаяний 
час, оперативно й точно реагувати на нові виклики. 

адже вони спрямовані на стратегічно важливі «на-
прямки зростання» європейської економіки: хай-
тек, включно з товарами подвійного призначення, 
транспорт, енергетику, враховуючи АЕС, та інфра-
структурні проєкти. Китайських інвесторів навіть 
підозрюють у купівлі компаній не стільки для при-
бутку, скільки для використання їхньої інтелекту-
альної власності в себе вдома, і припускають, що 
це робиться для впливу на стратегічні ланки євро-
пейської економіки. 

Щоб регулювати ці процеси, керівництво ЄС чи 
не вперше в історії серйозно задумалося про пра-
вове обмеження однієї з базових свобод Європи 
– свободи руху капіталу. Вона найбільш всеосяж-
на зі свобод єдиного ринку ЄС. Якщо переміщення 
товарів, послуг і людей не обмежується тільки 
всередині ЄС, то свобода інвестування поширю-
ється як у кордонах, так і за межі ЄС, і досі не під-
лягала майже жодному лімітуванню.

Європейський суд розглядає свободу руху капіталу 
як практично необмежену й максимально вузько 
трактує всі обмеження на інвестування. Фахівці 
пам’ятають відомі «справи про золоті акції», коли 
згаданий суд зобов’язав уряд Нідерландів відмо-
витися від частини прав, які стосувалися «золотих 
акцій» компаній KPN і TNT, що дозволяли блокувати 
поглинання цих компаній. Фактично єдиним засо-
бом контролю іноземних інвестицій у ЄС є меха-
нізм дозволу на економічну концентрацію (merger 
clearance). 

Залежно від розміру обігу учасників такий дозвіл 
видає або Єврокомісія, або антимонопольні органи 
окремих держав-членів ЄС. Їх турбує вплив погли-
нання на конкуренцію, але жоден із цих органів не 
перевіряє походження коштів чи можливість збит-
ку безпеці ЄС. Отже, у відповідь на іноземні погли-
нання деякі держави-члени ЄС практикують у себе 
додаткові перевірки безпеки. 

Наприклад, уряд Німеччини неформально змусив 
китайських інвесторів відкликати заявки на погли-
нання Aixtron, виробника чіпів подвійного призна-
чення, і Ledvance, виробника лампочок Osram. У 
Бельгії після масових протестів провалився проєкт 

китайської інвестиції в найбільшу газову мережу 
Eandis. Однак, як наголошують європейські експер-
ти, проблема полягає в безсистемності такої реакції. 

Перевірки проводяться на підставі винятків із ре-
жиму вільного переміщення капіталу, які TFEU (Уго-
да про функціонування ЄС) передбачає для питань 
національної безпеки. У випадку з китайськими 
інвестиціями – це досить хитка причина, оскільки 
потрібна наявність «дійсної та досить серйозної 
загрози» нацбезпеці, що не включає просто нега-
тивні економічні наслідки.

Китайська сторона досі була схильна вирішувати 
справу миром, але в разі скарги до Європейського 
суду позитивний для європейських партнерів ре-
зультат не гарантований, адже недарма суд назвав 
свободу руху капіталу однією з найбільш «вільних». 
І це при тому, що європейські інвестиції в Китай зов-
сім не користуються особливою свободою. Багато 
секторів економіки Піднебесної поки залишаються 
взагалі закритими для іноземних інвестицій (!).

Німеччина, Великобританія й Франція вже фак-
тично ввели в себе обмежені перевірки іноземних 
інвестицій. Наразі розглядається пропозиція уні-
фікувати відповідні правила всередині ЄС. Фахів-
ці стверджують, що Китай, насамперед, дбає про 
юридичну, економічну, фінансову безпеку власних 
підприємців, юридичних осіб та інвесторів. 

Як правова держава КНР вкладає колосальні суми 
у створення центрів обміну правовою інформаці-
єю з різними країнами, щоб китайські підприєм-
ці й громадяни, які мають бажання інвестувати в 
іншу державу, були юридично освічені й, водночас, 
більш захищені. У Піднебесній для безпеки своїх 
громадян та інвесторів формують нову правову 
базу спільно з тими країнами, з якими співпрацю-
ють або планують інвестиційну діяльність. 

Китай тільки почав заходити на український ри-
нок, відповідно немає такого адаптованого зако-
нодавства, як з Європейським Союзом чи країнами, 
де він уже роками вибудовував юридичні підва-
лини через міжнародні угоди й конвенції. Україні 
ще належить разом із китайськими партнерами 
напрацьовувати цілу низку норм, які сприятимуть 
двосторонній інвестиційній діяльності. 

Як зазначив Прем’єр Державної Ради КНР Лі Кецян, заходи щодо забезпечення відкритості Ки-
таю не проводитимуться разово, а будуть стимулювати привабливість китайських ринків 
для іноземних інвестицій на постійній основі.

Він спрямований на підвищення прозорості політики іноземних інвестицій, забез-
печення участі підприємств з іноземними інвестиціями на китайському ринку. До-
кумент складається з шести розділів, у цілому 42 статей, з уніфікованими нормами 
залучення, заохочення, захисту й регулювання іноземних інвестицій. 

Експерти вважають, що завдяки всебічному обговоренню питання торгових й інвес-
тиційних диспропорцій ЄС–Китай та початку торгових війн із 1 січня 2020 р. в КНР 
набув чинності знаковий Закон про іноземні інвестиції, який забезпечує надійніший 
захист і більш сприятливе середовище для іноземних інвесторів. 
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Документом передбачено, що місцеві органи влади не повинні обмежувати законні інтереси підпри-
ємств з іноземними інвестиціями або збільшувати на адміністративному рівні навантаження на них. 
Водночас місцеві органи влади мають виконувати зобов’язання перед іноземними інвесторами.

РОЛЬ УРЯДУ

Наявні підприємства з іноземними інвестиціями, які зареєстровані згідно з чинним законо-
давством, зможуть продовжувати діяльність протягом ще п’яти років після набуття чин-
ності нового закону. За цей час вони повинні будуть змінити свої установчі документи й усю 
діяльність відповідно до нового закону про іноземні інвестиції.

Грошові перекази. Закон говорить, що капітальні 
вкладення, прибуток і віддача від капіталовкла-
день іноземних інвесторів у Китай можуть вільно 
переказуватися за межі КНР в юанях або в іно-
земній валюті. Наявні нормативно-правові акти 
також установлюють, що законний дохід інозем-
них інвесторів у Піднебесній може вільно перека-
зуватися за межі Китаю.

Захист прав інтелектуальної власності та примусо-
ва передача технологій (forced technology transfer). 
Примусова передача технологій відбувається, коли 
іноземні багатонаціональні компанії змушені на-
давати стратегічно значущі технології місцевим 
структурам, які вони не контролюють, щоб отрима-
ти доступ до величезного китайського ринку. КНР 

зазнає критики щодо захисту прав інтелектуальної 
власності та практики примусового передавання 
технологій. 

Тепер закон передбачає, що держава буде захища-
ти права інтелектуальної власності іноземних 
інвесторів і підприємств з іноземними інвестиці-
ями, заохочувати технологічне співробітництво 
на основі добровільності та загальноприйнятих 
комерційних норм. Державні органи й посадові 
особи більше не зможуть форсувати передачу 
технологій адміністративними засобами. Закон 
також зобов’язує урядові органи й посадових осіб 
зберігати комерційну таємницю іноземних інвес-
торів і підприємств з іноземними інвестиціями.

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Державна експропріація й компенсація. Закон передбачає, що загалом іноземні інвестиції не підлягають 
державній експропріації. Тільки за особливих обставин і в громадських інтересах уряд може експропрію-
вати або реквізувати свої інвестиції, але має негайно надати справедливу компенсацію.

Справедливість і рівність. Підпри-
ємства з іноземними інвестиціями 
стануть повноправними учасниками 
фінансового ринку КНР.

Роль уряду Піднебесної в залученні іноземних ін-
вестицій. Уряд буде всіляко сприяти процесу за-
лучення іноземних інвестицій за допомогою за-
безпечення політичних заходів і впровадження 
відповідної законодавчої бази.

ПРИНЦИПИ ЗАОХОЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Національний режим для інвестицій. Китайський уряд однаково позитивно ставитиметься й до іно-
земних інвестицій, і до національних, якщо вони спрямовуватимуться на розвиток економіки Китаю.

Лише протягом останніх декількох років на законо-
давчому рівні Україна спростила процес отримання 
дозволів на будівництво: усунула вимогу про най-
мання зовнішнього спостерігача й запровадила си-
стему онлайн-повідомлень. Крім цього, отримання 
дозволу на будівництво стало дешевшим завдяки 
зменшенню пайового внеску.

До нормативних здобутків належить спрощення 
умови одержання електроенергії внаслідок опти-
мізації випуску технічних умов і впровадження 
системи географічної інформації. До того ж дер-
жава підвищила надійність енергопостачання, 
запровадивши механізм компенсації за відклю-
чення струму.

Полегшено реєстрацію власності завдяки підви-
щенню прозорості системи управління земельними 
ресурсами. Значно посилений захист міноритарних 
інвесторів із вимогою більш докладного розкрит-
тя даних про операції компаній із зацікавленими 
сторонами, які можуть бути пов’язані з мажоритар-
ними інвесторами. Україна також скоротила час на 
імпорт, спростивши вимоги сертифікації відповід-
ності для автозапчастин, поліпшила доступ до кре-
дитної інформації шляхом створення державного 
кредитного реєстру в Нацбанку.

Наша держава докладає певні зусилля й до спро-
щення реєстрації бізнесу, отримання кредитів, 
правового забезпечення виконання контрактів, 
поліпшення системи оподаткування, урегулювання 
питань неплатоспроможності. У жовтні 2019 р. на-
був чинності Кодекс із процедур банкрутства.

Верховна Рада України ухвалила проєкт Закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів щодо стимулювання інвестиційної діяльності 
в Україні». Він має покращити такі індикатори: от-
римання кредитів, дозволів на будівництво, забез-

печення виконання контрактів, вирішення питань 
неплатоспроможності, реєстрація власності, під-
приємств, захист міноритарних інвесторів. Нещо-
давно набув чинності Закон «Про концесію», який 
забезпечує можливість ефективного залучення 
вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку 
України на умовах міжнародної практики.

Парламентом ухвалена низка законів, котрі запро-
ваджують єдиний рахунок для сплати податків, 
зборів і єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування з 1 січня 2021 р. 
Документи забезпечують спрощення митних фор-
мальностей для підприємств із високим ступенем 
довіри. Це відбуватиметься через створення ав-
торизованого економічного оператора, як у ЄС, з 
перспективою їхнього взаємного визнання завдя-
ки ухвалі проєкту «Про внесення змін до Митного 
кодексу щодо деяких питань функціонування авто-
ризованих економічних операторів». 

У жовтні 2019 р. ухвалені законопроєкти, що стосу-
ються вдосконалення нормування в будівництві й 
захисту права власності. Останній передбачає усу-
нення основних юридичних прогалин, які створю-
ють проблеми власникам нерухомості та бізнесу. 

У майбутньому законі прописано припинення ді-
яльності акредитованих суб’єктів, запровадження 
обов’язковості нотаріального посвідчення догово-
рів про відчуження корпоративних прав, принципу 
одночасності вчинення нотаріальної дії та держав-
ної реєстрації прав, підвищення відповідальності 
за порушення реєстраційних процедур.

Очікується, що з його ухваленням знизиться кіль-
кість рейдерських захоплень нерухомого майна 
та корпоративних прав, скоротяться витрати 
громадян та бізнесу на захист власності від про-
типравних посягань.

УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО ПРЯМУЄ ДО ІНВЕСТОРА

ПРАВО ДОМОВЛЯТИСЯ НА ПРАВИЛЬНОМУ БЕРЕЗІ

Експерти зазначають, що інтерес китайських інвесторів до України відчутно зріс, 
при чому у сферах, якими раніше вони не цікавилися. Китай сьогодні перенасичений 
фінансовими ресурсами. Попри недосконалість нашого інвестиційного права інвес-
тування в Україну для них стає привабливим не стільки з погляду прибутковості, 
скільки з позиції територіальності. Зокрема, у зв’язку з підписанням Угоди про зону 
вільної торгівлі з ЄС Україна стає зручним майданчиком для виробництва й постав-
ки продукції на ринки Європейського Союзу.

В Україні також розуміють, що необхідно створювати інвестиційні умови, які зможуть успішно конкуру-
вати. Зрозуміло, що поки буде вигідніше й безпечніше вкладати в інші юрисдикції, китайські інвестори 
здебільшого так і робитимуть. Українське національне інвестиційне право лише на початку свого роз-
витку. На відміну від КНР, наша держава не має такого переконливого правового й практичного досвіду, 
але в неї є шанс використовувати найкращі зразки правових норм не тільки ЄС, але й Піднебесної.

Завдячуючи змінам на національному правовому полі, Україна піднялася на 64 сходинку в рейтингу Doing 
Business-2020. Але для приходу до країни багатьох потужних інвесторів цього замало. Чимало правничої 
роботи ще попереду. Враховуючи те, що КНР продовжує нарощувати інвестиційні проєкти в межах нашої 
держави (на початок року Китай здійснив загальних інвестицій в економіку України на суму понад $18 млн), 
варто в удосконаленні інвестиційного права окрему увагу приділити співпраці з китайськими правниками.
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Нагадаємо, що Україна й Китайська Народна Рес-
публіка мають план дій щодо реалізації китайської 
ініціативи спільного будівництва «Один пояс, один 
шлях». Відповідно до цього плану сторони домови-
лися на основі дієвого механізму Комісії зі співро-
бітництва між Урядом України та Урядом КНР разом 
знаходити й розвивати стратегічні точки дотику в 
межах згаданої ініціативи, зміцнювати координа-
цію політики, сприяти реалізації практичного парт-
нерства на принципах взаємної вигоди.

Українські експерти наголошують, що саме пра-
вовим супроводом утілення цього плану мають 
цілеспрямовано займатися юристи з інвестицій-
ного права України й Піднебесної. Правовий пакет, 
який би стимулював дво- і багатосторонню спів- 
праці України й держав-учасниць у сумісному бу-
дівництві «Економічного поясу Шовкового шляху» 
і «Морського Шовкового шляху ХХI ст.», буде ваго-
мим внеском у подальший розвиток міждержавних 
відносин та інвестиційного права зокрема.

Адже спільний план передбачає сприяння активно-
му просуванню підприємствами обох країн інвести-
ційного співробітництва в авіаційній, транспортній, 
енергетичній сферах, важкому машинобудуванні, 
харчовій, хімічній та електротехнічній промисло-
вості; утворенню ланцюгів доданої вартості, поглиб- 
люючи переробку продукції видобувних галузей.

Україна й КНР домовилися розвивати співробіт-
ництво з осучаснення промисловості на основі 
державно-приватного партнерства та інших ін-
новаційних форм співпраці, обопільно створюва-
ти автомобільні й залізничні дороги, оновлювати 
портову інфраструктуру, займатися енергоефек-
тивним будівництвом та удосконалювати ринки 
іпотечного кредитування.

Як бачимо, перспективи, що відкриваються перед 
українським урядом і бізнесом, є дуже привабли-
вими. Китай як країна передових технологій міг 
би й виявляє бажання долучитися до модернізації 
технологій, збільшення потужностей України. Але 
китайський інвестор очікує на позитивні зміни в 
роботі з митними, правоохоронними, податкови-
ми органами, обмін інформацією щодо інвесторів і, 
можливо, створення сприятливих умов для оборо-
ту юанів в Україні.

Фахівці радять, скориставшись тим, що Піднебесна 
зробила ставку на експорт свого капіталу, нада-

ти інвесторам і кредиторам із КНР надійні україн-
ські фінансові інструменти для вкладень, а також 
запропонувати їм привабливі бізнес-проєкти на 
середньо- та довгострокову перспективи. Наші 
країни цілком спроможні створити Міжнародну то-
варно-біржову платформу для забезпечення орга-
нізаційних, технологічних, правових та інших умов 
функціонування й розвитку біржової торгівлі між 
ринками КНР і України. Повноваження та регламент 
діяльності такої платформи також потребує зако-
нодавчого регулювання.

Китай може поділитися практичним досвідом пра-
вового забезпечення, організації регіональних 
фронт-офісів сприяння інвестиційній діяльності в 
Україні, на які вже давно очікують інвестори. Зро-
зуміло, що для гармонізації законодавства потріб-
ні роки, але завдання нинішньої влади послідов-
но працювати, щоб на спільній основі зводилася 
нова правова база, яка б допомогла розширити 
співпрацю наших держав.

Для підвищення інвестиційної привабливості вже 
в цьому році Україна може унормувати на націо-
нальному рівні запровадження онлайн-реєстрації 
товариств з обмеженою відповідальністю винят-
ково зі спрощеною авторизацією особи (викори-
стання ID-паспорта, Bank ID), реєстрацію суб’єкта 
господарювання платником податку на додану 
вартість протягом дня, скасування вимоги попе-
реднього подання повідомлення про працевлаш-
тування співробітників. 

Держава в смартфоні може передбачити правові 
новації щодо регулювання внесення документів на 
право власності на землю, нерухомість в електро-
нні реєстри, попередньо об’єднавши їх в один. Час 
також запровадити адміністративне оскарження дій 
та рішень державних реєстраторів щодо реєстрації 
нерухомого майна і земельних ділянок. А орган, 
який буде розглядати такі скарги, слід відокремити 
від Мін’юсту, Державного земельного кадастру.

Багато нарікань існує й на оподаткування. Фахівці 
рекомендують зменшити ставки податків на фонд 
зарплати, замінити податок на прибуток податком 
на виведений капітал. Щодо забезпечення вико-
нання контрактів, то пропонується запровадити 
подання позовів, пояснень, клопотань через спеці-
альну електронну платформу. Усі ці ініціативи по-
требують опрацювання й правового закріплення.

Актуальним для обох країн залишається питання підготовки фахових перекладачів у сфері інвес-
тиційного права. З огляду на двосторонню зацікавленість у співробітництві, попереду багато 
спільної правничої роботи. Проте Україні варто не лише створювати нове інвестиційне законо-
давство, а й попіклуватися про його дієвість і безумовне виконання.

Україна зацікавлена в практиці та стажуванні своїх молодих фахівців з 
інвестиційного права в КНР. Водночас китайські юристи могли б у такий 
спосіб вивчати наше законодавство. Подібний взаємний обмін дозволить 
будувати спільний бізнес і в подальшому виходити на пропозиції для на-
шого уряду, для наших законодавців, які будуть корисними для двох держав 
і спростять ведення підприємницької діяльності. 

    《投资法》——吸引中国   
资金到乌克兰的有效工具

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

《投资法》作为法律领域内的一个复杂组成部分，需要进一步的发展与合格的决定，在乌

克兰这个国家需要外部投资来克服经济停滞，保持可持续发展。形成国际投资法的前提是国家

资本的输出远远超出其原始来源。如大家所知，这种现象带有客观的经济性质。

理论结合实践

国际投资法包括两套法律法规——国家法律和国际法律。因此，投资法是一套法律规范和原则，应

用于限制投资活动中不同参与者之间的关系。

国家之间的互动过程和调节某一特定领域内的国际关系应在国
际法规中得到固定与保障。运用法律法规监督投资关系意味着首先
是为外国投资者形成稳定的法律保障，无论主观原因如何，都应始
终鼓励对生产的投资，即对投资活动的投资。

