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Китай стрімко змінюється. В черговий раз відвідуючи цю країну, диву-
єшся та усвідомлюєш масштаб тих колосальних зусиль, які планово пе-
ретворюють Піднебесну на глобального лідера.  Сьогодні  це сучасна, 
інноваційна, технологічна країна. За цим стоїть злагоджена робота уря-
ду та суспільства.  Успішно втілюється в життя «китайська мрія» – ініці-
атива уряду побудувати сильне заможне суспільство. За останні 40 років  
800 мільйонів людей були виведені з бідності. Новий Китай шукає прийнят-
ну модель відносин із зовнішнім світом. Для пересічного іноземця Китай 
є надто складним для розуміння. Справа не тільки в мові, а і в різності 
культур, традицій, менталітету. Піднебесна довгий час була «для внутріш-
нього споживання». Лише з 1979 р. розпочався період реформ та відкрито-
сті. Китай усе ще шукає прийнятну для світу формулу свого місця, ролі та 
значення в глобальному просторі. 

До Китаю неможливо ставитись нейтрально. Деякі іноземці категорично 
не сприймають цю країну та під час відряджень харчуються виключно бі-
лим рисом. Інші пускають коріння та відчувають себе чужими в країнах 
походження. Моя «китайська історія» розпочалась у дитинстві і знайшла 
черговий розвиток цього року. Я мала честь очолити правління Україн-
ської асоціації китаєзнавців, яка має майже 20-річну історію в незалежній 
Україні. Асоціація об’єднує вчених, економістів, дипломатів, перекладачів, 
юристів, викладачів, діячів культури, бізнесменів. Це унікальні для укра-
їнської держави люди, які присвятили своє життя вивченню китайської 
мови, культури, історії, побудові міцних українсько-китайських ділових, 
політичних, освітніх зв’язків. Саме таких фахівців доцільно активно залу-
чати до розробки та втілення двосторонніх стратегічних проєктів, бо вони 
мають розуміння специфіки цієї країни-цивілізації не тільки з книжок, але 
й із життєвого досвіду. Популяризація знать про Китай, сприяння розвитку 
співробітництва на усіх рівнях – наша основна місія. Асоціація – це своє-
рідна платформа, де реалізуються економічні, освітні, культурні, видав-
ничі проєкти. Це можливість для всіх, хто професійно вивчає Піднебесну, 
втілити свої ідеї в життя. Асоціація є спільнотою однодумців, де цілі кож-
ного стають і колективними. Це робить нас сильнішими та сприяє розвитку 
відносин між нашими країнами. 

Журнал «Україна–Китай» видається з 1999 року. Наших авторів знають, ци-
тують, матеріали використовують у навчальних процесах. У цьому номері 
мало політики. Ми присвятили його бізнесу: українському в Китаї та китай-
ському в Україні. Чому це важливо? Цього року Міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулєба в інтерв’ю BBC Україна визнав, що «Китай став тор-
говельним партнером № 1 України без жодних зусиль з боку Української 
держави». Бізнеси обох країн успішно співпрацюють, поки триває пауза у 
політичному діалозі на високому рівні. Ми провели десятки зустрічей з біз-
несменами та зібрали думки, сподівання, очікування, розчарування. Спо-
діваємось, що матеріали цього номера привернуть увагу українських мож-
новладців. Український бізнес прагне поглиблювати співпрацю з Китаєм, 
наша країна потребує китайських інвестицій, технологій та інновацій. 

Китай завжди залишається відкритим для співробітництва та з конфуціан-
ським терпінням чекає чергової весни у наших відносинах. Хочеться, щоб 
це сталося найближчим часом. Мудрості всім нам.

Голова правління Української асоціації китаєзнавців

Віта Голод 

Слово до читача



5   УКРАЇНА-КИТАЙ         №2 (20)       20204 УКРАЇНА-КИТАЙ        №2 (20)        2020 КИТАЙ НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

Відносини стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою закріплені 
двома міждержавними угодами та є невід’ємною частиною зовнішньої політики України. Участь України у 
реалізації китайської стратегічної ініціативи «Один пояс, один шлях» не тільки не суперечить європей-
ській інтеграції нашої держави, але й може сприяти поглибленню  співробітництва як з європейськими, 
так і зі східними партнерами України. Співпраця в рамках цієї ініціативи може просувати євроінтеграційні 
процеси нашої країни, стимулює інвестиційну та торговельну кооперацію, інтенсифікує взаємовигідний 
обмін інноваційними ідеями. Особливо якщо кооперація в рамках Ініціативи буде сконцентрована на 
участі у трансрегіональних проєктах: в інтересах України, ЕС та КНР одночасно.

Комісія зі співробітництва між урядами України та Китаю, яку я очолюю з українського боку, є дієвим 
механізмом розвитку двостороннього співробітництва у різних галузях. На регулярній основі відбу-
ваються засідання 7 підкомісій, триває підготовка до проведення Четвертого засідання Комісії. Спо-
діваюсь, що проведення засідання найближчим часом дасть нового імпульсу українсько-китайським 
взаєминам, а моя особиста зустріч з віце-прем’єр-міністром Державної ради КНР паном Лю Хе погли-
бить взаєморозуміння та взаємну довіру.

Стрімкий економічний підйом Китайської Народної Республіки не тільки привернув увагу всього світу, але 
й перетворив Китай на глобальний локомотив економічного розвитку. Успішне подолання Китаєм пан-
демії COVID-19 та широкомасштабна гуманітарна допомога багатьом країнам у боротьбі з небезпечною 
хворобою  посилили позиції КНР як світового лідера. Українці цінують безкорисну допомогу з боку уряду, 
бізнесу та громадян Китаю.

У 2019 р. Китай став першим торговельним партнером України. На тлі збереження великих обсягів імпорту 
в Україну китайської продукції варто відзначити позитивні тенденції торговельного балансу між нашими 
країнами. Збільшується український експорт сільськогосподарської продукції до КНР. Ми маємо значний 
потенціал для нарощення обсягів експорту низки зернових та олійних культур, ягід, м’яса  та готової 
продовольчої продукції.

Прямі залізничні контейнерні перевезення, що стартували в липні 2020 р. з декількох міст Китаю до Киє-
ва, скоротили час доставки вантажів. Подальше розширення географії залізничного сполучення сприя-
тиме розвитку двосторонньої торгівлі.

Важливим резервом двосторонньої взаємодії залишається співробітництво в гуманітарній сфері. Не-
зважаючи на проблеми, пов’язані з подоланням COVID-19, нам необхідно шукати шляхи активізації та по-
глиблення науково-освітнього співробітництва та мистецько-культурної співпраці. Спрощення візового 
режиму для китайських туристів має поглибити культурно-гуманітарну взаємодію між країнами. Сподіва-
ємось на відновлення прямого регулярного авіасполучення між Києвом та Пекіном.

У перспективах взаємодії з КНР слід зазначити декілька важливих для України напрямів.

По-перше, це скорочення торгового сальдо, що залишається негативним для України. Головні інструмен-
ти для цього: розширення переліку продовольчих товарів та збільшення в структурі експорту з України 
товарів із високою доданою вартістю.

По-друге, це залучення азійських фондів для реалізації інвестиційних проєктів в Україні. У цьому напрямі