《国际法》是由主导国际关系的主权国家和其他主体创建的关于合同及普通法的国际性法律规

范体系，旨在维护和平，加强国际安全，建立和发展全面的国际合作。作为国际法律关系类型之一

的国际投资法律监督问题，它表明这些问题与普遍被接受的国际法理论不太吻合。

国际投资法的对象不仅是国际投资法的法律规范，而且还监督着外国投资者在企业进展活动过

程中产生的公共关系问题。同样重要的是在《国际法》新兴和形成阶段对吸引外国投资举措进行的

保护，同时也要对法律法规的有效实践进行奖励。

投资关系首先表现为所有者关系。因此，从法律的角度来看，改善投资环境，是在所有的所有

权类型和形式和投资关系中所有者-主体的投资进程中、包括国在家和国际法律形式和监管方法之间

建立互动的法律层面的先决条件。



61   УКРАЇНА-КИТАЙ         №1 (19)       202060 УКРАЇНА-КИТАЙ        №1 (19)        2020 ПРАВОРУСЛАН ЛЕНІВСЬКИЙ 

为了规范这些程序，欧盟领导人几乎是史上第一

次认真考虑了从法律层面限制欧洲最基本的自由权之

一，即资本的流动自由。资本的流动自由是欧盟单一市

场最大化自由的产物。如果说商品、服务和人员的流动

不仅限于欧盟内部，那么投资自由在欧盟内部和外部均

得到广泛扩展，并且几乎不受任何限制。

欧洲法院认为资金流动的自由实际上是无限的，

并尽可能缩小对投资的所有限制。专家们应该记得著名

的“黄金股份案”，当时欧洲法院命令荷兰政府放弃KPN

和TNT的部分黄金股份，阻止这些公司的收购。实际

上，控制外国在欧盟投资的唯一手段是并购机制。

取决于股东的营业额，此类许可由欧盟委员会或

各个欧盟成员国的反垄断机构签发。他们担心收购对竞

争产生影响，但是任何一个机构都不能检查资金来源或

评估对欧盟安全造成损害的可能性。因此，为应对外国

收购，一些欧盟成员国还会进行额外的安全审核。

例如，德国政府已非正式地强迫中国投资者撤回

对两用芯片制造商Aixtron和欧司朗灯旗下泡制造商

Ledvance的收购申请。在比利时，经过大规模抗议活

动，中国对Eandis的投资项目也失败了。但是，正如欧

洲专家所坚持认为的，这只是偶然性的。

这些审核是在里斯本条约针对国家安全问题规定

的资本自由流动制度例外的基础上进行的。就中国的投

资而言，这是一个不稳固的基础——它要求对国家安全

构成“真正且足够严重的威胁”，而这不仅仅涉指负面的

经济后果。

中方至今仍倾向于与世界一起解决该问题，但在

向欧洲法院投诉的情况下，并不能保证对欧洲伙伴能够

产生的积极结果——要知道，欧洲法院可是将资本自由

流动视为最“自由”的标准之一。尽管事实上欧洲在中国

的投资没有太多自由，中国经济的许多领域仍然禁止外

国投资（！）。

实际上，德国，英国和法国已经实行了对外国投

资审核的管制。现在欧盟内部正在考虑统一相关规则的

提案。专家确信，中国首要关心本国企业、法人和投资

者在法律、经济和金融方面的安全。

作为一个法制国家，中国在与不同国家建立法律

信息交流中心方面投入了大量资金，以便在另一个国家

投资的本国的企业家和公民能够全面了解该国法律，同

时受到更多保护。在中国，为了本国公民和投资者的安

全，正在形成一套与中国已经展开合作或正在计划展开

合作国家相关的新的法律基础。

中国才刚刚开始进入乌克兰市场，因此，没有像

与欧盟或其他国家一样经过多年合作、通过国际协定和

公约建立了一套法律基础后形成的经过调整的立法。乌

克兰仍必须与中国伙伴合作制定一套规则，以促进双边

投资活动。

为投资进程创造有利条件需要明确的法律形式和

保护投资的方法，但这由于监管的两级性而变得复杂。

也许在最近，有人试图证明将国际投资法独立成国际经

济法的一个单独的分支领域是合理的。

跨国投资合作的作用越来越大，这是由于其社会

意义重大且客观上需要加强各级经济一体化的原因。当

前国际舞台上的状况充分反映了发展中国家和经济转型

国家对增加吸引外国投资有着巨大的兴趣。

国际投资关系的扩大和深化，强劲的不断增长的

国际投资流的存在，在世界经济全球化中发挥着一个主

要作用——所有这些不论是对于单个国家还是整个世界

现代社会的发展都是最重要的因素。

同时，通用的法律规范和规定直接或间接地限制

着外国投资的法律制度，特别是限制着世界贸易组织国

际法律规定、国际货币基金组织和世界银行的章程、经

合组织法典、由伦敦和巴黎俱乐部主持下的非政府金融

组织的规定文件，以及国际经济组织（国际统一私法协

会，联合国贸易法委员会，联合国工发组织，联合国贸

发会议等）框架内通过的普通金融公约。

在欧洲经济共同体（EEC）和经济合作与发展组织

（OECD）这些国际组织的框架内，建立了某种监管资

本跨国流动的机制，这有助于改善在多边基础上的外国

投资法律监管机制。

应当指出，国际组织采取的决定和决议从来源上讲，在一般国
际经济法，特别是国际投资法上并不具有严格的法律意义。但是其
法律约束力源于国际惯例。此外，它们的法律效力是基于众多双边
条约、国家内部立法行为规范等国际文件从立法层面的合并，以及
它们在仲裁和司法实践中的应用。

投资关系的特征表明，鉴于外国投资主体的非同

性质，国际投资法与国际公法和国际私法之间有着有

机且不可分割的联系，这也证实了该领域的复杂性。

通过研究对象具有的复杂性，国际投资法规范将有

关外国投资法律法规的理论知识整合到一个整体系统

中，即《国际投资法》。

国际投资关系的扩大和深化，强劲的不断增长

的国际投资流的存在，在世界经济全球化中发挥着主

要作用——所有这些不论是对于单个国家还是整个世

界现代社会的发展都是最重要的因素。在外国投资领

域，一系列令人信服的相应质量和数量的监管材料本

身就说明了这个问题。

专家们称，包括乌克兰在内的所谓转型经济国

家，对于外国投资者缺乏吸引力的原因是这些国家法律

监管的不完善（有时存在系统性空白），以及金融-经

济机构在日益活跃的全球金融体系运作中的效率低下。

至于乌克兰，投资者仍然等待其在相关的立法框

架基础上进行真实有效的系统改革。他们认为，还有太

多的法律问题需要监管和解决。乌克兰需要全面适应与

外国投资合作的符合文明要求的规范。

大多数专家认为，乌克兰国内政治稳定、法律地

位稳健、外债水平走低、GDP保持增长、金融板块强

劲、适宜的商业环境以及像欧盟国家一样对投资活动

提供有效的保障是乌克兰提高吸引直接投资兴趣的有

效确保手段。

中国与欧盟完善投资法

在全球投资者中，中国具有举足轻重的地位。从事投资法的中国律师精通国

际法，在不依赖帮助的情况下，他们全面研究了目标投资国的相关法律法规。例

如，设在香港的研究所负责研究“一带一路”沿线国家的立法，并为该项目培训专

业人员。显然，这种方法使中国企业可以充分利用当地法律规则，寻找合理的法

律漏洞以规避风险。

新法生效后，根据现行法律注册的现有外资公司将可以再继续经营五年。在此
期间，他们必须将其创始文件和所有业务与新的外国投资法保持一致。

中华人民共和国总理李克强指出，确保中国开放的措施不会一次性全部采取，而
是会不断的刺激中国市场对外国投资的吸引力。

专家认为，正是由于中欧之间全面讨论了贸易和投资的差距问
题以及贸易战的开始，《中华人民共和国外商投资法》于2020年1
月1日才开始在中国生效。作为具有里程碑意义的法律规定，它为
外国投资者提供了更可靠的保护和更有利的环境。

它旨在提高外国投资政策的透明度，并确保外国投资的企业参
与中国市场。该法由6章组成，共有42条，对吸引、促进、保护和
监督外国投资有统一的规定。

诚然，中国在吸引外国直接投资和对近百个国家进行投资方面取得了空前的成功。但是，中国可以在国家

法律标准方面保护自身生产商与乌克兰分享同样有益的经验。当然，我们的国家在立法领域以欧洲投资准则为指

导，目前欧洲正在对该投资准则进行调整，但中国的做法值得单独研究。

最近，中国的投资引起了欧盟和美国的较大关注，这些投资的目标是在欧洲经济中具有战略意义的“增长领

域”：两用物项和技术、运输、能源（包括NPP）和基础设施项目。中国投资者甚至被怀疑不是为了盈利而是为了

使用其知识产权而购买某个公司，同时不排除为了影响欧洲经济的战略节点的嫌疑。
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仅在最近几年，乌克兰才在立法方面简化了获

得建筑许可证的程序：取消了对雇佣外部观察员的要

求，并引入了在线公示系统。另外，由于减少了城市

建设公摊费，获得建筑许可的成本降低了。

在监管方面取得的成就包括，通过优化技术发行

条件、推广地理信息系统来简化获得电力的条件。此

外，国家通过引入停电补偿机制提高了能源供应的可

靠性。

由于土地资源管理系统透明度的提高，所有权

登记变得简单了。通过要求更详细地披露可能与多数

投资者相关的利益方交易，大大加强了对少数民族投

资者的保护。乌克兰还通过简化汽车零部件的合规要

求，并通过在央行建立国家信用登记簿来改善对企业

信用的了解，从而减少了进口程序耗费的时间。

乌克兰还正在努力简化企业的注册、获得贷款的

程序、对执行合同提供法律保障，改善税收以及解决

破产问题。《破产法》于2019年10月生效。

乌克兰国家议会批准了“关于对鼓励在乌克兰投

资活动的某些立法的修正案”法律草案。该法案中改

进了以下指标：获得贷款、获得建筑许可、执行合

同、解决破产问题、资产注册、保护少数投资者、注

册企业流程等。《特许经营权法》也生效了，其中保

障了能够在国际惯例条件下有效吸引乌克兰国内和国

外投资的可能性。

自2021年1月1日起，国会通过了一系列法律，

以此引进了单一帐户制，用于支付税费和为国家强制

性社会保险缴费。这些文件简化了信誉优良企业的海

关手续。就像在欧盟一样，得益于“关于授权经济运

营商某些功能的海关法典修正案”的通过，将成立一

个获得授权的经济运营商来实现相互之间的认可。

 2019年10月，通过了关于保护产权的法律草

案“关于改善建筑规范的新建筑法规”，消除了给不动

产所有者和企业所有者造成问题的主要法律漏洞。

该法律规定了应终止信托实体的业务，引入关于

转让公司权利时对合同进行公证的义务，引入同时完

成公证和权利注册的原则，增加了违反注册程序应承

担的责任。

预计该法律的通过将减少突然没收房地产和公司

股份的案件数量，降低公民和企业在保护财产免遭非

法侵害时消耗的成本。

该法律规定，地方当局不得在行政层面限制外商投资企业的合法权益或增加外商投资企业的负担，

而地方政府应履行对外国投资者的义务。

中国政府在吸引外资中的作用。政府要通过提供政策措施和保证适当的

法律基础，尽一切努力促进吸引外资的过程。

促进投资的原则有：

国家投资制度。如果投资是致力于发展中国经济的，那么中国政府需要对外国投资和本国投资

持平等的积极态度。

正义与平等。外资公司有权

完全参与中国金融市场。

汇款。该法律规定，外国投资者在中国的投资、

利润和投资收益可以以人民币或外币的形式自由地转移

到中国境外。现有法律还规定，外国投资者在中国的合

法收入可以自由转移到中国境外。

知识产权保护和强制性技术转让。当外国跨国公司

被迫向不受监督的本地实体提供具有战略意义的技术以

进入广阔的中国市场时，就会发生强制性技术转让。对

知识产权的保护和强行转让技术使得中国受到了批评。

投资保护

国家征收行为和赔偿。该法律规定，总体上外国投资者的投资不需进行国家征收行为。政府只有在

特殊情况下和符合公共利益的情况下才能征收或征用其投资，但应立即提供公平合理的补偿。

而现在该法规定，国家将根据自愿性和普遍接受的商业规则，保护外国投资者和外商投资企业的知

识产权，并鼓励技术合作。国家机关和官员将不再能够通过行政手段促使技术转让。该法律还规定政府

机构和官员必须为外国投资者和外国投资企业保守商业秘密。

适用于投资者的乌克兰法律

政府的作用

目前非常紧迫的任务是两国在投资法领域要培训专业的翻译人
员。鉴于双方对合作的兴趣，未来还有很多法律工作要合作去做。
但是在乌克兰，不仅需要制定新的投资法规，还应注意其有效性，
并考虑到其实施的可行性。

乌克兰对在中国从事投资法方面的乌克兰年轻专家的实践和实
习非常感兴趣。同时，中国律师可以研究我们乌克兰的法律。这种
相互交流将促使我们建立共同点，并进一步为政府和立法者提出一
些对两国有用并能简化业务的联合法案的建议。

应当注意的是，乌克兰和中华人民共和国制定了

实施由中国倡议的共同建设“一带一路”的行动计划。根

据该计划，双方在乌克兰政府和中华人民共和国政府合

作委员会有效机制的基础上达成一致，共同在“一带一

路”倡议中寻找并发展战略接触点，加强政策协调，在

互惠互利原则基础上促进实际合作。

乌克兰专家指出，乌克兰和中国的投资法方面的

专业律师应为实施该联合计划提供法律支持。旨在鼓

励、简化和促进乌克兰以及参与共同建设“21世纪丝绸

之路经济带”和“海上丝绸之路”的合作国之间的双边和

多边合作的一系列法律方案将为进一步发展国家间关系

和投资法做出重大贡献。

毕竟，共同计划制定了两国企业将在以下领域积

极促进投资合作：航空、运输、能源、重型机械、食

品、化学和电气工业，通过深化采掘业的生产加工来创

造价值链。

乌克兰和中国已就在公私伙伴关系和其他创新合

作形式的基础上发展工业现代化合作、共同建设基础设

施，如公路和铁路，港口基础设施，节能建筑以及发展

抵押市场等方面达成一致。

如我们所见，在乌克兰和与中国政府合作的背景

下，企业的前景将十分诱人。作为一个高科技国家，中

国可以而且愿意为乌克兰的技术现代化和实力的加强做

出贡献。不过，中国投资者希望在与乌克兰海关、执法

机构、税务机关打交道时发生积极变化，交流投资者信

息，可能的话，为人民币进入乌克兰创造有利条件。

专家建议利用中国设置对外投资指标这一事实，

为中国的投资者和债权人提供可靠的乌克兰金融工具进

行投资，以及提供有吸引力的中长期商业项目。两国可

以共同创建一个国际商品交易平台，为中国和乌克兰市

场之间的组织，技术，法律和其他条件提供保障，发展

股票交易。此类平台运行的权能和规定也需要通过立法

进行规范。

中国可以分享提供法律支持和组织地区前线办公

室以促进对乌克兰投资的实践经验，这是投资者长期以

来一直期待的。显然，协调立法需要数年时间，但是当

前政府的任务是在一个共同的基础上不断努力创造新的

法律基础，这将有助于扩大我们之间的合作。

为了提高投资吸引力，乌克兰今年必须从国家

层面监督网络注册登记有限责任公司简化注册人政策

的实施，（使用护照，银行ID），在一天内完成增值

税纳税人企业实体的注册，取消此前关于员工入职通

知书的规定。

智能手机普及的国家可以提供法律创新，以监督

电子注册簿中土地和房地产所有权文件的输入，并将房

地产和土地所有权注册登记簿合并。现在该是针对国家

注册人员在房地产和土地注册行为和决定方面提出行政

投诉的时候了。处理此类投诉的机构应与司法部和国家

土地局分开。

纳税投诉也很多。专家建议降低工资税率，并用

资本抵扣代替所得税。关于保障合同的执行，建议通过

专门的电子平台提出诉讼，寻求解释和提出申请。所有

这些建议都需要详尽的说明和法律支持。

寻求法律的平衡点

专家指出，中国投资者对乌克兰的兴趣已大大增加，而此前并
不是这样。在中国现在的金融资源已经饱和。尽管我们的投资法
不完善，但向乌克兰的投资对他们来说仍然具有吸引力，这个吸
引力并不是在盈利能力方面，而是在地域方面。特别是在与欧盟
签署《自由贸易区协定》的过程中，乌克兰成为了产品生产和运
输至欧盟市场的便捷平台。

由于国家法律领域内的所有变化，乌克兰在《2020年营商环境》排名中上升至第64位。但
是对于吸引许多强大的投资者还不够。未来还有很多法律工作要完成。鉴于中国正在继续加大
对乌克兰的项目投资（年初中国在乌克兰经济中的投资总额超过了1800万美元），应特别注意
将来要与中国律师合作以改善投资法。

在乌克兰，要明白必须创造能够与其他国家成功竞争的投资条件。显然，目前在其他司法管

辖区投资更有利可图，也更安全，而中国投资者通常确实会这样做。乌克兰的国家投资法才刚刚起

步，与中国不同的是，乌克兰没有如此令人信服的法律和实践经验，但有机会使用欧盟以及中国法

律规范的最好范例。
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         Основні ВІХИ    
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          Академії наук КНР: 
до 70-річного ювілею

В. Кіктенко

д-р філос. наук., старший 
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завідувач відділом 
Азіатсько-Тихоокеанського 
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України, президент Української 
асоціації китаєзнавців, співзас- 

новник і головний редактор 
журналу «Україна - Китай»

У ДРУГИЙ ПЕРІОД, з 1956 по 1966 рік, відбулася сут-
тєва активізація діяльності АН КНР, що здебільшого 
було зумовлено закликом Центрального коміте-
ту Комуністичної партії Китаю3 – «рух до науки», 
озвученим на початку 1956 року. Від імені ЦК КПК 
Прем’єр Держради КНР Чжоу Еньлай визначив ос-
новний принцип прискореного розвитку АН КНР – 
«об’єднання зусиль» провідних наукових співробіт-
ників і студентів університетів для інституційного 
посилення й перетворення академії на локомотив 
наукових досліджень Китаю. Розробка та реалі-
зація Національного 12-річного довгострокового 
плану з науки й техніки стали важливою віхою в 
розвитку Академії наук КНР. У цей період були ство-
рені нові НДІ для поглиблення національної обо-
рони та промислової реконструкції, а також для 

розбудови різних фундаментальних і прикладних 
наук. У 1956 році в АН КНР введено систему після-
дипломної освіти, а з 1958 по 1961 рік під час со-
ціально-економічної кампанії «Великого стрибка» 
філії та НДІ відкривалися по всій країні й досяг-
ли рекордного рівня – 242 одиниці. Однак потім з 
1961 по 1962 рік закрили всі провінційні відділення  
АН КНР, а низка НДІ потрапила або під скасування, 
або під об’єднання. До 1962 року кількість інститу-
тів АН КНР було скорочено приблизно до 100, що зу-
мовило напрямки подальших наукових досліджень. 
Також важливо відзначити, що деякі НДІ перенесли 
з таких великих міст, як Пекін і Шанхай, у внутрішні 
райони, Шаньсі, Хубей та Сичуань. Це мало важливе 
значення для створення центрів академічної науки 
на північному й південному заході Китаю.

Логотип АН КНР

1 Далі - АН КНР
2 Далі - НДІ
3 Далі - КПК

Штаб-квартира АН КНР

У ПЕРШИЙ, організаційний період, з 1949 по 1955 рік, ішов процес формування науково-дослідних інститу-
тів2 і структурних підрозділів. Так, у 1950 році запрацювали перші НДІ на базі колишніх інститутів Академії 
Сініка, яка була створена ще в 1928-му в Нанкіні. У результаті реорганізації відкрилися перші 15 НДІ й під-
готовчі відділення для трьох інших установ. Крім того, з’явилися абсолютно нові лабораторії відповідно 

до планів національної реконструкції шляхом запрошення на роботу видатних зарубіжних учених. У 1955 
році вже налічувалося 47 НДІ в системі АН КНР. Спираючись на досвід роботи Академії наук СРСР, в АН 
КНР були створені чотири відділення: фізика, математика та хімія; біологія й науки про Землю; технічні 
науки; філософія й соціальні науки. Таким чином, завершився процес організації структурних підрозділів 
та управління ними в системі АН КНР.

У 2019-му Академії наук КНР1 
виповнилося 70 років, 
стільки ж, як і самій 
республіці. 
Показово, що її створили 
рівно через місяць після 
проголошення КНР – 
1 листопада 1949 року. 
За цей час в історії 
розвитку академії 
виділяється кілька періодів.

Мао Цзедун відвідує виставку в АН КНР у Пекіні в 1958 році. На першому плані, зліва направо: 
партійний секретар та віцепрезидент АН КНР Чжан Цзіньфу, фізик та віцепрезидент АН КНР У Юсунь, 
Голова КНР Мао Цзедун, президент АН КНР Го Можо
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Сьогодні це найбільша на планеті наукова органі-
зація, до складу якої входять 114 НДІ, 3 університе-
ти, 12 філій, понад 130 лабораторій та інженерних 
центрів, багато з яких постійно опиняються серед 
провідних світових дослідницьких організацій. 
Усього АН КНР об’єднує більше ніж 1000 різних на-
укових центрів і лабораторій по всій країні, понад 
85% великих наукових об’єктів Китаю (Пекінський 
електронно-позитронний колайдер, Експеримен-
тальний удосконалений надпровідний ТОКАМАК, 
Шанхайський пристрій синхротронного випромі-
нювання, Великий багатоцільовий спектроскоп для 

спостереження великих районів неба та ін.). АН КНР 
видає 267 наукових журналів, а її сховище наукових 
даних перевищує 150ТБ. У складі АН КНР налічується 
понад 71000 наукових співробітників і 64 000 аспі-
рантів. Довготривалою стратегією розвитку АН КНР 
є комбінування досліджень й освіти, а також між-
дисциплінарного й міжгалузевого співробітництва 
в царині інновацій. Зараз учені АН КНР реалізують 
майже 22% ключових наукових проєктів у межах 
Національної програми фундаментальних дослі-
джень, а також 40% тих задумів, що фінансуються 
Національним фондом природничих наук Китаю.

ШОСТИЙ ЕТАП, почався в 1997 році й триває досі, 
пов’язаний із реалізацією програми з розвитку ін-
новацій у сфері науки й технологій. Протягом 10 ро-
ків АН КНР здійснила низку заходів із визначення 
цілей науково-технічного розвитку, реформування 
системи управління, поліпшення умов досліджень, 
розширення співробітництва шляхом відкритості 
зовнішньому світу й розвитку культури інновацій. 
Після ухвалення у 2011 році програми «Інновація 
2020» АН КНР взяла на себе зобов’язання з підго-

товки молодих фахівців для реалізації цього масш-
табного проєкту. Останнім часом були відкриті ве-
ликі наукові центри та лабораторії, отримані істотні 
результати в галузі фундаментальних досліджень, 
стратегічного розвитку нових технологій. АН КНР 
зіграла провідну роль у створенні національної ін-
новаційної системи, що дало поштовх для подаль-
шого здійснення реформування науки й техніки. У 
цей період значно покращилися позиції АН КНР в 
міжнародному науково-технічному співтоваристві.

ПРОТЯГОМ П’ЯТОГО ПЕРІОДУ, з 1981 по 1997 рік, здійснювалося реформування АН КНР відповідно до 
загального курсу реформ національної системи науки й техніки. Це стосувалося цілей, завдань, органі-
заційних принципів, фінансування, кадрової політики. Фактично АН КНР очолила реформу національ-
ної системи науки й техніки шляхом створення відкритих лабораторій і наукового фонду; введення 
системи працевлаштування за контрактом для всіх наукових співробітників, а також системи відпо-
відальності директорів на рівні інститутів; ухвалення програми підтримки обдарованої молоді. Тоді 
найважливішим завданням у роботі АН КНР стало забезпечення технологічного розвитку країни. Кілька 
сотень високотехнологічних дочірніх компаній були створені в академічній системі, хоча й не всі з них 
виявилися успішними.

У ЧЕТВЕРТИЙ ПЕРІОД, з 1977 по 1980 рік, була повністю відновлена   діяльність АН КНР. У кінці травня 1977 
року Генеральний секретар ЦК КПК Хуа Гофен скликав Національну наукову конференцію, що стало 
важливою подією в процесі відродження академічної науки в Китаї. Після того, як у червні 1977-го Ден 
Сяопін обійняв керівну посаду, він продовжив роботу з відновлення академічної науки, що, зокрема, 
проявилося в проведенні в березні 1978 року Національної наукової конференції. На цьому етапі до-
сить швидко повернули до життя   системне планування наукових досліджень, перезапустили діяльність 
багатьох НДІ, 12 філій АН КНР в Шанхаї, Ченду, Сіньцзяні, Ланьчжоу, Хефеї, Гуанчжоу, Шеньяні, Чанчуні, 
Ухані, Сіані й Куньміні. До 1980 року загальна кількість НДІ АН КНР становила 117, де працювало рекорд-
них 84 000 співробітників.

У ТРЕТІЙ ПЕРІОД, з 1966 по 1976 рік, стався спад ро-
боти АН КНР під час «Культурної революції», бо 
постраждали деякі її керівники й наукові співро-
бітники, а низка НДІ, які брали участь у розвитку на-
ціональної оборони, були перепорядковані іншим 
адміністративним установам. Велику кількість НДІ 
передали іншим департаментам або місцевим ор-
ганам влади, а окремі з них навіть розформували. 
Певний час тільки десять природничих НДІ залиша-

лися в системі АН КНР. Таким чином, значна частка 
бази академічної науки, створеної в перші десять 
років існування Китайської Народної Республіки, 
була зруйнована. Але вже в 1972 році після особи-
стого втручання Прем’єра Держради Чжоу Еньлай 
фундаментальні наукові дослідження в Китаї пев-
ною мірою реанімували. У 1975-му поступово почи-
нається процес реабілітації АН КНР, що в подаль-
шому посприяє повному відновленню її діяльності.

У цілому ж, У ДРУГИЙ ПЕРІОД були сформульовані три основні завдання в роботі АН КНР, 
а саме: розвиток 

1) передової науки й технологій; 
2) напрямків науки й техніки, що стосуються національної економіки; 

3) основних наукових питань. 

Тоді увага китайських учених зосереджувалася на розробці ядерної зброї та космічної програми, але, 
крім цього, вдалося досягнути суттєвих результатів у прикладних дослідженнях, що мали значення для 

сільського господарства, промисловості й освоєння природних ресурсів. 

Також відбулися певні зрушення й у фундаментальних дослідженнях.

Останні досягнення АН КНР пов’язані з вивченням квантової комунікації, над-
провідності, стовбурових клітин, регулювання розвитку інтелекту людини, а 
також із розвитком обчислювальної техніки. Колосальну увагу АН КНР приділяє 
міжнародному співробітництву, про що свідчить значна кількість продуктивних 
партнерських відносин із НДІ, університетами й науковими центрами по всьому 
світу. Цією співпрацею передбачено створення спільних наукових центрів, дослід-
ницьких груп, проєктів, конференцій, навчальних програм та обмін персоналом.

Пекінський електронно-позитронний колайдер

Нині вчені АН КНР проводять дослідження в більшості галузей фундаментальної науки й 
техніки, а також у сфері розвитку стратегічних передових технологій і ділянок, пов’я-
заних із громадським добробутом, розвитком нових промислових напрямків. 
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Загалом, за 70 років АН КНР зробила значний внесок у розвиток науки й 
техніки Китаю, забезпечила національні стратегічні потреби та соці-
ально-економічний поступ шляхом проведення наукових досліджень від-
повідно до завдань модернізації. Завдяки досягнутим результатам була 
сформована система наукових досліджень, яка дала позитивний імпульс 
системі промислових технологій, науково-технічній системі національ-
ної оборони й регіональній інноваційній системі Китаю. Голова КНР Сі 
Цзіньпін у вітальному листі відзначив досягнення АН КНР, підкреслив, що 
інновації є найважливішою рушійною силою сучасного світу. Він висловив 
надію, що АН КНР і надалі буде головним драйвером для Китаю, який пови-
нен стати світовим лідером наукового і технологічного розвитку. 

Великий багатоцільовий спектроскоп для спостереження великих районів неба

Шанхайський пристрій синхротронного випромінювання

Експериментальний удосконалений надпровідний ТОКАМАК

Прем’єр-міністр КНР Лі Кецян також привітав АН КНР з ювілеєм і закликав китайських учених 
докласти всіх зусиль для реалізації стратегії розвитку, заснованої на інноваціях, закласти 
міцну основу для фундаментальних досліджень, не забувати про покращення міжнародного 
співробітництва, щоб досягти нових науково-технічних рубежів та забезпечити потреби 
країни в довгостроковому розвитку.
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вала оснащеність українського ЗВО, зокрема сучас-
не обладнання, на якому працюють і набираються 
досвіду студенти, високий рівень викладання. Тоді, 
за версією аналітиків американського журналу 
CEOWORLD, Київський національний університет 
технологій та дизайну вже входив до TOP-100 світо-
вих дизайнерських шкіл. «У 2016 році ми були на 88 
місці, – згадує Іван Грищенко, – тепер рейтинг за-
кладу підвищився. Нині в нас 66 місце». Окрім того, 

виш посідає 71 місце у світі серед освітніх закладів, 
які готують фармацевтів. В університеті навчаються 
майже 10 тисяч студентів. Колектив КНУТД налічує 
кілька сотень викладачів. З них понад сто активно 
розвиває міжнародну співпрацю альма-матер із за-
кордонними фахівцями, постійно бере участь у між-
народних наукових заходах. КНУТД часто відвідують 
іноземні делегації. 

ОСВІТАО. КОВАЛЬ

О. Коваль

журналіст-міжнародник, 
член правління Української 

асоціації китаєзнавців

        Відкрито перший 
  УКРАЇНСЬКИЙ
                 ІНСТИТУТ 
            у КИТАЇ

Київський національний університет техно-
логій та дизайну, якому у квітні виповнюєть-
ся 90 років, став першим українським закла-
дом вищої освіти (ЗВО), що одержав ліцензію 
Міністерства освіти КНР на підготовку фа-
хівців на базі Київського інституту Техно-
логічного університету Цілу (Шаньдунської 
академії наук) у місті Цзінань.

Таким чином, Україна на 28 році своєї незалежності долучилася до країн світу, 
що вже відкрили в Піднебесній свої навчальні заклади. Про те, як вдалося здійс-
нити цей задум, про українських викладачів і китайських студентів, про плани 
поширення української освіти в Китаї розповів в ексклюзивному інтерв’ю журналу 
«Україна–Китай» ректор КНУТД Іван Михайлович Грищенко.

Наша розмова починається з того, що Іван Михайлович демонструє кілька книжок із Китаю. На них 
ієрогліфами написано «申报材料» – «Збірник аплікаційних документів». Це збірник документів, догово-
рів, планів, програм та приписів, які були погоджені під час перемовин, що тривали понад два роки між 
КНУТД та Технологічним університетом Цілу. 

Неодноразово українцям доводилося презентувати в Китаї свої можливості й до-
сягнення. Проте зусилля не виявилися марними. Міністерство освіти КНР видало 
ліцензію КНУТД на 20 років. Це відкрило можливість для створення в Піднебесній 
першого китайсько-українського закладу освіти. Українські викладачі дістали 
право навчати китайських студентів за такими спеціальностями: дизайн візу-
альних комунікацій, біотехнології та хімічна інженерія.

«Коли я їздив у Міністерство освіти КНР таких було три томи, 
де містилася вся інформація про те, що ми будемо робити, 

фіксувалися обґрунтування освітніх програм 
спільно з університетом Цілу», – каже він. 

А почалося все з того, що кілька років тому Техно-
логічний університет Цілу за підтримки китайського 
освітнього відомства, під керівництвом менеджера 
Лі Сіньюань шукав для себе спеціалістів у країнах 

Європи. Ураховуючи, що в Україні був лише один за-
клад, де з часів СРСР готують фахівців для шкіряної 
та легкої промисловості, гості з Цзінані вирішили 
завітати саме до Києва. Візитерів приємно здиву-

«Міжнародною діяльністю університет займається з 1948 року. 
За цей період університет підготував понад 2,5 тисячі 

студентів із 75 країн світу. А в часи незалежності 
в нас кожен рік китайські студенти були»,

– зазначає Іван Михайлович. Є вони й нині. Щоправда, зараз у виші здобувають 
і поглиблюють знання не тільки китайські студенти, 

а й одна аспірантка з цієї східної держави. 

До того ж Іван Михайлович розповів, що один із китайських випускників КНУТД долучився до розробки 
дизайну форми для збірної КНР, в якій та виступатиме на зимових Олімпійських іграх 2022 року. Це все 
свідчення високого авторитету українського ЗВО далеко за кордонами нашої держави. Отже, маючи досвід 
міжнародної наукової співпраці, а також тривалої освітньої взаємодії з Китаєм, КНУТД, за словами ректора, 
«вхопився» за ідею інтеграції зусиль із підготовки спеціалістів разом із Технологічним університетом Цілу.

«У цьому університеті – 30 тисяч студентів. 
Він розмістився на площі 250 гектарів. Бюджети на його 

утримання сягають мільйонів доларів, які виділяє держава»,
– зауважує Іван Грищенко, додаючи, що китайці розробили емблему спільного 

з Україною навчального закладу, виготовили значки для його студентів, 
надрукували футболки з логотипом. 

Урочиста церемонія відкриття Київського інституту 
Технологічного університету Цілу відбулася в Цзіна-
ні 28 жовтня минулого року. У заході разом з Іваном 
Грищенком брали участь 6 викладачів, які увійшли 
до першої групи українських фахівців, що поїхали 
навчати студентів. Українську делегацію вітав про-

фесор Чень Цзячуань, ректор Технологічного універ-
ситету Цілу, а також 224 студенти-першокурсники, які 
були зараховані до Київського інституту Технологіч-
ного університету Цілу. Усі вони пройшли спеціаль-
ний відбір. Зокрема, перевірялися їхні знання анг-
лійської мови, оскільки нею викладаються предмети. 
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ним. Проте слід ураховувати, що всі лекції для китай-
ських студентів читаються іноземною мовою. Ще до 
поїздки педагог повинен підготувати англомовний 
конспект своїх лекцій, ретельно проштудіювати про-
фесійні та технологічні терміни, адже він має пояс-
нювати їх тим, для кого англійська також не є рідною.

Китайські студенти теж приємно вразили своїх 
викладачів, головно, бажанням вчитися. До нашої 
розмови приєднується співробітник адміністра-
тивного офісу Київського інституту Техноло-
гічного університету Цілу Олексій Воляник, який 

здійснює безпосередню координацію навчального 
процесу з Києвом під час перебування українських 
викладачів у Китаї. Олексій розповів, що до наших 
викладачів там ставляться з величезною пова-
гою, а навчання та обмін досвідом зазвичай не об-
межується обумовленими контрактом годинами. 

Окрім мовного бар’єра, нашим викладачам дово-
диться долати культурні відмінності. За словами 
співрозмовника, китайська культура дуже давня, 
тому важливо показати їм кращі зразки україн-
ського мистецтва. 

ОСВІТАО. КОВАЛЬ

«Без реклами й агітації ми набрали відразу 224 студенти, 
– наголошує Іван Грищенко, –

але можемо щороку набирати по 240 китайських 
студентів. Протягом найближчих чотирьох років 

здійснюватимемо набір для підготовки бакалаврів, 
а потім нам дають по 40 магістрів на дизайн 

та ще 40 – на фармацію».  

Двосторонніми угодами передбачено, що китай-
ські студенти стажуватимуться в Києві, а україн-
ські – у місті Цзінань. Також усі вони отримувати-
муть дипломи, визнані Україною та КНР, матимуть 
можливість вступати до аспірантури КНУТД.  

«Згідно з нашим та китайським законодавствами 
про мобільність і подвійні дипломи, ми розробили 
спільну програму й навчальний план, де з фахових 
предметів 30% читатимуть українські викладачі, 
а 70% китайські», – зазначає Іван Грищенко. 

«Для Київського інституту Технологічного універ-
ситету Цілу виділено окреме приміщення, а для 
українських викладачів підготовлено 40 двокім-
натних квартир», – говорить директор Київського 
інституту, професор Чжен Чжун. Фінансування їх-
ньої роботи в Цзінані здійснюватиме Міністерство 
освіти КНР, яке також оплачує переліт до Китаю. 

Іван Грищенко наголошує, що освітні послуги – та-
кий самий товар, який Україна могла б експортувати 
за кордон. Саме цим у Китаї давно займаються най-
престижніші університети США, Великої Британії, 

Франції та Німеччини. На знання є значний попит 
у країнах, що швидко розвиваються. Лідером серед 
них, безумовно, є Китай. Але, щоб досягти успіху в 
цьому напрямку, Україна має пропонувати якісні, 
передові знання. 

«У співпраці з Китаєм нас також цікавить роз-
виток і вдосконалення всіх навчальних програм, 
зростання нашого власного потенціалу. Усі викла-
дачі, які вже попрацювали в Китаї, говорили мені, 
що вони змогли там фахово самореалізуватися, 
удосконалити англійську мову. Це небезпідстав-
но, оскільки вони мають можливість комунікації 
з викладачами з інших країн, зокрема Німеччини, 
які також там працюють. До їхніх послуг велика 
бібліотека, лабораторії. Але, найголовніше, – під-
креслює Іван Грищенко, – вони їдуть туди, як на 
стажування, тому привозять звідти сертифіка-
ти про підвищення кваліфікації». 

Українські викладачі перебуватимуть у КНР від 3 до 
8 тижнів і матимуть «навантаження» по 8 годин на 
тиждень, що в наших реаліях може здатися незнач-

«Усі китайські діти дуже «прямолінійні», 
і наші викладачі намагаються надати техніку й знання, 

які б виходити за певні традиційні межі. 
І коли це вдається, у китайських учнів виходять 

дуже незвичні та цікаві речі» ,
– говорить він. 

Ще однією цікавою особливістю викладання в Китаї 
для наших педагогів стало те, що студенти не дозво-
ляють собі ігнорувати або пропускати лекції. Якщо 
таке трапилося, то виключно через хворобу чи інші 
серйозні обставини. Це свідчить не тільки про став-
лення молоді до навчання, але й про її дисциплі-
нованість. Можливо, тут відіграє роль і висока кон-
куренція між студентами, намагання бути кращими, 
інакшими, чимось виділитися з-поміж багатьох.  

«Там студентів в аудиторії по 70–75 осіб замість 
десяти-дванадцяти в нас», – зазначає ректор. 
Особливо різниця мала б відчуватися, коли йдеться 

про лабораторні заняття з хімії, оскільки, на перший 
погляд, українським викладачам доволі важко при-
мусити китайців робити все як слід. Але виявило-
ся, що навіть у великій аудиторії педагоги з Києва 
спостерігали дуже сувору дисципліну, коли студенти 
виконують лише те, що каже наставник.  

Здавалося б, на лекціях із дизайну ментору складно 
приділити увагу кожному підопічному, адже одним 
необхідно продемонструвати, як тримати пензля в 
руці, а іншим допомогти правильно загострити олі-
вець. Натомість практика показала, що й це можли-
во у великій аудиторії. 
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Саме в дні коли відбувалося це інтерв’ю, працівникам офі-
су довелося розв’язувати низку невідкладних проблем. Адже 
нова група українських викладачів із Києва не змогла роз-
почати викладання в Цзінані через суворі заходи протидії 
епідемії коронавірусу. Зважаючи на це, другий семестр для 
китайських студентів Київського інституту Технологічного 
університету Цілу стартував незвично – за допомогою техно-
логій дистанційного навчання.

Коли китайські студенти Київського інституту 
Технологічного університету Цілу закінчили пер-
ший семестр, вони підготували звіт про те, чому 
навчилися від українських викладачів. Іван Михай-
лович показує великий стіс практичних робіт ки-
тайських студентів, які українські викладачі при-
везли до Києва, щоб розповісти про свою роботу. 

Цікаво переглянути так звані «лукбуки», де ко-
жен студент попри однаковий матеріал намагався 
представити свої досягнення або власне бачення 
засвоєного, оформили роботи, застосовуючи різні 
техніки (тут є надруковані, виконані методом аплі-
кації, з використанням різних матеріалів тощо). 
Видно, що кожен підійшов до звіту старанно й 
творчо. Ці роботи якнайкраще демонструють прак-

тичні результати українських викладачів у Китаї. 
Вони є дуже важливим і цікавим прикладом діа-
логу між викладачами й студентами, що можна ви-
користати і в навчальному процесі. «Дуже цікаво 
подивитися, якими будуть ці «лукбуки» за декілька 
років, як буде змінюватися їхня техніка», – зазна-
чає Іван Михайлович.    

Іван Грищенко також додає, що в Технологічному 
університеті Цілу дуже серйозні навчальна та екс-
периментальна бази, з якими можна працювати й 
вітчизняним спеціалістам. Ідеться про хімічні та 
фармакологічні лабораторії, сучасне комп’ютер-
не устаткування, студії віртуальної реальності 
та 3D-моделювання одягу. Усе це звичайні речі для 
регіонального китайського університету.   

Ректор запропонував здійснити невелику екскурсію корпусами університету, розта-
шованими на Печерську. Під час неї ми натрапили на виставку робіт студентів КНУТД, 
де можна побачити моделі одягу, які мають риси китайської традиційної культури. 
Слід зазначити, що носіння старовинних нарядів у Піднебесній сьогодні є своєрідним 
трендом серед молодих китайців. Такі вбрання вони одягають у святкові дні або на 
весільні церемонії. 

Дізнавшись про зростання попиту на за-
хисне спорядження в пік поширення вірусу 
в Китаї, ректор КНУТД особисто виділив 
кошти на закупівлю 10 тисяч масок і де-
сятків костюмів біологічного захисту для 
китайських лікарів. Незважаючи на пев-
ний ризик, Олексій Воляник доставив цей 
гуманітарний вантаж до Китаю, а спів-
робітники офісу адміністрації Київського 
інституту Технологічного університету 
Цілу, українські викладачі та керівництво 
КНУТД з Києва записали відеозвернення до 
китайських колег із побажанням витрим-
ки в цій непростій ситуації.

За таку підтримку представники 
Технологічного університету Цілу 
висловили українцям свою вдяч-
ність та пошану. У повідомленні, 
що з’явилося згодом на сайті ки-
тайського університету, є такі 
слова: «Між щирими друзями не-
має відстані, і навіть попри ти-
сячі кілометрів між нами, ми почу-
ваємося близькими».

«Чи можна використовувати китайські тради-
ційні елементи в дизайні українського одягу?» 
– запитуємо в Івана Михайловича. «Чому ні? – від-
повідає він. – Кілька років тому студенти КНУТД 
представили свої дизайнерські розробки з вико-
ристанням азіатського стилю на міжнародному 
фестивалі моди «Печерські каштани», що прохо-
дить в українській столиці». Тепер на ці покази бу-
дуть приїжджати зі своїми колекціями й китайські 
дизайнери. За його словами, у КНР він на власні очі 
бачив цікаві роботи модельєрів, які могли б скласти 
конкуренцію творінням всесвітньо відомих брендів.

«Мені здається, що тема дизайну виходить за 
межі якоїсь прямолінійності й правил, тому мож-
на запозичувати ідеї з різних країн, зокрема з 
Китаю», – таку думку висловила Юлія Шевчук, яка 
обіймає посаду директора офісу адміністрації Київ-
ського інституту Технологічного університету Цілу. 

Для нього ректор КНУТД виділив окреме приміщен-
ня в головному навчальному корпусі. Першочерго-
вим завданням для пані Юлії й Олексія Воляника є 
координація взаємодії з українськими викладача-
ми під час їхнього перебування в Китаї. Співробіт-
ники офісу постійно «на зв’язку» з українськими 
педагогами в Цзінані.

У разі виникнення потреби вони можуть 
посприяти вирішенню адміністратив-
них питань із Києва, надіслати з України 
всі необхідні матеріали для навчального 
та педагогічного процесів. Такий підхід, 
коли КНУТД має відповідальних коорди-
наторів одночасно і в Києві, і в Цзінані, 
уже довів свою ефективність. 
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Уривки зі спогадів Б. І. Христенка 
про службу в КНР (1949 – 1953)

1951 року відділом контррозвідки 39-ї армії (Порт-Артур) призваний на службу в органах державної  
безпеки. Закінчив Вищу школу КДБ СРСР імені Ф.Е. Дзержинського, здобувши фах юриста-правознавця.  

У відставку вийшов 1983 року з посади начальника Кременчуцького міського відділу КДБ УРСР по Пол-
тавській області у званні полковник. До 1999-го працював юрисконсультом Кременчуцької міської ради, 
юристом низки приватних підприємств. 

Мешкає в місті Кременчуці.

«14 листопада 1949 року нас вивантажили в пор-
ту Дальній. Земля після палуби довго хиталася під 
ногами. Саме цей день вважається початком моєї 
військової служби. 

Нас зустрічало високе начальство. Під звуки духового 
оркестру кожна колона новоприбулих помарширува-
ла до свого пункту призначення. Наша на автомобілях 
прибула в невелике селище неподалік від Порт-Ар-
тура, де дислокувалася 33-я гарматно-артилерійська 
дивізія 39-ї армії. Мене і ще декількох молодих солда-
тів направили в батарею управління дивізії, основним 
завданням якої було обслуговування радіовзводу, 
транспортного взводу тощо.

… З дозволу командирів ми могли залишати частину, 
відвідувати китайські магазини, господарі яких добре 
володіли в необхідних для спілкування межах росій-
ською мовою. Нас спочатку вразила велика кількість 
красивих яблук, земляні горіхи, китайські солодощі. 
Можна було (старшим солдатам) придбати в китайців 
рисову самогонку, яка за кольором нагадувала моло-
ко, а за запахом – підгоріле молоко. 

… З часом мене перевели в штаб дивізії, у спецчастину, призначену для зберігання секретної докумен-
тації. Там, крім мене, було ще двоє старослужбовців. До наших обов’язків входило отримання секрет-
них пакетів, направлення їх до штабу армії, вручення документів командиру дивізії, генерал-майору 
Корочкіну, начальнику штабу, полковнику Льовіну, начальнику політвідділу, полковнику Бабичу (спо-
чатку було незвично заходити до цих «великих» кабінетів). Інші офіцери приходили за документами 
зі своїми «чемоданчиками» до нас. Це вже була інша, штабна служба.  

… Я пробував якось вирішити питання заочного навчання у виші, звертався із запитом до Московського 
університету, але даремно. Перебування за кордоном та ще й у такій далечині виключало будь-які мож-
ливості. Однак постійні спілкування з начальником політвідділу привели до того, що на його запит мені 
дозволили вступ до Ленінградського військово-політичного училища. Радості не було меж: у липні–серп-
ні я мав прибути в Ленінград. На той час діяло таке положення, що надавало право після року строкової 
служби вступати до військового училища. Видали наказ про моє відкомандирування, я оформив усі до-
кументи й залишався на котловому забезпеченні в очікуванні транспорту на «Велику землю». Річ у тім, 
що тоді існував тільки морський шлях сполучення. Залізничне відкрилося лише 1951 року.

Фото 1951 року

… З особовим складом роти охорони я зійшовся швид-
ко, був обраний там секретарем комсомольської орга-
нізації, допомагав деяким офіцерам у їхньому навчанні 
у вечірній середній школі. Організував вокальний гур-
ток. Наш квартет («капела») посів друге місце на ар-
мійському огляді художньої самодіяльності та забез-
печив призове місце роті на огляді стройової пісні. 

… Щовечора перед «відбоєм» наша рота, як й інші під-
розділи, марширувала навкруги своєї території. У той 
час була дуже популярною пісня «Москва–Пекін», і я при-
стосував її до стройової. Наше виконання сподобалося 
китайським військовим, і після переговорів командирів 
мене направили до китайців для вивчення цієї пісні. Я 
стояв перед строєм китайців, які марширували на місці, 
і співав разом із ними: я – російською, а вони – своєю. За 
деякий час вона лунала в Порт-Артурі вже китайською. 

… Хочу декількома штрихами відобразити моє вражен-
ня про цю велику державу. Правда, на заваді стоять 
дві перешкоди: перша – характер мого спілкування з 
місцевим населенням був обмежений, зокрема й мовним 
бар’єром; друга – для пізнання цієї країни можна звер-
нутися до більш обізнаних та авторитетних джерел. 
Тож краще декілька штрихів – і все.
Насамперед, за три з половиною роки перебування в Ки-
таї я лише один раз зіткнувся з фактом неприязного став-
лення до нас. Ми розвантажували вугілля на залізничній 
станції, службовцю щось не сподобалося в поведінці сол-
датів – і він сказав: «Руський япониша одинаково есть». 

УРИВКИ ЗІ СПОГАДІВ Б.І. ХРИСТЕНКА 
ПРО СЛУЖБУ В КНР (1949–1953)

ХРИСТЕНКО БОРИС ІВАНОВИЧ 
народився 29 жовтня 1929 року 
в селищі Велика Багачка Полтавської 
області. Учасник Другої світової війни 
(12-річним хлопчиком під час евакуації 
в Сталінградську область протягом 
1941–1943 років працював у радгоспі 
«Отрадное» Михайлівського району). 

Середню школу закінчив 1949 року, в якій оби-
рався секретарем комсомольської організа-
ції. Того ж року був прийнятий у ВКП(б). Вступ 
у партію школяра санкціонувало Бюро Пол-
тавського обласного комітету КП(б)У, але 
вже восени через публічний конфлікт із ра-
йонним воєнкомом Б.І.  Христенка позбавля-
ють можливості вступу у вищий навчальний 
заклад. Незадовго після цього його призи-
вають в армію й відправляють у Китай для 
проходження строкової служби.

29 жовтня 2019 року відзначив свій 90-річний ювілей  

Фото 1949 року

Та не так сталося, як гадалося. Одного разу в нашу 
спецчастину зателефонував начальник відділу  
контррозвідки МДБ, майор Чернишов, і запросив 
мене до себе. Ще до дзвінка я здогадувався, що 
в цьому відділі виник якийсь інтерес до мене. Їхні 
закриті пакети проходили через нас, і я бачив, що 
один чи два були адресовані до Великобагачансько-
го райвідділу МДБ. Майор Чернишов після короткої 
розмови запропонував мені перейти на службу в 
органи МДБ. Я відповів, що не заперечую, що таку 
пропозицію отримував у Багачці, але намагався 
упросити його відпустити мене в Ленінград. Майор 
не погоджувався, дав декілька днів на роздуми.

Повернувшись у штаб, я кинувся до начальника по-
літвідділу дивізії – полковника Бабича. Той уваж-
но вислухав мене, поспівчував, що зривається на- 
вчання, але завершив наше спілкування словами: 
«Хлопче, раз люди кличуть тебе, треба йти. Такий 
твій партійний обов’язок». Чи то він дійсно вважав 
таку мою перспективу більш доцільною, чи то не 
наважився заперечувати рішенню органу МДБ (уже 
пізніше я дізнався, що існувало положення, яке по-
тім дало підстави звинувачувати органи МДБ, що 
вони «поставили себе над партією»), проте не став 
на захист своєї позиції й мого прохання.

У результаті я дав згоду проходити службу в органах державної безпеки. У зв’язку з цим, через 
деякий час мене перевели в Порт-Артур – в окрему роту охорони армійського відділу контррозвідки. 
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На фото Б.І. Христенко з правнучкою Уляною 
й правнуками Данилом і Максимом (29 жовтня 2019 року) 

У січні 1953 року на Квантун, повертаю-
чись із Москви, приїжджав Чжоу Ень Лай 
–друга після Мао Цзе Дуна особа в КНР. 
На честь його візиту всім радянським вій-
ськовим вручили медалі й подарунки. У 
моєму пакунку був барельєф Сталін-Мао, 
велика коробка чаю, рушнички та щось 
інше. А старшим офіцерам до цього на-
бору додавали пляшку ханші – прозорого 
міцного напою, що вступав у ноги. У нашій 
невеличкій компанії майже всі відчули 
складність у пересуванні. На зустріч із са-
мим вождем потрапити мені не вдалося. 

Ось коротко про те, що особливо чітко 
відобразилось у моїй пам’яті від пере-
бування в Китаї, але це далеко не все, 
з чим доводилося там стикатися». 

УРИВКИ ЗІ СПОГАДІВ Б. І. ХРИСТЕНКА ІСТОРІЯ

Медаль виготовлялася не одним підприємством, 
тому відрізнялася за розмірами, товщиною, зобра-
женням прапорів. На деяких із них помітно непра-
вильне співвідношення величин зірок, перекриття 
стягом КНР першого колоса з правого боку й не-
відповідність кількості стебел з обох боків унизу 
медалі. Але, у цілому, завжди зберігалися колір і 
розміри стрічки. Червона муарова стрічка шири-
ною (в ідеальному стані) 30 мм із двома жовтими 
смугами по 3 мм особливим способом складена в 
п’ятикутну колодку висотою 50 мм і шириною 45 мм 
із бронзовою зіркою розміром 12х12 мм по центру. 
Зі зворотного боку до стрічки пришита планка зі 
шпилькових кріпленням. Малюнок лицьового боку 
з дрібними вищеописаними різновидами завжди 
постійний – це говорить про те, що всі виробни-
ки дотримувалися затвердженого зразка. Виго-
товлялася вона залежно від умов зі світлої й тем-
ної бронзи. Гаряча червона емаль наносилася на 
зображення прапорів СРСР і КНР. Стрічка переплі-
тала колосся та зірки на стеблах у вінки внизу ме-
далі. Змінювалося тільки зображення її зворотного 
боку (існує три види реверсу).

Де б нам не доводилося спілкуватися з китайцями, вони були сама люб’язність. Усі люди одягалися в темні курт-
ки й штани (їх носили й жінки). Штанці в дітвори відрізнялися тим, що в паху вони не зшивалися (у разі потреби 
не виникало необхідності знімати їх, присів – та й годі). Колір волосся в усіх темний. Деякі китайці 45–50 років і 
4–6 років виділялися з натовпу рудими кучерями, казали, що російські солдати тому виною. Житла – фанзи – зде-
більшого поставали як невеликі споруди на одну кімнату. Усередині вогнище, в яке вмонтовано котел. У ньому 
готували їжу, гріли воду, прали. Вхід до оселі не мав дверей, замість них висіли нитки (не знаю, як вони назива-
ються). До постійних занять місцевих можна зарахувати землеробство, морський промисел, деякі види реме-
сел. Землеробство вражало винахідливістю й старанністю людей. Сопки, що оточували населенні пункти, вони 
перетворювали в тераси, здалеку схожі на сходинки. Вертикальну частину сходинок вимощували камінням, а 
горизонтальна ставала майданчиком для засівання, засаджування, зрошування. По сопках постійно вгору-вниз 
ходили люди з незвичними дуже зігнутими коромислами, на яких закріплювали корзини чи посудини з водою або 
«добривами». Його місцеві добували з туалетів військових частин, де споруджували отвори за парканом. Китай-
ці приїздили з великими дерев’яними квадратними бочками й завантажували їх. Очевидно, усі військові части-
ни, точніше їхні вбиральні, були розподілені, бо одного разу довелося бачити, як черпаками били «порушників 
конвенції». У морських лагунах можна було спостерігати тих, хто годинами вибирав із дна водорості, молюски 
чи ловив рибу накидною сіткою. Колись, проїжджаючи поїздом по Маньчжурії, споглядав, як за допомогою вудки 
полювали на диких качок: «рибалка» тягнув до себе спійману на гачок здобич, а та пручалася, б’ючи крилами по 
воді. Різними видами ремесел займалися безпосередньо біля фанз. І, звичайно, дуже вражала торгівля: численні 
магазинчики, викладені на вулицях товари – усе це певною мірою дивувало нас.

На побутовому рівні мовного бар’єра фактично не існу-
вало. Китайці розуміли все, про що їх просили, багато з 
них розмовляли ламаною російською. Нерідко можна було 
почути: «Капітана, шибіко шанго», тобто «дуже добрий». 
Капітаном називали всіх військових: і рядових, і офіцерів. 
Якось ми розшукували солдата-дезертира родом з Узбе-
кистану. Передаючи його нам, китайці говорили, що сол-
дат росіянин, але російською нічого не розуміє. Наші знан-
ня тамтешньої мови обмежувалися декількома фразами. 
Наприклад, «Си ю?», тобто «Вода є?»

Цікаве враження залишили по собі різноманітні китайські 
демонстрації. Інколи містом провозили злочинця, котрий 
сидів на візку з закріпленою на грудях табличкою з якимось 
текстом. Процесію супроводжували люди з ріжками, про-
низливий звук яких чули за кілька кілометрів, і з мідними 
тарілками. Одного разу здалеку спостерігав засідання суду. 
На підвищенні сопки, оточеної тисячною юрбою, перебував 
сам суд і підсудні. Щось вони там промовляли, потім прире-
чених розстріляли, після чого люди проходили побіля трупів 
і виказували свою зневагу: кидали на них каміння, штовха-
ли ногами й просто плювали.

Китайські органи держбезпеки успішно викривали й сво-
їх шпигунських недругів. На виставці я бачив ручку-піс-
толет, мініатюрні фотоапарати й радіостанції, засоби 
тайнопису тощо.

Двічі був очевидцем багатотисячних демонстрацій. Одна ви-
явилася присвяченою третій річниці КНР, іншу організували 
на знак протесту проти дій американців у Кореї та проводів 
туди китайських добровольців. Під час кожної, заквітчаної 
прапорами й транспарантами, один викрикував якісь ло-
зунги, а колона потім скандувала їх. Добровольцями в Кореї 
ставали й наші військові. Колись на кладовищі радянських 
воїнів я побачив, як наші солдати у формі китайських добро-
вольців хоронили когось у цинковій труні, а потім поклали 
на могилу льотний кашкет, розрізаний навхрест.

На знімку медаль, вручена Б. І. Христенку в січні 1953 року (без номера, посвідчення не збереглося)

Після обрання 27 вересня 1954 року Мао Цзеду-
на Головою КНР зазнав трансформації зразок 
посвідчення й з’явився новий, третій, вид меда-
лі з чистим гладким реверсом без написів. Такі 
медалі найбільш поширені й мають найвище 
художнє виконання. Зустрічаються також по-
свідчення на червоному шовку, де фарбою виве-
дено напис ієрогліфами, а прізвище та ініціали 
радянського нагородженого викарбувано на ма-
шинці російським шрифтом.

«Китайсько-Радянська дружба» (кит. 中苏友谊万岁奖章) – медаль Китайської Народної Республі-
ки. Оригінальна назва перекладається так: «Китайсько-Радянська медаль «Хай живе непорушна 
дружба». Нею нагороджувалися радянські фахівці за трудові подвиги й за особисту мужність 
військові радники, що билися разом із китайськими добровольцями в Кореї в 1950–1953 роках. 
Водночас вона була пам’ятною відзнакою, призначеною для різних радянських делегацій, які від-
відували КНР, і ювілейною нагородою для вручення з нагоди урочистих подій.



У перший день нового року люди, 
повернувшись до села, побачили 

жебрака живим та здоровим, 
а свою худобу та помешкання 

неушкодженими. Згадала жінка 
обіцянку старця та одразу 

переповіла її односельчанам, 
а ті поширили по селах, 

що поруч. Так і дізналися люди, 
як можна прогнати 
лютого звіра Няня.
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О. Стрижак

Свято ВЕСНИ, 
           або ЧУНЬЦЗЄ.
     Історія та звичаї

ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ СВЯТА ВЕСНИ – 
ЧУНЬЦЗЄ – сягають у глибину тисячоліть. 
Новий рік – це найголовніше звичаєве свято 
в житті китайців. Це час об’єднання із сім’єю,  
адже переважна більшість населення працює 
або навчається далеко від рідного дому, тому 
в них немає змоги часто відвідувати близьких. 
Це час прощання зі старим та зустрічі з новим.

Лютий жахливий на вигляд звір жив у морських 
глибинах та щоразу напередодні Нового року 
виходив на суходіл, ішов до людей, руйнуючи все 
навкруги й зжираючи їхню худобу. Мешканці сіл 
та містечок поблизу були страшенно налякані 
хижаком, тому за декілька днів до його появи 
всі (від малого до великого) збиралися гуртом, 
ішли в гори, ховаючись від небезпеки. Якось до 
села завітав бідний старець. У той час, коли 
сполохані мешканці готувалися до відходу, 
лише одна жінка нагодувала жебрака та навіть 
вмовляла його піти з усіма. Проте, усміхаючись, 
він сказав їй: «Якщо дозволите мені залишитись 
у Вас вдома на одну ніч, я обіцяю, що зможу 

прогнати чудовисько». Вона не повірила, але 
дозволила йому зостатися. Коли лихий звір 
удерся тієї ночі до села, він дуже здивувався. Двері 
помешкань були обліплені червоними паперовими 
стрічками та променіли від свічок. Побачивши це, 
потвора почала тремтіти від страху й кричати. 
Підійшовши ближче до будинку, де залишився 
старець, Нянь почув дивні звуки «тра-та-та», 
що лунали від петард. Це ще дужче злякало його. 
Раптом двері широко відчинилися, та з оселі 
прямо до звіра вийшов старець у довгій червоній 
одежі. Не зволікаючи, переляканий Нянь кинувся 
втікати. Виявляється, що понад усе хижак боявся 
червоного кольору, вогню й гуркоту.

Лютий звір Нянь. За повір’ями, був більшим у декілька разів за слона, 
мав довге тіло, гострі роги та зуби (http://image.baidu.com/) 

З того часу й до сьогодні 
китайці вивішують парні написи 

з новорічними побажаннями на 
червоному папері обабіч дверей 
(春联), вдягаються в червоне та 
пускають петарди й феєрверки, 

таким чином проганяючи 
страшного Няня. 

Парні написи (http://image.baidu.com/) 

Китайський Новий рік 
оповитий чималою 
кількістю легенд. 
Переказ про звіра 
на ім’я Нянь (年) 
тісно пов’язаний 
із головними 
приготуваннями 
до свята.

Розпочинається новий 12-й цикл. Але звідки він бере відлік та чому звірі 
в китайському календарі розташовані саме так? 

НОВИЙ 2020 РІК ПРОЙДЕ ПІД ЗНАКОМ МЕТАЛЕВОГО ЩУРА. 

КИТАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК 
       ЩОРАЗУ ПРИПАДАЄ НА РІЗНІ ДАТИ

24 сезони сільськогосподарського календаря 
(russian.cri.cn)

Це пов’язане 
з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ 
– поєднанням місячного та сонячного 
календарів. Згідно з ним початок року 
припадає на початок весни. Календар 
поділяється на 24 сезони відповідно 
до положення Сонця щодо Землі. 

Щур почав свою подорож першим, але дорогою зустрів Бика, Тигра та Коня. Пацюк – маленький, 
тому він звернувся за допомогою до більших тварин. Лише Бик погодився переправити його через 
річку. Коли вони підпливали до берега, гризун зістрибнув із Бика, таким чином ставши першим, 
хто перетнув річку. Тому саме він і розпочинає цикл. Бик прийшов другим, а Тигр – третім. Кролик, 
перестрибуючи з каменя на камінь, дістався протилежного берега четвертим. Наступним 
відстань здолав Дракон. І хоча він міг стати першим, просто перелетівши річку, але затримався, 
допомагаючи іншим тваринам. Шостим мав би бути Кінь, проте як тільки він ступив на землю, між 
його копитами стрімко прослизнула Змія, випередивши його. Півень, Мавпа та Вівця перепливали 
річку разом, підтримуючи один одного. Коли вони досягли бажаного, вирішили віддати восьме місце 
Вівці, адже вона є найбільш гармонійною серед трійці. Наступною стала Мавпа, а потім уже Півень. 
Передостаннім прийшов Собака. І хоча плавав він нічогенько, однак затримався, ніжачись у воді. 
Свиня також забарилася, витративши в дорозі багато часу на їжу та сон. 

Легенда оповідає, як одного разу Володар Неба – Нефритовий Імператор 玉帝 – вирішив 
визначити спосіб вимірювання часу у світі. Він організував змагання, скликавши тварин 
зі всієї Піднебесної. Перші дванадцять звірів, які перетнуть Велику ріку, зможуть посісти 
почесне місце в календарі відповідно до порядку, в якому вони фінішують.



УКРАЇНА-КИТАЙ        №1 (19)        202082    УКРАЇНА-КИТАЙ         №1 (19)       2020 83О. СТРИЖАК КУЛЬТУРА

Земне гілля та небесні стовбури, порядок 
тварин, стихії, Їнь та Ян розташовані 
в певному порядку (наведений нижче), 
формують 60 комбінацій, або 干支 – систему 
циклічного літочислення, тобто поєднання 
знаків десятирічного та дванадцятирічного 
циклів у літочисленні.

Приготування до Чуньцзє розпочинаються 23-го або 24-го дня 12-го місяця. 
А гуляння традиційно закінчуються на 15-й день першого місяця 

святом Юаньсяо – Святом ліхтарів. 

КАЛЕНДАР ПЕРЕДНОВОРІЧНИХ ПРИГОТУВАНЬ:
23-й день 12 місяця (小年, або Малий НОВИЙ РІК) 

За повір’ями в цей день Дух домашнього вогнища Цзаован (灶王爷 
zàowángyé) сходить на небо до Небесного Володаря – Нефритового 
Імператора, аби розказати йому про хороші та погані вчинки 
сім’ї. Якщо сім’я вчиняла погано, Імператор її карає, а якщо добре – 
то нагороджує. Тому люди прагнуть задобрити Духа домашнього 
вогнища (祭灶jìzào) – складають перед ним фрукти, м’ясо, цукати, 
печиво, вино та воду, а найкмітливіші навіть змащують йому 
губи солодким сиропом, щоб він не міг їх розтулити й розказати 
Небесному Володарю про погане. 

Китайський зодіак (horoscopes.lovetoknow.com) 

Але цикл має більше ніж 12 років. Загалом їх – шістдесят. 
Чому так? Традиційний китайський календар – це дві бінарні 
системи. 12 тварин асоціюються з 12-компонентним циклом 
«земне гілля» (地支). Друга система об’єднує 10-компонентний 
цикл «небесні стовбури» (天干) і п’ять елементів – метал (金), 
дерево (木), воду (水), вогонь (火) та землю (土). Кожний елемент 
відповідає або 阴 (Їнь), або 阳 (Ян), створюючи 10-річний цикл.

1 子 zǐ Цзи 鼠 Щур 水 Вода

2 丑 chǒu Чоу 牛 Бик 土 Земля

3 寅 yín Їнь 虎 Тигр 木 Дерево

4 卯 mǎo Мао 兔 Кролик 木 Дерево

5 辰 chén Чень 龍 Дракон 土 Земля

6 巳 sì Си 蛇 Змія 火 Вогонь

7 午 wǔ У 馬 Кінь 火 Вогонь

8 未 wèi Вей 羊 Вівця 土 Земля

9 申 shēn Шень 猴 Мавпа 金 Метал

10 酉 yǒu Ю 鷄 Півень 金 Метал

11 戌 xū Сюй 狗 Собака 土 Земля

12 亥 hài Хай 猪 Свиня 水 Вода

ЗЕМНЕ ГІЛЛЯ

1 甲 jiǎ Цзя 木 Дерево 阳 Ян

2 乙 yǐ Ї 木 Дерево 阴 Їнь

3 丙 bǐng Бін 火 Вогонь 阳 Ян

4 丁 dīng Дін 火 Вогонь 阴 Їнь

5 戊 wù У 土 Земля 阳 Ян

6 己 jǐ Цзі 土 Земля 阴 Їнь

7 庚 gēng Ґен 金 Метал 阳 Ян

8 辛 xīn Сінь 金 Метал 阴 Їнь

9 壬 rén Жень 水 Вода 阳 Ян

10 癸 guǐ Ґуй 水 Вода 阴 Їнь

НЕБЕСНІ СТОВБУРИ

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 
阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳

水 土 木 木 土 火 火 土 金 金 土 水

鼠 牛 虎 兔 龍 蛇 馬 羊 猴 鷄 狗 猪

(За матеріалами Ted-Ed, «The myth behind 
the Chinese zodiac» – Megan Campisi and 
Pen-Pen Chen). 

Дух домашнього вогнища Цзаован (http://www.sohu.com/) 



КУЛЬТУРАО. СТРИЖАК

Сім’я за новорічним столом 
(http://image.baidu.com/) 

СВЯТКОВИЙ ВЕЧІР 除夕

Час, на який усі нетерпляче 
чекали, нарешті настав. Родина 
збирається разом, аби зустріти 

Новий рік. Головна роль відводиться 
новорічному столу 年夜饭 

(інші назви – 年晚饭、团年饭、团圆饭).
Готують багато, страви подаються 
згідно з побажаннями: курка (鸡jī) для 
втілення планів (计jì), риба (鱼yú), аби 

був достаток із року в рік (年年有余nián 
nián yǒuyú), овочі (菜cài) – співзвучне зі 
словом 发财fācái – багатіти, стріпси з 
тофу 腐竹fǔzhú – співзвучне з 富足fùzú 

– мати всього вдосталь, корінь лотосу 
莲藕lián’ǒu з прихованим значенням 

«розумний» 聪明 cōngmíng тощо. 
Новорічна вечеря – головна подія кінця 

року, коли сім’я може побути 
з найріднішими.
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Після того, як Цзаован розповів Небесному Володарю про діяння людей, Нефритовий 
Імператор може спустися на землю, аби на власні очі пересвідчитися, що все саме так, як йому 
розказав Дух домашнього вогнища. Аби перехитрити Володаря, у разі неправди, люди почали 
готувати тофу. Так вони показують вищій силі, що живуть достатньо просто, без розкоші, 
що сім’я поводиться скромно. Подібний ритуал багатьом дозволяє уникнути покарання. 

25-й день 12 місяця

Останні приготування. Люди печуть пампушки та розвішують парні написи, прикрашають 
будинок новорічними картинками няньхуа (年画). Випічку готують також тому, що, за 
старими звичаями, з першого по п’ятий день Нового року не можна робити нічого, пов’язаного 
з вогнем, адже ненароком можна відвернути від себе щастя та добробут (за матеріалами 
Divchina для FunTripTo). 

28-й день 12 місяця

День покупок, миття і прання. До Нового року залишається лише декілька днів – часу обмаль. 
Люди старанно вибирають подарунки, перуть речі, щоб позбутися від усього поганого та 
нещасливого, що було в старому році, але яке не хочеться бачити в новому.

27-й день 12 місяця

(* прим. автора – китайські звичаї та навіть дати можуть регіонально відрізнятися.  
3 число 12 місяця є Малим Новим роком для тих, хто живе на півночі країни, 

а 24 – для тих, хто мешкає на півдні). 

На 24-й день останнього місяця року 
люди проводять велике прибирання, 

прощаючись зі старим і вітаючи нове. 
Чому саме так? Ієрогліф «пилюка» 尘 та 

«старий» 陈 є омофонами. Прибирання 
напередодні свята має особливе 

значення – вимести все старе (погане, 
нещасливе) та вивільнити місце новому. 

Така традиція приносить щастя й 
відводить невдачі. Саме з прибирання 

починається підготовка до Нового року. 

24-й день 12 місяця (小年, або Малий НОВИЙ РІК) 

Велике прибирання (http://www.sohu.com/) 

У згаданий день люди підносять 
дарунки предкам (祭祖 jìzǔ). Ця традиція 

передається в Китаї з покоління 
в покоління так само, як і шана 

до пращурів. В останній день старого 
року китайці шанобливо висловлюють 

їм свою подяку. Не забувають 
про предків і за святковим столом – 

ставлять для них їжу, наливають 
вино, іноді проводять 

спеціальні ритуали. 

29-й день 12 місяця 

Піднесення дарунків предкам 
(http://image.baidu.com/) 26-й день 12 місяця - м’ясний день

У давнину люди могли дозволити 
собі покуштувати м’ясо лише 

на новорічні свята. І так само, 
як і тофу, м’ясо теж має 

приховане значення – це символ 
багатства та достатку. 
Вживання м’яса в цей день 

означає, що наступний рік 
обов’язково буде вдалим. 

Їжу готували так, щоб і з’їдалося 
багато, але і щоб багато чого 

лишалося (за матеріалами 
Divchina для FunTripTo). 

Приготування тофу 
(http://www.sohu.com/)
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Для багатьох мешканців Піднебесної новорічний стіл не 
можливий без 饺子jiǎozi – китайських пельменів. Цзяоцзи 
співзвучне зі словом 交子jiāozi, де 交 (交会) – зустрічатися, а 子 
(子时) – опівнічна година (час між 23-ю та 1-ю годинами). Звичай 
їсти цзяоцзи користується надзвичайною популярністю, 
адже він означає «проводжати старий рік та зустрічати 
новий; зміни часу». У Китаї навіть є приказка: «Немає нічого 
кращого за пельмені» (好吃不过饺子). 

正月初 – ПЕРШИЙ ДЕНЬ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ 

У перший день нового року китайці прокидаються рано, бо потрібно 
якнайшвидше виходити з дому та вітати всіх зі святом (拜). Переступити поріг 
власної домівки обов’язково треба в усьому новому. Люди ходять один до одного 
в гості з подарунками, але надовго не затримуються, адже часом необхідно 
привітати до декількох десятків сімей. 

На Свято ліхтарів зазвичай готують тан’юань 汤圆 – рисові кульки 
з солодкою начинкою. Як і цзяоцзи та інші страви новорічного столу, 

вони мають приховане значення – 团团圆圆 – збиратися разом.

 元宵节 – СВЯТО ЛІХТАРІВ  

Святкування китайського Нового року 
триває аж до п’ятнадцятого дня першого 

місяця. У цей день наступає Свято 
ліхтарів 元宵节 (灯节), до якого міста та 
села прикрашаються тисячами ліхтарів 

найрізноманітніших форм і кольорів. 
У великих містах зазвичай проводяться 
тематичні фестивалі, а в селах процес 

приготування відбувається дещо 
по-іншому. Люди завчасу збираються 

гуртом, готують, зшивають, 
розмальовують ліхтарі, а ввечері, у день 

свята, прямують на головну площу, ходять 
із ліхтарями, які, наприклад, можуть 

нагадувати Дракона. За всіма канонами, 
він матиме величезну пащу, що горить 

вогнем, та довге тіло, зроблене 
з маленьких ліхтариків. 

У святкову ніч старше покоління дарує молодшому 压岁钱 – гроші в червоному 
конверті. На відміну від 红包 (теж гроші в червоному конверті) 压岁钱 призначені 
виключно для дітей. 压岁钱 ще називають 压祟钱, де другий ієрогліф є омофоном. 
压 означає «тиснути, пригинати», 祟 – «щось погане, що приносить невдачу», 
钱 – гроші. Традиція 压岁钱, що бере початок із давніх-давен, надзвичайно 
цікава. При врученні грошей старше покоління вірить, що кошти візьмуть усе 
нещасливе й погане в кліщі, не дадуть йому трапитися, а тому наступний рік 
діти проживуть радісно та спокійно.

Привітання з Новим роком (https://www.zcool.com.cn/)

Свято ліхтарів (https://www.zcool.com.cn/)

Свято Чуньцзє має важливе значення в житті кожного китайця ще з давніх часів. 
Прихід весни завжди супроводжується цвітінням сливового дерева – 梅花树. Воно 
розпускається гарним рожево-червоним кольором ще тоді, коли в багатьох містах 
Піднебесної, особливо на півночі країни, лютують морози. Проте їх воно не боїться, 
а, навпаки. є символом твердості та рішучості, відважного руху вперед, незважаючи 
на всі труднощі на шляху.

Цвітіння сливи (russian.cri.cn)
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В. Хілініч

Безсмертна
    МУДРІСТЬ КИТАЮ
           про здорове
     довголіття
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БАОПУ-ЦЗИ («мудрець, який обійняв порожнечу») –  
прізвисько геніального китайського майстра на 
ім’я Ге Хун. У ІІІ столітті нашої ери він написав 
науково-популярний трактат, щоб роз’яснити 
речі, пов’язані з дао.

Завдяки простій формі викладення,
праця була чудово сприйнята тоді,

високо цінувалася в пізніші 
часи й цікава зараз.

У пошуках дао Ге Хун описав шлях 
до здорового довголітнього життя. 
У підсумку виявляється, що потрібно 

лише п’ять умов для досягнення цього:

1. Вигодовуй життєвість – спосіб життя, який 
сприяє зростанню ци й оновленню організму.

2. Зберігай себе. Уникай шкідливих речей. 
Позбудься старих страхів. Досягай психологічної 

стійкості. Очистись від отрут і хвороб, 
від шкідливого в способі життя щодо пам’яті 

й контактів. «Позбудься дикого серця» – 
стеж, щоб емоції та бажання 

не змушували розкидатися силами. 
(«Четверо дверей, які повинні бути замкнені».)

3. Покращуй, що вже напрацював. Пильнуй, щоб 
розвиток ішов неухильно, і роби добрі справи.

4. Підтримуй мирні й з хорошою сумісністю 
взаємовідносини. («Мистецтво 

внутрішніх покоїв».)

5. Роздобувай нову ци. Налагоджуй взаємообмін 
із оточенням шляхом наповнення силами 

природної ци, щоб твої справи йшли добре.

До заслуг, які подовжують життя, Ге Хун 
відносив: рятувати людей від небезпеки, 
допомагати їм уникнути відчаю, 
охороняти їхнє здоров’я від хвороб, 
щоб вони не померли, не встигнувши 
зробити нічого важливого на своєму 
шляху. Тобто, у розумінні мудреця норма 
– це проявляти гуманність і повагу. Якщо 
зовсім не вдосконалювати доброчесну 
поведінку, а тільки тренувати силу, як 
магію, то подовження життя досягти 
неможливо. «Принцип накопичення 
заслуг полягає в тому, що якщо 
зроблено 99 добрих справ, а потім 
раптом одну злу, то втрачається 
дієвість попередніх добрих справ і 
їх треба починати спочатку. Тому 
мало просто робити багато хороших 
і трохи поганих справ. Навіть коли 
ніякого поганого діла не скоєно, а 
людина тільки й просторікує про свої 
вчинки, починає вимагати похвали або 
винагороди за них, дієвість утілених 
нею добрих справ повільно сходить 
нанівець, але тільки цих добрих справ, 
а не всіх його добрих справ узагалі», – 

відзначав мудрець.

 «Людям варто перебувати 
в небагатослівності та простоті 

харчування, не піддаватися 
впливам та не змінюватися 

без упину. Їм слід берегти своє 
серце, щоб відв’язатися від 

пристрастей у бажаннях, 
і зміцнювати й удосконалювати 

власний дух, оскільки так досяга-
ється доскональна чистота. 

Їм потрібно обмивати, вичищати 
свої почуття, щоб отримати їх 

у справжній щирості. Їм необхідно 

 «Прагнучи до набуття 
Шляху, доведеться спочатку 
накопичити заслуги, а потім 
позбавлятися від недоліків», 

– писав Баопу-цзи.
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позбавлятися від думок про 
недосяжне та уникати втоми, 

що згубить їхню справжню 
природність, а також зменшувати 

порочну надлишковість радості, 
обурення, розсіюючи й відпускаю-
чи крайності любові і ненависті. 

Якщо робити так, то можна 
не молитися про щастя, 

але щастя прийде, 
і не здійснювати жертвоприно-

шення для відвернення біди, 
але біда піде. Чому це так? 

Тому що наша доля всередині нас 
самих, а не приходить ззовні. 

І саме Дао-Шлях простирається 
в нас, а не повинен прийти до нас 

із якогось іншого місця»,
– зауважував Баопу-цзи. 

В. ХІЛІНІЧ КУЛЬТУРА

«Сяяння доброчесності розповсюджує аромати, а нежурливий – 
довголітній. Той, хто не розтринькує що мав, не вмирає передчасно. 

Чим більше скорбот, тим швидше настане старість. Ось який закон єства. 
І чи можуть його скасувати зовнішні речі або інші істоти?»

– ставить риторичне запитання мудрець.

На його переконання, «біда полягає 
в тому, що прості люди не можуть 
зберегти автентичність своєї природи, 
відмовляються утримуватися від 
того, що створює перешкоди для них, 
і загалом люблять неприборканість, 
збудження. Поспішаючи й борсаючись, 
люди блукають, збившись зі шляху-
дао, і ніяк не можуть повернутися до 
початку. Їхні почуття відгукуються на 
вплив зовнішніх речей і спрямовуються 
лише назовні. Їхня свідомість змішується 
зі справами світу й переповнюється 
ними. Вони спокушаються бажаним, 
і небесний принцип творчості та 
самовідповідальності в них гине. Оскільки 
вони приходять у хаос від того, що 
бачать, чують, то чистота й цілісність 
залишають їх, а їхнє серце потрапляє 
під владу марнотратства, розваг. Їхні 
почуття забруднюються, плутаються, 
здіймаючись ніби хвилі морські.

 «Щоб стати щасливим, – пояснює Баопу-
цзи, – недостатньо просто старанно 
молитися. Горе не можна прогнати 
поклонами божествам і принесенням 
жертв. Якби молитви змінювали долю, 
продовжували життя, а хвороби зцілвали 
жертвоприношеннями, то всі багатії 
неодмінно насолоджувалися б чудовим 
довгим життям, а аристократи не 
страждали б від недуг. Проте компанія слуг 
і рабів не може роз’їжджати в позолоченому 
екіпажі, а прості люди, одягнені в ряднину, 
не сміють управляти шісткою баских коней. 

Ці невдачі не можна пояснити тим, що 
жертви були значними, або тим, що 
нефриту й шовку недостатньо, або тим, 
що шанобливості виявилося замало. Ні, 
розтрати були такі ж великі, наскільки 
великі пагорби й гори, але набута користь – 
менше найтоншої павутинки. Чи не тому, що 
в цих випадках ціною втрати чогось поблизу 
намагалися придбати щось удалині?»

Тоді їхня есенція та дух потрапляють у біду через 
затьмарення й стурбованість. Їхній квітучий 
організм не зберігається – гине від такого тягаря. 
Вони ніби мучать, варять, смажать тканини 
власного тіла, придушуючи небесну гармонію. 
Обтяжуючи себе без усякої міри, вони готові потім 
розбити лоба, благаючи про зміну своєї долі, – 
продовжує мудрець. – Коли їх наздоганяє біль, люди 
починають здійснювати жертвоприношення 
й молитися про позбавлення від хвороб.

А коли об’їдаються, обпиваються, то покладають 
усю провину за біди на бісів і демонів. Але вони 
самі своїм непотребством накликали ці недуги на 
власне тіло. Чим же їм можуть зарадити в такому 
випадку носії божественного розуму Неба і Землі? 
Чим можуть їх підтримати жертвоприношення, 
спустошуючі запаси їжі?»

Тоді, коли це буйство стає подібним стихійному лихові та робиться нездоланним 
нещастям, людям уже нічого не залишається, окрім як об’їдатися жирним, обпиватися 
винами, брязкати металом зброї, вражати одягом-шатами, горлати пісні й танцювати 
до упаду, розбивати лоби в молитовних поклонах, випрошувати щастя. клянчити бажане, 
сподіваючись, що обов’язково отримають його.



 Танці Піднебесної:  
   загадковість 
      і неповторність

М. Орловський 

експерт Національного реєстру 
рекордів України, заслужений 

діяч мистецтв України, 
посол по культурі провінції 

Хунань (КНР)

Галасливі феєрверки, дивна кухня, хмарочоси, 
яскраві ліхтарики, неймовірний танець Драко-
на на фестивалях – усе це Китай – багатоли-
кий і різноманітний. Знаємо ми про цю дивовиж-
ну країну далеко не все. Нині ж поговоримо про 
народні китайські танці й про те, що головою 
Дракона вони не обмежуються.

Традиційні китайські танці різноманітні за своїм характером. Одні вражають яскравістю й 
динамічністю, інші ж, навпаки, повільністю й плавністю рухів. Вельми часто в танцях використовують 
додаткові предмети,  як-от: віяло, шарфи тощо. Майже всі традиційні танці КНР мають якесь значення. 
Їх присвячують богам, нерідко вони символізують події з минувшини держави. Кожен танець має свою 
назву: танець троянд, танець із мечами, танець Лева або танець Дракона. Не варто забувати про 
національні меншини, які проживають у Піднебесній. Кожна з них також має свої танцювальні традиції.

Подібно до багатьох народів світу танець у 
Піднебесній із давніх часів був, насамперед, 
ритуальним обрядом. Його виконували, щоб 
попросити богів про врожай, гарну погоду або 
славне полювання. Причому в кожній із майже 
56 етнічних груп Китаю існував свій унікальний 
танок. Згодом, проходячи крізь століття, він 
трансформувався. В епоху Хань (ІІІ ст. до н.е. – ІІІ 
ст. н.е.) танець усе ще мав ритуальний характер, 
проте зараз причетність до віри зникла.

Віддавна через нього люди виражали свої емоції: 
любов, смуток, тугу, ревнощі, суперництво – 
іноді й материнську турботу, вміння прощати; 
відображали родинні зв’язки. Їхній танець був 
подібний до дару, передавався з покоління в 

покоління. Нерідко через чвари, війни назавжди 
загубилися цілі пласти танцювальної історії. 
Ось чому після створення Китайської Народної 
Республіки уряд вирішив подбати про те, щоб 
зберегти цю важливу частину спадщини.

Вагоме значення має і те, що танці були не 
тільки своєрідним засобом вираження почуттів, 
але й способом долучити глядача до культури, 
традицій, побуту китайців. Вони здебільшого 
містили елементи бойових мистецтв і 
перетворювалися на видовищне, сплановане від А 
до Я. Деякі танці, як наприклад придворні, могли 
мати ще й сюжет. Їх представляли з нагоди 
важливих церемоній, великих свят або банкетів, 
на який запрошували почесного гостя.

Історія китайського танцю сягає ІV ст. до н.е. Спочатку 
це були просто групові рухи по колу під час різних ритуалів 
і релігійних дій. Поступово танок перетворюється на 
мистецтво, з’являються певні канони й вимоги.

У І ст. н.е. в Китаї виокремлюються два різновиди танцю: 
цивільні (ритуальні) та військові. Останні більше були схожі на бій. 
Дуже часто в них простежувалися вкраплення східних єдиноборств.
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Раніше придворний танець служив для того, щоб показати велич імператорської армії. 
Він був нагадуванням того, що військо завжди готове вступити в бій і захистити 

свого правителя. Такий танець називався «Танцем кавалерії князя Цін».

ПРИДВОРНІ ТАНЦІ

У КИТАЙСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ ГУАНЬ-ЇНЬ – богиня милосердя, покровителька жіночої половини будинку. Буддійська 
легенда з «Повної історії Гуань-їнь і південних морів» свідчить, що Гуань-їнь присягнулася не знати спокою доти, 
доки всі живі істоти не будуть звільнені від сансари. Богиня багатьом допомагала, але бачила, що тисячі нещасних 
ніяк не знайдуть порятунку. Від старань осягнути потреби багатьох її голова розкололася на 11 частин. Тоді 
Будда Амітабха наділив її 11 головами, аби вона продовжувала чути крики тих, хто страждає. Отримавши такий 
дар Гуань-їнь спробувала дотягнутися до всіх нужденних, але виявилося, що і руки її розриваються на частини. 
Зглянувшись, Амітабха знову прийшов на поміч і дав їй 1000 рук. Танець на честь багаторукої богині не тільки 
вражає красою, але і тим, що виконується 20 глухонімими дівчатами, якими керує солістка.

ТАНЕЦЬ «ТИСЯЧОРУКА ГУАНЬ-ЇНЬ»

Традиційний китайський танець із віялом народився в Піднебесній понад дві тисячі років тому. 
Вважається, що давня форма цього танцю служить різним цілям і високо цінується китайцями.

Навіщо танцювати з віялом? Виявляється, танок має свою ідеологію. По-перше, він використовується для 
збереження історії й традиції китайської культури. І туристи, і молоде китайське покоління захоплюються 
класичними переказами, а так вони мають змогу знайти знання про минуле Китаю, просто дивлячись на 
танцюристів із віялами. Саме тому їх часто запрошують виступити на фестивалях, театральних виставах та 
інших громадських заходах. По-друге, танець із віялом – це гарна розвага, адже таке барвисте видовище навряд 
чи кого залишить байдужим.

Також китайський танець із віялом служить дуже хорошою розминкою для його учасників. 
Хореографія цього танцю, як і багатьох інших, потребує чималої фізичної підготовки. 

а відвідування тренувань добре виховує почуття відповідальності.

КИТАЙСЬКИЙ ТАНЕЦЬ ІЗ ВІЯЛОМ

У період 712–756 рр. з’являється танець «ПІСНІ НЕСКІНЧЕННОГО СМУТКУ». За переказом, володарю 
Лі Лунцзи наснилося, що він відправився на місяць і там у палаці зустрів прекрасних дівчат, 
одягнених у пір’я й хмари. Прокинувшись, монарх розповів про сновидіння наложниці, а та, щоб 
догодити правителю, вирішила відтворити танець, про який почула.

Найвідомішим символом Китаю у світі є Дракон. Самі 
китайці називають себе «дітьми Дракона», оскільки 
ця міфічна істота дотична до неба й вищих сил. 
Ні одне китайське свято не обходиться без танцю 
Дракона. Ця вистава, коріння якої занурене вглиб 
століть, є незмінним атрибутом китайського Нового 
року. Дракон завжди асоціювався з силою і гідністю. 
Народи Південно-Східної Азії вважають, що ця міфічна 
тварина приносить удачу, тому не дивно, що в 

Китаї їй присвячено окремий танець, у якому беруть 
участь майже 50 осіб, що повинні діяти абсолютно 
синхронно. Вони тримають на спеціальних жердинах 
тіло Дракона, яке іноді досягає 40–50 метрів у довжину. 
Хто хоч раз у житті бачив танець Дракона, ніколи 
не забуде це прекрасне видовище. Найбільш яскраво 
танець Дракона виглядає вночі, коли за допомогою 
спеціальних ефектів істота ніби оживає, починаючи 
світитися й вивергати полум’я.

ТАНЕЦЬ ДРАКОНА

Дракон не єдина шанована тварина в Піднебесній. Пам’ятаєте велику страшну драконячу голову, 
яку ви бачили заледве не в усіх фільмах про Китай, де відображено свято? Так ось, це не Дракон. 

Це Лев. І ви бачили танець Лева.

Зазвичай у костюмі Лева перебувають двоє, але зустрічаються варіанти, коли танець виконує одна людина. 
Базові рухи для нього запозичені з бойових мистецтв. Традиційно, як і танець Дракона, він виконується на Новий 
рік. Однак найцікавіше полягає в тому, що стилістика танцю Лева різниться залежно від регіону. Наприклад, у 
Північному Китаї Леви виходять парою, на кожному з них прикріплені банти (червоний – чоловік, зелений – жінка). 
Іноді вони з’являються на публіці «сім’єю». Дещо інший стан справ у Південному Китаї. На цій території танець більш 
символічний. Виконується він, щоб відлякати злих духів і принадити богиню удачі. Сама маска лева теж відрізняється. 
Величезна увага приділяється її забарвленню, голова чіткіше відокремлена від тіла, очі набагато більші, на лобі 
прикріплено дзеркало. Вважається, що злий дух подивиться в нього й злякається. Також у цього Лева є роги.

ТАНЕЦЬ ЛЕВА

У наші дні китайські танці, як і раніше, існують. Правда, сьогодні вони 
відіграють іншу роль. Ніхто вже не просить у богів гарного врожаю або якихось благ. 
Танці сприяють єднанню різних народів і збереженню їхньої культурної самобутності.

Хоча історія сучасного китайського танцю налічує не більше кількох десятиліть, але вже цілком можна 
говорити про явище «азіатського тигра» в новітньому балеті, про його витончену естетику й ретельно 
продуману техніку, в яких знавці побачать культурну спадщину 250 національностей і народностей КНР, 
усіх його 22 провінцій. Кожній народності, кожній області цієї величезної країни властиве щось своє: 
свої традиції, своя культура, свій танець і свій костюм.
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КИТАЙ – ДЕРЖАВА, що об’єднала 56 націо-
нальностей, кожна з яких виділяється мо-
вою та культурними традиціями. Серед них, 
без сумніву, яскравим сузір’ям є різноманітні 
групи, що належать до народності «мяо», або 
«хмонг». Мяочани для сучасного пересічного 
жителя центральних і північних мегаполісів 
КНР – справжня екзотика.

Народ, що протягом тисячоліть не мав власної писемності, мігрував і розділявся 
на окремі угруповання, дивним чином зміг зберегти пам’ять про ідентичність, ре-
місничі навички та культурні звичаї аж до сьогодення. Своїм напрочуд яскравим 
вбранням, мелодійними піснями, мистецькими виробами мяо приваблюють міль-
йони туристів зі всього Китаю і зарубіжжя. Авторці цих рядків пощастило позна-
йомитися з традиціями мяо й ще раз переконатися в невичерпності культурної 
спадщини Піднебесної.

Найбільші спільноти мяо зараз 
проживають переважно в таких 
провінціях КНР, як: Гуйчжоу, Юньнань, 
Сичуань, Хубей, Хунань, Гуансі, Гуандун, 
Хайнань. Представники цієї народності 
йменують себе по-різному: 
«му», «мен», «мао», «госюн», «дайсоу». 
У деяких місцевостях їх призвичаїлися 
називати за відмінними ознаками 
в жіночому одязі: мяо в довгих 
або в коротких юбках; 
мяо чорні, червоні, сині, зелені тощо. 

Війни, голод, хвороби, висока щільність населення, виснаженість обробленої землі примушували мяо 
постійно мігрувати. З північних територій вони витіснялися ханьцями на південь і південний захід. 
Три великі війни (остання відбулася наприкінці ХІХ ст.) спонукали народ до розселення по різних 
регіонах Південно-Східної Азії. 

ОДЯГ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ТЕКСТ. 
Жіноче вбрання мяо недарма називають 
«живими копалинами народної історії», 
«книгами, які носять на тілі». Так 
кажуть тому, що за відсутності власної 
писемності та в умовах постійної 
міграції мяочани у вишиваному одязі 
фіксували те, про що не можна забути: 
«мапу» з топографічними орієнтирами 
для повернення на землю предків 
(геометричні візерунки), уявлення про 
створення світу та спільного для всіх 
мяочан першопредка, пов’язані з ним 
тотеми (павучиха-мати, буйвіл, сорока, 
клен), важливі історичні події, магічні 
формули, обереги (дракон з обличчям 
людини, дракон-риба, дракон-птах, 
кленове листя, метелик і птах, фенікс 
тощо). Вишивкою та прикрасами 
мяочани передавали й замилування 
красою природи, що їх оточувала: 
символічні зображення доповнювалися 
зображеннями риб і птахів, рослин і 
комах. Через побутові сюжети вони 
розповідали й про сьогоденне життя. 

Незважаючи на різноманіття стилів 
одягу, його верхня частина найчастіше 
прикрашалася батальними сценами з 
минулого, але є й вбрання з картинами 
обробки землі, полювання або 
просто горизонтальними смугами, 
що відображають природу річок 
Янцзи, Хуанхе і Сян – прабатьківщину 
мяо. Нижня частина одягу зазвичай 
оздоблена малюнком, що символізує 
ландшафти навколо озера Дунтінху, а 
численні складки спідниці – його води. Ця 
частина вбрання розповідає про період, 
коли мяо перетинали річку Хуанхе, 
щоб знайти нове місце для поселення 
(тоді вони перейшли Хуанхе на сході, 
зберігаючи картини природи в пам’яті). 

До картин «пам’яті» належать 
і зображення сузір’їв, за якими 
визначалися орієнтири під час міграції, 
архітектурних будівель (згадка 
про кинуті будинки), міської стіни 
(настанова оборонятися) тощо.  

Метеликів, риб, поєднання рослин, 
тварин нерідко можна побачити на 
дитячому одязі. Мяо вірять, що ці 
наряди оберігають малечу, приносять 
процвітання населенню й захищають 
їхніх нащадків. 
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«Сузір’я» МЯО.    
  Костюмні традиції  
               давнини

ПОХОДЖЕННЯ.  МЯО – одна з найдавніших народностей КНР, чия історія налічує понад 5 
тис. років, за іншими даними – 8 тис. років. Її пращури жили на півночі, неподалік від сучасного 
Пекіна. Згідно з переказами, предок мяо Чи Ю то виступав у союзі, то воював разом із Хуанді 
(Жовтим імператором) та імператором Яньді. 
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СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ. Виготовлення одягу, 
особливо парадного, потребувало багато 
часу, коштів і володіння різноманітними 
текстильними технологіями – ткацтва, 
фарбування, вишивки, в’язання. Не буде 
перебільшенням твердження, що культура 
жінки в мяочан повністю формується вбранням. 
Приблизно в шість років мати вчить доньку 
за допомогою голки робити перші стібки, 
поступово знайомить з основними типами 
візерунків, їхнім символічним та художнім 
змістами, навчає ткацтву, мистецтву 
підбирати кольори, а з чотирнадцяти активно 
залучає до всіх технологічних процесів. 
Передача досвіду відбувається в середині 
родини: усім основним навичкам навчає мати, 
але й інші родички діляться між собою знаннями.

Дорослішання дівчинки, її освіта, виховання 
неодмінно пов’язані із вбранням. У житті юнки 
присутні й інші види господарської праці, і навчання 
у школі, але вона знає, що основне завдання – 
виготовити до свого повноліття власний комплект 
одягу. Якщо дівчина не впорається, то не лише 
спільнота, а й чоловік будуть насміхатися з неї. 
Аби встигнути, бабці та мами сучасних мяочанок 
навіть вимушено кидали школу. Тож вони часто 
залишалися без завершеної освіти, віддавши 
перевагу досконало виготовленому вбранню. 
Нове покоління нерідко робить вибір на користь 
освіти, мріє про університет і досягає бажаного, 
залишаючи рідні краї та приєднуючись до когорти 
містян. Але й ті мяочанки, що мешкають на землі 
батьків, вже не настільки цікавляться вишивкою. 
Створення вишиваного одягу забирає якнайменше 
шість місяців, а весільного вбрання – від трьох до 
п’яти років. Трудомісткість та тривалість процесів – 
несумісні з темпом життя нового покоління. 

Срібні прикраси. Скільки б не милуватися яскравою 
мяочанською вишивкою, проте все ж головний 
жіночий капітал – срібло. Традиція виготовлення 
срібних прикрас сягає сивої давнини: часів, коли 
мяочани ще жили на півночі. Постійні міграції 
сформували певною мірою «спартанський» побут 
та актуалізували дорогоцінні речі, які можна нести 
на собі. До слова, і сьогодні в сільських хатах 
мяочан панує, так би мовити, «вільний простір», 
що пояснюється не дизайнерською концепцією, а 
звичкою вкладати всі статки в срібло. 

Перше срібло мяо отримує вже в ранньому 
дитинстві: маленькі дзвіночки не лише 
прикрашають капелюшок, а й сповіщають 
батькам, де зараз їхня дитина; невеличкі браслети 
на руках відганяють від крихіток злих духів. 
Процес дорослішання дитини, особливо якщо це 
дівчинка, відбивається в поступовому придбанні 
срібних прикрас. Навички їх виготовлення також 
передаються по сімейній лінії: від батька до сина. 

У різних спільнот мяо срібло в костюмі 
присутнє в різній кількості: від скромних 
браслетів і дзвіночків до розкішних 
багаторівневих головних уборів та цілих 
комплектів, що прикрашають голову, шию, 
груди, спину, руки, загальною вагою до 
30 кг. Уперше дівчина доповнює образ 
дівочими прикрасами в підлітковому віці, 
і надалі їхня кількість від свята до свята 
тільки зростатиме. В окремих групах 
мяо головний убір завершують великі 
срібні «роги», що за формою нагадують 
буйволячі. Буйвіл – головна сила, яка 
використовувалася для вирощування 
рису, він же – жертовна тварина, котру 
приносили в дар пращурам. За переказами, 
у першопредка Мяо на голові були роги, 
саме тому в деяких мяо корів називають 
матір’ю і батьком. На Новий рік і під час 
інших свят парнокопитних пригощають 
вином, м’ясом і клейким рисом.

МЯО вважають, що, крім неба і землі, 
клен – це предок предків, тому 

здебільшого підвісні елементи в срібних 
прикрасах мають вигляд кленового листя. 

Воно також з’єднує між собою 
й інші малюнки, серед яких поширені 

птахи (символізують тотемну сороку) 
та особливо часто зустрічаються павуки. 

Зображенням останніх декоруються 
шпильки, гребінці, сережки, 

шийні обручі, браслети, кільця, 
тому що павучиха-матір, за легендою, 

є матір’ю всіх мяо. 

Коли мяо забирають додому цю частину головного убору в ювелірів, крім плати за роботу, 
вони дають клейкий рис, щоб висловити подяку за виготовлений талісман. Приходячи додому 
зі срібними «рогами», вони говорять: «Відчиняйте двері, я привів корову», потім готують 
вино й м’ясо для святкування.
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Костюми мяо зберегли традиційну техніку китайського 
народного ткацтва, фарбування, вишивки, в’язання. 
Поєднання декількох технологій, методів у процесі їхнього 
виготовлення дозволяє побачити відмінні національні 
творчі здібності народності мяо.
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     Провінція
        ХУНАНЬ – 

неповторне місце 
К. Новак

автор блогу про життя 
та подорожі Китаєм 

DivChina (@div_china)

Дика природа, карстові піки, священні гори, 
загублені в лісах і часі стародавні міста та малі 
національні народності, сучасні мегаполіси, 
відома на весь Китай гостра хунанська кухня 
(湘菜), що обпалює до червоного кольору обличчя, 
наче натякаючи, що це ще й мекка «червоного 
туризму» Піднебесної (напрямок туризму, що має 
на меті відвідування пам’ятних місць, пов’язаних 
з історією Комуністичної партії Китаю [11]). Це не 
повний перелік скарбів, якими приваблює Хунань.

ДЛЯ ПАТРІОТІВ – це батьківщина засновника КПК та КНР Мао Цзедуна, що народився в місті 
Шаошань провінції Хунань. Якщо цікавитесь історією, то тут створено належні умови для 
детального вивчення минулого китайської житниці, якою була Хунань ще з часів династій 
Мін і Цін [1]. До того ж уряд Піднебесної оприлюднив політику, спрямовану на заохочення 
місцевих органів влади до розробки різноманітних продуктів «червоного туризму», як-от: 
тури, екскурсії в музеї революції тощо [2].

Проте сьогодні говорити будемо не про музеї, а про дарунки, якими нагородила провінцію 
Хунань сама природа, – ландшафтну територію Улін’юань із її інопланетними пейзажами, 
бірюзовими озерами та нестримними водоспадами, що зненацька зустрічають 
мандрівників посеред карстових піків.

Парк Чжанцзяцзє засновано в 1982 році. Це був перший національний лісовий парк в історії 
Піднебесної. Уже в 1992 році ЮНЕСКО визнала його об’єктом Всесвітньої спадщини, а у 2004-му 
внесла заповідник у Глобальну мережу геопарків. Звісно ж, ця територія належить до класу 
5А (найважливіші та найбільш доглянуті туристичні пам’ятки в КНР) [3]. Тільки у 2016 році 
сюди завітало понад 61 мільйон туристів, а вже у 2018-му кількість відвідувачів парку досягла 
історичного рекорду [4]. Якщо озвучена цифра ні про що не говорить, то порівняйте показники 
Києва. За 9 місяців 2019 року в українській столиці побувало майже 1,5 мільйона іноземних та ще 
2,2 мільйони внутрішніх туристів [5]. Не важко зіставити показники столиці та Національного 
лісового парку Чжанцязцзє, який робить суттєвий внесок в економіку регіону.

Справжній туристичний бум стався тут у 
2009 році після виходу на екрани стрічки 
«Аватар». І хоча творці фільму заявляли, що 
надихалися багатьма горами світу, зокрема 
й карстовими піками провінції Хунань, 
китайські боги ситуативного маркетингу 
швиденько порозставляли синіх жителів 
планети Пандора по всьому парку, а у 2010-му 
пішли ще далі, перейменувавши один із 
тамтешніх найвидовищніших піків (1080 м) 
у гору «Аватар-алілуя» (阿凡达-哈利路亚山) 
[6]. Гарний хід та й для людей, непов’язаних 
із китайською мовою, запам’ятати «парк та 
гори Аватара» легше, аніж складну назву – 
Національний лісовий парк Чжанцзяцзє.
Годі сухих даних, розберімося, як потрапити в 
омріяні міста планети Пандора, не заплутатись 
в однакових і схожих назвах, куди й навіщо їхати 
та чому подорож неможливо повторити двічі.

ЧЖАНЦЗЯЦЗЄ – ОКРУГ У ПРОВІНЦІЇ ХУНАНЬ. 
Передусім, це місто зі зручною транспортною 
розв’язкою. До нього легко дістатися з будь-
якого куточка Піднебесної. Багато туристів 
вважають, що Чжанцзяцзє і є ціллю, адже 
парк – тезко міста. Насправді ж воно відоме 
завдяки мальовничому ландшафту Улін’юань  
(武陵源风景区), куди й входить Національний 
лісовий парк Чжанцзяцзє (张家界国家森林公园). 
Зручніше зупинятися саме в районі Улін’юань  
(武陵源). Часто плутанина виникає ще й через те, 
що в парку є два входи: Улін’юань (він вважається 
головним, тому рекомендується зупинятися в цьому 
туристичному містечку) та Чжанцзяцзє (знову те 
саме найменування, тримайтеся!). Можливо, даючи 
однакові назви точкам, люди прагнули спростити 
життя подорожнім або ж, навпаки, синхронізувати 
роботу обох півкуль мозку, аби мандрівники 
швидко навчилися орієнтуватися на місцевості чи 
волати – а-а-а-а-а! – від плутанини. Ну недаремно 
ж у рейтингу парку цілих 5А!
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підтримувати свої господарства. Окрім скелястих краєвидів, рідкісної флори і фауни, район гори Тяньцзи 
вражає чайними плантаціями та мануфактурами навколо них. У самому місті, якщо поталанить, можна 
натрапити на чайну, де вас залюбки пригостять чаєм, зібраним на схилах Тяньцзи. До речі, провінція 
Хунань славиться чорним чаєм, який пресують у спеціальні циліндри. Він майже не потрапляє на 
вітчизняний ринок, але й у Китаї його п’ють далеко не всі.

МАНДРУЮЧИ КИТАЄМ

Отже, Національний лісовий парк Чжанцзяцзє (площею приблизно 480 км²) має два входи, охоплює велику 
кількість мальовничих долин, районів, річок, озер, оглядових майданчиків та багато іншої краси, створеної 
природою й людьми. Аби повністю обійти заповідник, знадобиться десь тиждень. Якщо правильно 
спланувати маршрут, то для знайомства з головними пам’ятками району Улін’юань достатньо 3–4 дні. Парк 
надзвичайно популярний серед іноземних та китайських туристів, але й величезний. Якщо не боятися 
зійти з головних туристичних стежок, то можна насолодитися гарними краєвидами наодинці з природою, 
хоча зовсім уникнути натовпів не вдасться. Квиток, до якого підв’язаний відбиток вашого пальця, дійсний 
4 дні, також є опція квитка на рік. У його вартість входить вхід, рейсові автобуси, що постійно курсують між 
головними туристичними точками парку, та, звісно, класичні краєвиди гігантських стовпів, що пронизують 
землю, здається, от-от дотягнуться до неба. Унікальні у своєму роді форми карстових скель вкриті пухнастими 
соснами. Саме в цих краях наяву оживають класичні китайські твори живопису. 

Краще завчасно прокласти маршрут на мапі, адже 
гарних точок багато. Як приклад, Хуаншичжай  
(黄石寨) – тут є один із найбільших оглядових 
майданчиків парку. Юаньцзяцзє (袁家界) – ще одна 
зупинка класичного маршруту, багата природними 
оглядовими платформами. Цзіньбяньсі (金鞭溪) 
– ідеальне місце, аби зарядитися свіжим киснем, 
насолодитися кришталево чистими струмками, 
водоспадами, лісом із гірських піків, форму яких 
дбайливо протягом мільйонів років відшліфовували 
вітер із водою, познайомитись із різноманітною 
флорою і фауною та, якщо пощастить, зустрітися 
з рідкісними тваринами. До речі, не забудьте 
заховати їжу, адже в парку живуть дикі мавпи, які 
не проти поласувати вашими запасами й зовсім не 
відмовляють собі в задоволенні перевірити кишені 

туристів. Цей список можна продовжувати ще довго. 

Водночас слід бути готовим до немаленьких витрат, 
оскільки найбільш популярний китайський парк – 
дороге задоволення. Звичайно, усе перераховане 
й навіть більше входить у вартість квитка, 
проте всередині заповідника є багато опцій, які 
потребують додаткових видатків. Скажімо, Байлун  
(白龙天梯) – найвищий у світі зовнішній оглядовий 
ліфт [7], який підіймає мандрівників на висоту 
майже 330 метрів, де перед очима подорожніх 
відкривається неймовірна панорама. За насолоду 
проїхати фунікулером, трамвайчиками чи канатною 
дорогою теж необхідно сплатити окремо, проте воно 
того варте. Адже з першого кроку стає зрозуміло, що 
кожен юань іде на благоустрій та підтримку одного 
з найкрасивіших лісових заповідників світу.

Заповідник Тяньцзи (天子山自然保护区) – одна з головних природних зон 
Улін’юань. За легендою, гора Тяньцзи (дослівно «син неба») названа на 
честь стародавнього лідера народу туцзя (土家族) [8], що проживав у 
цій місцевості. Сян Дакунь очолював повстання проти свавілля влади 
тих часів. Сам себе він звав «Син неба», що логічно могло спасти на 
думку людині, яка народилася в краях, де тисячі скелястих стовпів чи то 
прорізають, чи то підпирають обрій. Цікаво, що прямо в національному 
заповіднику досі збереглися поселення нацменшин, котрі продовжують 

Шлях до гори Тяньцзи 
(天子山索道) вражає 

та лоскоче нерви, 
перевіряючи готовність 

туристів проїхатися 
найдовшою у світі 
канатною дорогою 

(天门山索道). 

Якщо правильно спланувати маршрут, то основне в парку Чжанцзяцзє можна побачити й за день, хоча 
квиток дає можливість повернутися. Другий день варто присвятити іншій частині Національного 
лісного парку Чжанцзяцзє – заповідній території Улін’юань. Тут є не менше цікавинок: печера Хуанлун 
(黄龙洞), печера Лунван (龙王洞), безліч етнічних парків, які з’являються в регіоні мало не щомісяця, 
озеро Баофен (宝峰湖), сплав по котрому супроводжується співом національної меншини туцзя 
(土家族) та коротким уроком з їхньої мови. Найглибша точка озера – 72 м [9].
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У цих краях мені пощастило побувати двічі. Уперше ще у 2012 році. Однією з мотивацій для повернення 
вже у 2019-му був скляний міст Чжанцзяцзє, який відкрили для публіки у 2016 році. Найвищий (300 м) та 
найдовший (430 м) у світі скляний міст авторства Хаїма Дотана [9]… не вразив. Звичайно, інженерне 
диво гарне, але суб’єктивно чомусь мені не відгукнулося. Чи існував сенс повертатися? Так. Адже з 2012-го 
змінилося якщо не все, то майже все. Скляний міст Чжанцзяцзє (张家界玻璃桥) є частиною Великого 
каньйону Чжанцзяцзє (张家界大峡谷). Саме бірюзові води озер та хвилясті стежки долини варті того, 
аби перебороти страх висоти (якщо маєте) і пройти мостом. Адже після стрибка адреналіну під час 
руху над прірвою на туристів очікує спокійна прогулянка, що врівноважує, наповнює й надихає. До 
слова, за день на міст пускають обмежену кількість відвідувачів парку. Квитки необхідно завчасно 
придбати онлайн та забрати на місці, показавши паспорт.

І ось, нарешті, місце, від якого ніби не очікуєш 
нічого нового, проте сталося не так, як гадало-
ся. Це місце точно неможливо повторити вдруге, 
адже там змінилося все, окрім хіба що основно-
го – величезної розщелини в горі. Річ у тім, що 
біля міста Чжанцзяцзє є ще один національний 
лісовий заповідник, відомий горою Тяньмень  
(天门山), яку називають «душею міста» [9]. Розще-
лина з’явилася тут унаслідок землетрусу, пере-
творивши гору заввишки 1519 м на небесні ворота 
(так дослівно перекладається її найменування). 
Фактично розщелина – це гігантська дірка все-

редині гори, проте її заведено називати печерою  
(天门洞). З часом гора стала справжнім раєм для 
мисливців за пригодами та екстримом. Тут регу-
лярно відбуваються міжнародні змагання з польо-
тів у вінгсьютах (спеціальний «костюм-крило»). 
Жага до рекордів приводить сюди представників 
зовсім різних сфер. Так, китайсько-нідерланд-
ський автогонщик Дун Хебінь (董荷斌) зміг проїха-
ти на Range Rover під нахилом 45° 999 сходинок 
[10], що ведуть до вершини. Крім них, щоб дістати-
ся на пік, потрібно ще подолати 99 поворотів сер-
пантинної дороги.

Канатна дорога до гори Тяньцзи (天子山索道)
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Одним китайцям відомо, що зміниться в цих краях за рік або два, проте немає жодних 
сумнів, що Хунань та його жителі вразять вашу уяву. Це лише маленький шматочок, яким 
готова дивувати провінція. А додайте ще стародавні фотогенічні міста, менші за розміром, 
але не менш дивовижні за красою парки та заповідники й отримаєте неперевершений 
мікс для пригод, де все змінюється так часто, що можна навідуватися раз на кілька років і 
захоплюватися, наче вперше. Гарна новина, що це стосується кожної провінції Піднебесної. 
Китай – країна, що дивує.

Потрапивши на Тяньмень уперше у 2012 році, підйом на 999 сходинок 
власними ногами був єдиним варіантом, до якого додавалася маленька 
мотивація від китайців: «Піднімешся – досягнеш вічного життя». 
Важко описати подив, коли поруч зі сходами на горі з’явилася печера 
з ескалаторами, що ведуть уверх, тоді як людей, котрі діставалися 
до безсмертя пішки, ставало все менше. Колись підйом до вершини був 
логічним фінішем. Проте й тут китайці здивували. За 7 років із моменту 
мого першого візиту збудували ще 12 ескалаторів прямо в горі. Усі вони 
ведуть на інший бік – до храму та відомого скляного мосту (天门山玻
璃栈道), який відкрили у 2011 році. Очами шукала знайомі кадри, що були 
зроблені під час першої подорожі, уже за 10 хвилин стало зрозуміло – 
жоден знімок продублювати неможливо. Мій другий візит став наче 
перший. У цій частині гори проведено величезну роботу, окрім першої 
скляної тропи, з’явилося ще декілька, було повністю переобладнано 
парк та відгороджено зону для польотів у вінгсьютах. Очі бачили, а 
мозок відмовлявся вірити. Як за 7 років вони встигли побудувати та 
перебудувати таку інфраструктуру на висоті понад 1200 метрів? 
Та що їм ці 7 років, коли цілі лікарні (для хворих на коронавірус) 
матеріалізуються за 10 днів. У цю ж частину парку можна доїхати 
найдовшою у світі канатною дорогою протяжністю 7200 метрів [9], 
яку, щоправда, кожного року зупиняють на плановий ремонт.
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Будівництво на горі Тяньмень, 2012 рік

Нові стежки, що з’явилися на горі Тяньмень за останні 7 років

Скеля для польотів у вінгсьютах

Усі фото — Катерина Новак (с)

Більше про подорожі Китаєм у блозі DivChina: https://katerynanovak.blogspot.com/

Instagram: @div_china

Гора Тяньмень (天门山) Дорога з 99 поворотами
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Відбулося перше в новому році  
                 засідання Міжфракційного     
    депутатського об’єднання 
              «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

У Верховній Раді відбулося перше в 2020 році засідання 
Міжфракційного депутатського об’єднання «Один пояс, один шлях» 
(МДО). На зібранні сформулювали головний принцип його роботи: 
менше ідеології – більше прагматизму, менше політичних суперечок 
– більше можливостей для державного будівництва. Пріоритетом 
було визначено економічне співробітництво з Китайською Народною 
Республікою в межах запропонованої Головою КНР Сі Цзіньпінем 
глобальної ініціативи «Один пояс, один шлях».

Опубліковано: 22 січня 2020 року

Джерело: http://zagittya.com.ua/news/novosti/sostojalos_pervoe_v_novom_godu_zasedanie_
mezhfrakcionnogo_deputatskogo_obedinenija__odin_pojas_odin_put_.html

Співголова Об’єднання Віктор Чорний подякував від імені 
народних обранців Надзвичайному і Повноважному Послу 
України в КНР Сергію Камишеву за важливий і корисний обмін 
думками, висловив упевненість у плідній співпраці між МДО 
та Посольством України в Китаї.

Під час засідання депутати й запрошені гості домовилися 
про наступні етапи роботи Міжфракційного депутатського 
об’єднання. Зокрема, для підвищення якості його діяльності у 
сформованих непростих міжнародних відносинах при Об’єднанні 
була створена експертна рада, яку очолив президент Української 
асоціації китаєзнавців, доктор філософських наук Віктор Кіктенко.

«Звичайно, ми хочемо налагодити співпрацю, 
насамперед, в економіці, вивести її на новий рівень. 
У нас в Україні є величезний потенціал. Щоб його 
реалізувати, нам необхідні сучасні технології та 
інвестиції. Але, передусім, потрібна політична воля. 
І вона в нас є. Нам потрібна співпраця з Китаєм, і 
наші інтереси – проукраїнські», – заявив співголова 
МДО Віктор Чорний.

Підтримав колегу народний депутат Сергій 
Литвиненко, зазначивши, що «ми хочемо вивчити 
китайський досвід розвитку країни, адаптувати 
його, де це можливо, до наших реалій і втілити його 
в Україні, здійснивши українське економічне диво».

У засіданні взяли участь народні депу-
тати України Віктор Чорний, Олександр 
Колтунович, Наталія Приходько, Сергій 
Литвиненко, Павло Халімон, Олександр 
Ковальов та Євген Шевченко. Делегацію 
гостей парламенту очолив Надзвичай-
ний і Повноважний Посол України в КНР 
Сергій Камишев. Крім того, були при-
сутні відомі синологи, зокрема Віктор 
Кіктенко, Андрій Гончарук, Олександр 
Купрін, які зараз очолюють Українську 
асоціацію китаєзнавців.

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» – це велика міжнародна програма, 
нова модель співпраці Китаю з усім світом. Учасниками програми 
є 126 країн. У грудні 2019 року до неї, завдяки депутатській 
ініціативі, приєднався парламент України. Як кажуть у МДО, 
сфера інтересів виходить за межі двосторонніх відносин із КНР 
і розповсюджується, в широкому сенсі, на всі країни-учасниці 
«Одного поясу, одного шляху».
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        Відкриття АКАДЕМІЇ 
«Одного поясу, одного шляху» 
у Пекінському УНІВЕРСИТЕТІ 
МОВИ та КУЛЬТУРИ

Після вітальних промов господарів заходу 
надали можливість висловитися закор-
донним гостям, котрі виступили зі слова-
ми підтримки ініціативи «Один пояс, один 
шлях» та з доповідями щодо результатів 
власних досліджень і співпраці з китай-
ськими колегами. Продовжився захід сек-
ційною роботою за такими напрямками: 
«Культурні рамки та основи китаєзнав-
ства», «Розвиток китаєзнавства й культур-
ний взаємообмін», «Створення та викори-
стання локальних аналітичних центрів». 
Крім цього, було проведено круглий стіл, 
на якому обговорювався проєкт перекла-
ду «Словника китайської культури» іно-
земними мовами та окремо точилися роз-
мови зі спеціалістами з Ірану й Малайзії 
щодо оцифрування спільних літературних 
і культурних пам’яток. 

Наступного дня, 8 січня, запрошені гос-
ті та експерти приєдналися до підписан-
ня меморандуму про створення Наукової 
спільноти китаєзнавців «Одного поясу, од-
ного шляху», що має розширити набір ін-
струментів для спілкування, налагоджен-
ня контактів, організації спільних заходів 
тощо. Зустріч продовжилася жвавим обмі-
ном думками стосовно нагальних проблем 
дослідження Китаю в різних країнах світу. 
Присутні ділилися своїми поглядами щодо 
майбутніх проєктів, висловлювали власні 
сподівання та бачення з приводу подаль-
шої роботи Академії й Наукової спільноти 
китаєзнавців.

Є. Гобова

к. ф. н., молодший 
науковий співробітник, 
Інститут сходознавства 

ім. А. Ю. Кримського
НАН України

Як стверджує китайське прислів’я, з початком но-
вого року все оновлюється, тому 7 січня, на почат-
ку нового 2020 року, Пекінський університет мови 
та культури провів урочисту церемонію відкрит-
тя Академії «Одного поясу, одного шляху» і перший 
форум із розвитку китаєзнавства та культурного 
обміну. Більш ніж 50 почесних гостей, китаєзнавців, 
дипломатів, експертів, прибули до Пекіна з 30 країн, 
охоплених ініціативою «Один пояс, один шлях». Та-
кож відвідали захід майже 100 китайських фахівців із 
культури, освіти, книговидавництва тощо. 

Ректор Пекінського університету мови та культури Лю Лі у своїй вітальній промові від-
значив багаторічну історію роботи вишу, що вже став свого роду «колискою» іноземних 
китаїстів, випустивши понад 200 тисяч знавців китайської мови зі 190 країн світу. Крім 
того, ВНЗ лідирує серед китаєзнавчих дослідницьких закладів у середині країни, про-
водячи активну діяльність у межах Інституту синології та китаєзнавства, видаючи два 
наукових періодичних журнали: «Синологічні дослідження» та «Хань фен». Університет 
також створив важливі онлайн-платформи для культурного й наукового обміну – «Ме-
режа перекладу та дослідження китайської культури» і «Міжнародні китаєзнавчі студії». 
Відкриття Академії «Одного поясу, одного шляху» є послідовним кроком у розширенні 
зв’язків між китайськими та іноземними вченими, генеруванні нових проєктів, поглиб- 
ленні взаємодії між фахівцями у сферах культури й освіти. 

Наразі Академія стала єдиною в КНР науково-дослідницькою базою, що орієнтована 
на китаєзнавчі дослідження. Згодом вона має перетворитися на аналітичний центр, 
який згуртує експертів-китаєзнавців, котрі об’єднають зусилля для створення ресурсу, 
присвяченого знанням про Китай, розроблять механізми моніторингу та аналізу суспільної 
думки, що дозволять проводити вчасний збір інформації для подальшого вивчення. За 
допомогою академічних обмінів, наукових форумів, конференцій, предметних досліджень та 
інших форм співпраці виш має стати осередком, що зближує різні регіони світу: від Непалу, 
Монголії, Ірану до віддалених країн Африки та Південної Америки. 

Під час урочистостей було презентовано Фонд академічного 
китаєзнавства, що становить 300 мільйонів юанів. Він ство-
рений заради підтримки проєктів Академії. 
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Автор цього тексту мала честь бути 
серед інтернаціональної когорти екс-
пертів, запрошених на форум із розвит-
ку китаєзнавства та міжкультурного 
обміну. Для українських науковців і до-
слідників сучасного й традиційного Ки-
таю створення Академії «Одного поясу, 
одного шляху» є важливою подією, що 
означає відкриття нових перспектив 
у нових засобах взаємодії з колегами з 
КНР та інших країн. Розширення фахо-
вих контактів неминуче тягне за собою 
зростання рівня дослідницьких проєк-
тів, більшу різноманітність пошуко-
вих напрямів та заходів. Маємо надію, 
що заснування цієї Академії та форуму 
стануть новою віхою в розвитку кита-
єзнавства в Україні та світі.
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ку КНР. На ній свої задуми озвучили вповноважені 
від Харківського університету харчування і торгівлі, 
Державного університету залізничного транспорту, 
Сумського державного університету, Національного 
технічного університету «Харківський політехніч-
ний інститут», Харківського державного університе-
ту радіоелектроніки, Чернігівського національного 
технічного університету, Інституту електрозварю-
вання ім. Патона, Інституту радіофізики та елек-
троніки, Інституту надтвердих матеріалів ім. Бакуля, 
що працюють у складі НАН України, Миколаївського 
морського спеціалізованого порту Ніка-Тера.

А наступного дня відбулася не менш важлива по-
дія – церемонія відкриття Китайсько-українського 
Центру інноваційного співробітництва в Харбіні, 
який є об’єднаною платформою для партнерів, що 
раніше уклали угоди про співпрацю в цьому місті. 
Відтепер організовувати контакти, роботу, перего-
вори між суб’єктами підписаних меморандумів та 
угод у Харбіні, забезпечувати супровід усіх освіт-
ніх, наукових та культурних проєктів, ініційова-
них українськими та китайськими партерами, буде 
єдиний Центр, Він зареєстрований на майданчи-
ку Jiangbei Integrated Development Area in Harbin 
New District. Крім того, його розвиток підтримува-
тиметься відповідними програмами, що діють для 
учасників цієї зони. Керівництво Центром здійс-
нюватиме компанія Heilongjiang Huayue Oriental 
Enterprise Management Consulting, яка ось уже п’ять 
років поспіль за рішенням та за сприяння влади 
Харбіна й провінції Хейлунцзян займається роз-
витком китайсько-українського міжрегіонального 
співробітництва у сфері освіти, науки й техніки, 
культури й торгівлі. З 2015 року вказана компанія 
за погодженням із владою українських областей 
представляє в Піднебесній інтереси Харківщини, 
Сумщини, а з січня цього року – інтереси окремих 
міст – Сум, Славутича, Лозової та Одеси.

СЮЙ ЦЮАНЬЯО ХРОНІКА

ХАРБІН і УКРАЇНА – 
        це близько
 哈尔滨与乌克兰—
       “近在咫尺”

Сюй Цюаньяо 

директор Китайсько-україн-
ського Центру інноваційного 

співробітництва в Харбіні,
голова правління компанії 
Heilongjiang Huayue Oriental 

Enterprise Management 
Consulting

许全耀
中国乌克兰科技合作服务中心 

主任
黑龙江华跃东方企业管理咨询

有限公司 董事长

哈尔滨市人民与乌克兰人民的友好关系源远流长，并愿

意向乌克兰人民介绍不断发展的中国地区。“乌克兰日”

活动可以说是中乌合作伙伴的商务会议，并在地区间寻

求新的联系和项目。在哈尔滨新区、哈尔滨商业大学、

哈尔滨市科学技术局和黑龙江华跃东方企业管理咨询有

限公司的组织支持下，成功举办了第三届哈尔滨·中乌

科技创新论坛（每两年一届） 。在其框架下，乌克兰

和中国校长举行了圆桌会议，哈尔科夫国立食品工业大

学、乌克兰国立铁路运输大学、苏梅国立大学、乌克兰

国立技术大学“哈尔科夫理工学院”、哈尔滨商业大学、

南昌航空大学、佳木斯大学与（黑龙江省）的领导，以

及乌克兰驻中国大使馆和教育部代表出席了圆桌会议。

与此同时，还举行了科技创新项目论坛，展示了乌克兰

大学和科研院所的项目，并与中国的合作伙伴进行了全

面的对接，以便在中国市场开展联合研发和商业化运

营。论坛上展示项目的大学院所有：哈尔科夫食品工业

大学、乌克兰国立铁路运输大学、苏梅国立大学、乌克

兰国立技术大学“哈尔科夫理工学院”、哈尔科夫国立无

线电电子大学、切尔尼戈夫国立技术大学、巴顿焊接研

究所、乌克兰国家科学院无线电物理电子研究所、乌克

兰国家科学院超硬材料研究所和尼古拉海洋港口。

次日，“哈尔滨•中国-乌克兰联合创新合作平台”进行了

启动仪式，该平台的合作协议也早在哈尔滨签署，这一

平台的确立汇集了更多中乌合作的伙伴。在落实中乌间

的备忘录和协议具体工作和谈判内容的同时，并支持

参与由中乌伙伴发起的教育、科学和文化项目。根据

哈尔滨市政府的决定，该平台已在哈尔滨新区落成，

其发展也将得到一定的政策支持。这一平台将由黑龙

江华跃东方企业管理咨询公司牵头，该公司已有5年历

史，并在哈尔滨市和黑龙江省相关部门的支持下，在

教育、科技、文化和贸易等领域积极发展中乌地区间

合作。自2015年以来，经乌克兰地区政府授权，公司

成为了乌克兰哈尔科夫州驻中国代表处，就在前不久

又成为了苏梅州驻中国的代表处，自今年1月起，正式

与苏梅市、斯拉乌吉奇市、拉佐瓦亚市和敖德萨市建

立了友好合作关系。

“哈尔滨•中国-乌克兰联合创新合作平台”是哈尔滨与乌

克兰双边合作发展的重要阶段，这也将成为进一步发展

贸易、经济、科学和人文主义伙伴关系的重要引擎。该

平台在哈尔滨新区的管理下，将凭借相关契机为平台活

动提供财政支持，这其中包括为乌克兰大学和科研院所

项目提供的资金支持。

现平台面积为2700平方米，分为展览区和办公区。 展

览区将不断展示乌克兰国家情况及与哈尔滨的历史渊

源、产业、科学、教育和文化等方面的展品。 平台提

供了进行商务会谈和会议举办的设施，且平台的运营人

员目前已达25人。

哈尔滨市领导和哈尔滨新区政府对与乌克兰地区间的相

互合作关系表示肯定。中方大学代表和公司负责人，分

别指出了乌克兰驻华大使馆的重要作用，大使馆五年来

一直支持跨地区间的项目合作。 因为这一切源于乌克

兰驻华大使奥列格·焦明先生，焦明大使于2015年访问

了哈尔滨，在此期间，黑龙江省、哈尔滨市和乌克兰驻

华大使馆的领导就区域间的合作初步达成了共识，并确

定了主要合作领域和实施团队。

因此，可以说，作为中国最重要的省份之一，这五年中乌合作的

经验基础的实施取得了良好的效果。不仅扩展了乌克兰多个地

в межах традиційного Харбін-
ського фестивалю льоду та снігу 
втретє відбувся не менш тради-
ційний День України. На заходи 
до північнокитайського міста, 
незважаючи на свята, прибула 
українська делегація з 25 осіб – 
представників вищих навчальних 
закладів, наукових інститутів та 
муніципальної влади міст Суми, 
Славутич, Лозова та Одеса.

在哈尔滨冰雪节的框架下，成

功举办了第三届中国哈尔滨·

乌克兰日活动。在中国北方城

市，不仅迎来了隆重的节日，

还迎来了由乌克兰高校、科研

机构、苏梅市政府、斯拉乌吉

奇市政府、拉佐瓦亚市政府和

敖德萨市政府代表组成的共计

25人的乌克兰代表团。

5–7 січня 2020 року 2020年1月5日-7日，

Уже котрий рік поспіль харбінці радо зустріча-
ють українців у своєму місті не тільки, щоб по-
знайомити з частиною Піднебесної, що постійно 
розвивається. День України – це, насамперед, ді-
лова зустріч партнерів, які шукають нові кон-
такти та проєкти на міжрегіональному рівні. 
За організаційної підтримки адміністрації Но-
вого району Харбіна, Харбінського університету 
комерції, управління науки і техніки Народного 
уряду Харбіна та компанії Heilongjiang Huayue 
Oriental Enterprise Management Consulting був про-
ведений ІІІ Китайсько-український науково-інно-
ваційний форум в Харбіні, що проходить раз на 
два роки. У його межах відбувся «круглий стіл», на 
який запросили ректорів з України та Китаю. У ньо-
му взяли участь керівники Харківського державно-
го університету харчування і торгівлі, Державного 
університету залізничного транспорту, Сумського 
державного університету, Національного технічно-
го університету «Харківський політехнічний інсти-
тут», Харбінського університету комерції, Наньчань-
ського авіаційного університету та університету 
м. Цзямуси (пров. Хейлунцзян), а також представни-
ки Посольства України в КНР і Міністерства освіти 
Китаю. Паралельно із зазначеним заходом відбула-
ся науково-інноваційна конференція, де, зокрема, 
презентували проєкти українських вишів, наукових 
інститутів, які пропонуються китайським партнерам 
для спільної реалізації та комерціалізації на рин-
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Створення Китайсько-українського Центру іннова-
ційного співробітництва в Харбіні є важливим ета-
пом у двосторонній харбінсько-українській співпра-
ці. Він виступатиме головним двигуном подальшого 
розвитку торговельно-економічного, наукового та 
гуманітарного партнерства. Центр передано «під 
дах» зони Jiangbei Integrated Development Area in 
Harbin New District і надано йому право використо-
вувати додаткові можливості грошової підтримки, 
включаючи фінансування окремих проєктів, учас-
никами яких є виші та наукові інститути України. 

Нині адміністрація зони сприяла виділенню та об-
ладнанню для потреб Центру приміщення площею 
2700 м2. Воно розділене на дві частини. У виставко-
вій залі, яка постійно діє, містяться експонати, що 
репрезентують Україну як державу, розповідають 
про її історію, економіку, науку, освіту й культуру, 
зв’язок із Харбіном. На так званій робочій території 
облаштовані кімнати для переговорів і конферен-
цій. Зараз у Центрі працюють 25 людей.

Задоволення процесом побудови інклюзивних 
міжрегіональних відносин з українськими облас-
тями неодноразово висловлювалося керівництвом 
міста та адміністрацією Нового району Харбіна. Ки-
тайською стороною, зокрема очільниками вищих 
навчальних закладів та компаній, окремо відзна-
чалася важлива роль Посольства України в Підне-
бесній, яке протягом п’яти років підтримує та су-
проводжує цей проєкт. Усе почалося 2015-го з візиту 
в Харбін Посла України в КНР Олега Дьоміна. Під 
час відвідин керівники провінції Хейлунцзян, міста 
Харбін та Посольства України узгодили оригіналь-
ну концепцію співробітництва, визначили головні 
напрямки співпраці та сформували ефективну ко-
манду для їхньої реалізації.

Зараз без остраху можна стверджувати, що 5-річ-
ний досвід побудови всеосяжних міжрегіональ-
них відносин між Україною і Китаєм на базі однієї 
з ключових провінцій КНР дав хороші результати. 
За цей період платформа розширилася за раху-
нок українських і китайських регіонів. До неї при-
єдналися, передусім, виші та приватні структури з 
Наньчана, Сіаня й Шеньчженя, яким не вистачає 
практики самостійної побудови відносин з Укра-
їною. Крім того, вона вже відома в Міністерстві 
освіти КНР, котре також залучає її до організації 
деяких відомчих заходів.

Так, за сприяння платформи у травні 2019 року 
делегація на чолі з головою Сумської обласної 
держадміністрації взяла участь у конференції 
«Співпраця в галузі освіти «Шовковий шлях–
2019», яка була організована провінцією Шеньсі. 
У межах заходу керівник Сумщини та начальник 
Департаменту освіти провінції підписали Уго-
ду про стратегічне співробітництво. Іноземні 
гості відвідали в Сіані інститут телекомуніка-
ційних технологій, університет сільського та 
лісового господарства, науково-технічний уні-
верситет та місцевий політех.

А у вересні цього ж року компанія Heilongjiang 
Huayue Oriental Enterprise Management Consulting 
організувала візит представників провінції Шеньсі 
до Києва та Сум, де були проведені форуми у сфері 
вищої освіти. До складу делегації входили керівни-
ки 16 ВНЗ, серед яких: Шеньсійський університет 
науки та технології, Сіаньський політехнічний 
університет, Сіаньська консерваторія, Сіаньський 
університет іноземних мов, Північно-західний уні-
верситет політики та права, Сіаньський медич-
ний університет, Сіаньський університет шляхів 
сполучення, Педагогічний університет провінції 
Шеньсі, Північно-західний університет, Сіаньський 
університет будівництва та архітектури, Сіань-
ський університет науки та технології, Сіаньський 
університет фінансів та економіки, Шеньсійський 
політехнічний університет, Шеньсійський універ-
ситет китайської народної медицини та ін.

Протягом останніх двох-трьох років на цьому май-
данчику розгорнули свою діяльність Харківський 
державний університет харчування та торгівлі, 
Харківський інститут ендокринної патології, Хар-
ківський національний авіакосмічний університет,  
Дніпровський національний університет, київські 
Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля, Інститут 
електрозварювання ім.  Патона. До слова, Харків-

ським університетом радіоелектроніки був здійсне-
ний пілотний проєкт упровадження в Харбіні тех-
нології виробництва альтернативного біопалива з 
мулових опадів, який отримав схвалення місцевої 
влади. Зараз опрацьовуються деталі поставки в 
провінцію медобладнання, призначеного для зва-
рювання живих тканин. Її має здійснити Інститут 
електрозварювання ім.  Патона. У цьому випадку 
партнером виступає медичний виш м.  Цзямуси за 
підтримки місцевого уряду. Ще одним показовим 
фактом плідної співпраці є те, що у вересні 2019 
року понад 80 магістрантів, аспірантів і докторан-
тів Наньчанського університету повітроплавання та 
космонавтики вступили до Харківського авіаційно-
го університету ім.  Жуковського й Київського авіа-
ційного університету.

Харбінська платформа приділяє велику увагу й роз-
витку культурного співробітництва. За останній час 
було проведено понад 20 художніх виставок та захо-
дів культурного обміну з провінцією Хейлунцзян. У 
2015 році в Харбіні створено Базу українського олій-
ного живопису, а у 2016-му відкрито представництво 
Спілки художників України в Китаї. Активну участь у 
цьому напрямку бере народний художник України 
Віктор Ковтун, картини якого експонувалися як на 
спільних, так і на індивідуальних виставках.

区的合作，同时还发展了中国相关地区的合作，这些合作伙伴

也相继加入了平台，首先是南昌、西安和深圳的大学和机构加

入了平台，而我们的平台恰会弥补这些大学和机构对乌合作

经验匮乏的不足。此外，平台已经在中国教育合作方面具有一

定的知名度（教育部代表参加了本届论坛），不仅如此，平台代

表也经常受邀参加中国和乌克兰其他的一些部长级的活动。

在平台的协助下，由苏梅州长率领的代表团于2019年

5月参加了由陕西省举办的“教育领域的合作，丝绸之

路-2019”会议。会议期间，苏梅州长与陕西省教育厅厅

长签署了《战略合作协定》。在此期间，苏梅代表团访

问了西北电子科技大学、西北农林科技大学、西安科技

大学和西安工业大学等大学。

同年9月，黑龙江华跃东方企业管理咨询有限公司组织

了陕西省代表团访问乌克兰两个城市——基辅和苏梅，

举行了中乌高等教育论坛。代表团由陕西省的陕西科

技大学、西安工业大学、西安音乐学院、西安外国语大

学、西北政法大学、西安医科大学、西安铁道学院、陕

西师范大学、西北大学、西安建筑工程大学、西安科技

大学、西安财经大学、陕西工业大学和陕西中医药大学

等16家高等大学组成。

在过去的2-3年中，哈尔科夫国立食品工业大学、乌克

兰国家医学科学院内分泌病理学研究所、第聂伯国立大

学、哈尔科夫国立航空航天大学、乌克兰国家科学院超

硬材料研究所和乌克兰国家科学院巴顿焊接研究所在此

平台开展了活动。哈尔科夫国立无线电电子大学通过平

台开展了一个试点项目，该项目是从污泥和餐饮垃圾

里提取可代替生物燃料的技术，并得到了当地政府的批

准。巴顿焊机研究所的医疗设备进口（用于焊接活体组

织），合作伙伴是佳木斯大学附属第一医院，该项目得

到了当地政府的大力支持。 2019年9月南昌航空大学的

80多名本科生、研究生和博士生进入哈尔科夫国立航空

航天大学和基辅航空大学学习。

哈尔滨平台也高度重视文化合作：在此期间，举办了20

多场艺术展览和文化交流活动。 2015年，乌克兰原创

油画基地在哈尔滨成立；2016年，乌克兰美术家协会

驻中国代表处在哈尔滨成立。乌克兰的人民艺术家维克

多·科夫通也积极参与了其中，他们的画作在联合展览

和个人展览中都有展出。

«Ми віримо в подальший розвиток нашої спільної платформи: 
є прагнення партнерів, є великі плани, є серйозна підтримка», 
– сказав мер Харбіна Сунь Чже 7 січня 2020 року на зустрічі з українською делегацією. По-
садовець подякував гостям за збереження історичної пам’яті двох народів, багаторічну 
співпрацю та підтвердив подальшу готовність міста поглиблювати співробітництво 
на всіх напрямках. Він, зокрема, закцентувався на необхідності удосконалення інстру-
ментів, які б спрощували процедуру фінансування спільних проєктів.

我们相信联合平台的进一步发展：有合作

伙伴的愿望，有宏伟的计划，有各方的支

持。 2020年1月7日，哈尔滨市市长孙喆

感谢了乌克兰人民为中乌友谊和发展做出

的努力和贡献，并与哈尔滨的多年合作表

示感谢，同时也确认了哈尔滨市将继续加

深与乌克兰在各个领域的合作，特别是需

要为执行有效的项目联合采取融资手段。



М. Орловський 

експерт Національного реєстру 
рекордів України, заслужений 

діяч мистецтв України, 
посол по культурі провінції 

Хунань (КНР)

   Уперше в УКРАЇНІ   
       на фестивалі-квесті    
розкрили ТАЄМНИЦІ        
                  ПІДНЕБЕСНОЇ

На наступному етапі гості фестивалю дізнавалися 
про відкриття ерудитів, державних діячів і слуг ім-
ператорів древнього Китаю – винайдення приладів, 
без котрих ми не уявляємо повсякденного життя й 
прогресу людства. Стенди з об’ємними інсталяція-
ми, які можна було дослідити на дотик, розповідали 
про прототип компаса, що з’явився в Китаї за часів 
династії Хань (202 р. до н. е. – 220 р. н. е.) спочат-
ку для ворожіння, а згодом його використовували 
для навігації у своїй вдосконаленій будові. Експо-
нати без зайвих слів переказували історії про те, як 
вироблявся перший китайський папір, як з’явилася 
перша книга у відомому нам форматі, перша кістяна 
виделка як ексклюзивний предмет правлячих ди-
настій, недоступна простим смертним, перша зубна 
щітка зі щетини вепра, перша локшина швидкого 
приготування, перше ресторанне меню, порцеля-

на, паперові гроші й перший вентилятор – усім цим 
світ збагатився завдяки Китаю. 

Відвідувачі «Samskara» дізналися, що саме китайці, 
які так люблять феєрверки, що, за повір’ям, відганя-
ли злих духів, винайшли порох. Також вони почули 
красиву легенду про китайця, котрий створив для 
коханої дружини «дах, який буде завжди з нею», і 
так винайшов парасольку. Ті, кого зацікавили екс-
курсії, поповнили свій багаж знань відомостями 
про те, що жителі Піднебесної володіли секретами 
виробництва шовку з часів великого Жовтого імпе-
ратора й понад тисячу років під загрозою смертної 
кари зберігали їх як таємницю. Завдяки цьому ви-
находу впродовж 2000 років шовковий шлях був 
важливим способом культурного, комерційного, 
технологічного обміну між Сходом та Заходом. Окре-

ФЕСТИВАЛЬ-КВЕСТ – це новий формат розваг, 
що розкриває таємниці Китаю за допомогою ігор, 
загадок, VR-технологій. Два поверхи та 2500 кв. 
м. секретів. Там Піднебесна оживає на відеостінах 
та у фантастичних локаціях. Це світ мудреців 
та драконів, великих винаходів, чарівних принцес, 
імператорів та богів…

Організатор фестивалю-квесту ТОВ «360 ART» (директор Ірина Лазебник) 
за підтримки Української асоціації китаєзнавців (президент Віктор Кіктенко) 

і ГО «Центр культури і мистецтв Китаю» протягом січня–лютого 2020 р. 
в арт-просторі «Samskara» розкривав таємниці Піднебесної.

5 скарбів Китаю у фестивалі-квесті «ТАЄМНИЦІ ПІДНЕБЕСНОЇ»

ЩАСТЯ 福

КАР’ЄРА 禄

Імерсивний простіp був створений у Києві, щоб 
сприяти пізнанню інших світів крізь мультимедійні 
проєкти, сакральне мистецтво, освітні заходи й ви-
ставки знакових культур. Тут зустріч з Іншим почала 
трішки відкривати гостям завісу їхнього особистого 
внутрішнього світу. «У «духовному дзеркалі» іншої 
культури краще бачиш свою рідну, – говорить автор 
книги «І цзін. Правильно міркувати, щоб передба-
чати: Вступ до іцзінознавства» Роман Москаль, – і 
в такий спосіб наближаєшся до пізнання таємниці 
Буття й пізнання таємниці свого народження».

Так, завдяки зусиллям однодумців в історичний 
центр української столиці прийшов Китай. Подо-
рож починалася з невинної пропозиції – пошу-
ку ієрогліфів у потаємних місцях арт-простору, які 
склали б власну карту безцінних скарбів від східних 
мудреців. Утім, за легким форматом у процесі гри 
проявлялася глибина китайської культури та історії, 
проілюстрована в деталях виставки, лекціях, пер-
формансах, настільних іграх і майстер-класах. Гос-
ті вирушали за відповідями на запитання, що були 
ключами до таємниць Піднебесної.

У пошуку першого ієрогліфа учасники фестивалю 
зустрічалися з китайською писемністю – найдавні-
шою з тих, що залишилися незмінними до наших 
днів, а це понад 4 тисячі років. Приєднавшись до 
майстер-класу з каліграфії від Інституту Конфуція, 
вони пересвідчилися, що вміння красиво й акурат-
но писати потребує гармонії руху та духу. Крім того, 
протягом усього фестивалю відвідувачів надихала 
виставка картин Чи Шаотін, майстрині традиційно-
го китайського живопису й каліграфії, та її учнів.

Гуляючи простором фестивалю, можна було діз-
натися про щасливе значення числа 8 і побачити, 
наскільки сюжети мистецтва китайців наповнені 
любов’ю до природи, що для них є втіленням сві-
тобудови й світового закону дао. Гості насолоджу-
валися зображенням квітів і мальовничих пейзажів. 
Китайські художники досягли великої майстерності 
в перенесенні на полотно «живих квітів» – птахів, 
які згідно з філософією Фен-шуй символізують ра-
дість, красу й щастя. Учасники квесту бачили тра-
диційне зображення журавля – символу мудрості та 
довгого життя в злагоді, «цариці квітів» півонії, яка 
культивується в Китаї понад 2000 років, коропа, що 

є втіленням свободи від усіх обмежень. Вони не 
раз почули історію лотоса, що символізує любов, 
чистоту й подолання труднощів, адже стебло рос-
лини легко зігнути, але дуже важко зламати через 
міцні волокна в її серцевині. На заході було доз-
волено не тільки побачити драконів – символів 
імператорської влади, тотемних тварин КНР, а й 
поспостерігати за їхніми танцями, а найменшим 
гостям – навіть погратися з ними.

Глибшому розумінню цієї східної країни сприяла 
лекція доктора мистецтвознавства Світлани Рибал-
ко «Інша цивілізація: костюмні традиції народності 
мяо». Вона розказала, як саме через одяг розрізне-
ні групи мяочан протягом тисячоліття передавали 
знання про спільного першопредка, шлях до Бать-
ківщини, власну ідентичність, показала, і не лише 
на екрані, як мяочани вбираються до свята. Вірту-
альну мандрівку до Піднебесної урізноманітнила 
лекція «Міфи Стародавнього Китаю» від Сергія Ка-
пранова, старшого наукового співробітника Інсти-
туту сходознавства НАНУ ім. А. Ю. Кримського. На 
ній присутні довідалися, хто ж відокремив небо від 
землі, чому є лише одне сонце, а не десять, як були 
створені люди й чому вони різні. 
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мий стенд організатори присвятили знаковій ролі 
Марко Поло у відкритті Китаю для Західної цивілі-
зації. Саме він, вражений розмірами, процвітанням 
Піднебесної, прослуживши там 17 років у мудрого 
правителя Хубілая, уперше привіз до Європи шовк, 
фарфор і паперові гроші. На цій локації учасники 
фестивалю дізнавалися, що таке пандо-дипломатія 
та як живуть ці гігантські рідкісні тварини, одні з на-
ціональних символів КНР. 

Як приклад карколомних досягнень давнини й роз-
маху влади тут звучала історія імператора Цінь Ши-
хуанді, який об’єднав розрізнені китайські землі й 

розпочав будівництво Великої китайської стіни. 
Завдяки його «теракотовій армії» (259–210 до н.е.) з 
майже 8000 статуй, що охороняє величну гробницю 
монарха, він, у певному розумінні, продовжує пра-
вити країною навіть після смерті. Детально широ-
кому загалу про цю постать розповіла Світлана Ри-
балко, прочитавши лекцію «Археологічна сенсація 
ХХ століття: гробниця Цінь Шіхуанді», що передбача-
ла огляд найцінніших та найостанніших знахідок із 
поховання першого імператора об’єднаного Китаю. 
Слухаючи науковців, торкаючись стендів та відкри-
ваючи один за одним сейфи з елементами ієроглі-
фів, учасники квесту пізнавали древній Китай.

Від Тараса Литвина, директора Інституту Blue Mountain / Фен-шуй Школа Форм, гості дізнавалися про ци-
гун (китайську систему оздоровлення, яка навчає розслаблятися й відновлювати сили) у традиції вчителів 
Сюй Мінтана та Шентана Су. У програмі майстер-класу були вправи, спрямовані на накопичення, розподіл 
енергії. Вони стали корисними для тих, хто хоче зміцнити здоров’я, хто рухається шляхом самопізнання. 
Заняття підійшли й новачкам, і тим, хто раніше практикував цигун. Між іншим, як розповів спеціальний 
інформаційний стенд «Samskara», саме активне довголіття, скромність, душевну цілісність, довершеність, а 
також людину, яка сміється, символізує для китайців бамбук – одна з найважливіших рослин у Піднебесній.

ДОВГОЛІТТЯ 寿 РАДІСТЬ 喜

Довголіття потрібне, щоб насолоджуватися досяг-
неннями й щастям. Від «Вісімки безсмертних» да-
оських героїв до 10 заповідей кунг-фу й бойової 
майстерності «монахів Шаоліня» – необхідність 
шукати ієрогліфи вела гостей крізь знакові яви-
ща, вірування та системи оздоровлення китайців. 
Саме для них на фестивалі організували показо-
ві виступи, майстер-класи від Федерації кунг-фу 
України. Тут відбувся турнір із кунг-фу по туйшоу – 
захопливої боротьби, спрямованої на виведення 
опонента з рівноваги, в якій після майстер-кла-
су могли взяти участь всі охочі. Центр традиції і 
сходу «ШАКТІ» провів майстер-клас з ушу Багуа-
чжан напрямку Лян-ши – одного з найвідоміших 
традиційних стилів бойових мистецтв. Учасники 
заходу змогли побачити на власні очі, що рух у 
цьому стилі надзвичайно красивий, кроки короткі 
та м’які, схожі на танець, що являє собою безпе-
рервний внутрішній зв’язок тіла, духу та енергії 
під час ходьби по колу. У китайському бойовому 
мистецтві, яке називають кунг-фу (на півдні кра-
їни), або ушу (на півночі), велика увага приділя-
ється не тільки розвитку тіла, а й розвитку духу. 

У пошуках ієрогліфа радості учасники квесту 
куштували китайський чай, який завжди був 
інструментом турботи про здоров’я та емо-
ційний стан людини. Історія чаю нараховує 
майже 5 тисяч років. За легендою, його в по-
дорожі країною випадково відкрив імпера-
тор Шень-нун. Відтоді чай став національним 
напоєм Китаю, який спочатку вживали як лі-
карський засіб. Під час фестивалю відбува-
лися щоденні чайні церемонії за всіма древ-
німи правилами, з повагою до китайських 
традицій. Тут можна було скуштувати «Вели-
кий червоний халат» («Да Хун Пао») – найві-
доміший сорт з улунів гір Уі, долучившись до 
однієї з найбільш класичних чайних церемо-
ній Китаю – церемонії епохи Тан. Прямо на 
фестивалі, у розміреній атмосфері залу для 
медитацій, його заварювали в глиняній по-
судині на відкритому вогні. Смакові рецепто-
ри учасників заходу також тішили «Шу Пуер 
сімох братів Тулінь 703» і «Маленькі кущі з 
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гори Чженьшань» – улюблений чай Вінстона Черчилля, знаний серед міжнародної спільноти як «лапсанг 
сушонг», єдиний у світі копчений чай. У межах фестивалю дивували відвідувачів китайська церемонія 
Гунфу Ча з чайними парами й Чаошанська чайна церемонія, а також тематична бесіда «Від чаю до дзену: 
як чай розкриває мудрість світу?».

З лекції «Конфуцій: життя та вчення» Сергія Капранова гості дізналися, ким все-таки був 
загадковий мудрець Конфуцій, мислитель-автор впливового етико-філософського вчен-
ня, світло якого передається досі від покоління до покоління. Нешаблонно науковець піді- 
йшов і до висвітлення теми «Даосизм: у пошуках безсмертя». Дібравши багато цікавинок, 
він розповів про те, що таке даосизм і хто такі даоси, де можна зустріти їх у наш час, як 
виглядають даоські храми й що за обряди в них відбуваються. Тим, кому цього виявилося 
замало, приходили на допомогу стенди з ілюстрацією відомої концепції Інь-Янь.

Розслабившись на чаюванні, гості могли пограти 
в легендарну китайську гру Го або перевірити свої 
знання про Піднебесну, відповівши на питання гри 
«Найрозумніший», навчитися древньому мисте-
цтву орігамі й почитати вірші найвідоміших поетів 

у традиційній китайській поезії «а бай». Крім того, 
відвідувачів «Samskara» розважали й радували 
VR-технології, відеостіни, майстри ілюзій, фільм про 
фантастичний Китай під куполом кінотеатру 360° та 
світлове шоу «Шовковий шлях».

БАГАТСТВО 財

Охочим привабити багатство в новому році 
допомагав астролог, консультант китай-
ської метафізики систем Ба Цзи, Ци Мень Дун 
Цзя, дослідник енергії людини Давид Векуа. 
Він прочитав лекцію «Китайський календар 
та його вплив на життя», в якій порушив 
значне коло питань. Пан Векуа поінформу-
вав зацікавлених про рік металевого щура, 
річні цикли, характеристики й сенс енергій, 
що приходять із новим роком, та як їх найдо-
цільніше використовувати.

Незалежному досліднику китайської цивілізації Ро-
ману Москалю, автору праці «І цзін. Правильно мір-
кувати, щоб передбачати: Вступ до іцзінознавства», 
удалося надовго затримати увагу публіки нанизу-
ванням цікавих фактів про цей найбільш таємничий 
текст світу, його значення в китайській цивілізації, 
структуру й техніки роботи з ним. Він розповів, що в 
традиційному Китаї «Канон Змін» застосовується й 
для формування ефективного управлінського мис-
лення. Його слухачі почули 10 переконливих при-
чин, чому українцям, вихованим у західній традиції, 
варто вивчати Піднебесну. 
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Багатство добре пасує до перших чотирьох скар-
бів. Уміння надати своєму оточенню таких рис, які 
приваблювали б найцінніше, збережено в китай-
ському фен-шуй. Дізнатися про мистецтво дизай-
ну життєвого простору, заснованого на філосо-
фії «жити у гармонії з природою», можна було з 
лекцій та екскурсій. Про «Фен-шуй стосунків. Інь 
та Янь, чоловік та жінка» розповів Тарас Литвин. 
Школа Форм, яку він представляє, є найстарішою. 
Вважається, що від неї походять усі інші школи 
фен-шуй. Її знання лежать в основі непереверше-
них архітектурних шедеврів Китаю. 

За наполегливий пошук і вправи в каліграфії учасники фестивалю-квесту «Таємниці Піднебесної» отри-
мали в подарунок 5 відгаданих ієрогліфів. За китайським повір’ям, їхні зображення необхідно тримати 
вдома, щоб щастя, досягнення, довголіття, радість і багатство завжди були поруч.

Безцінні китайські скарби, універсальні для людини і Заходу, і Сходу, увійшли в життя відвідувачів, які 
обрали змістовний відпочинок у сучасному місці й відкрили для себе Китай. 




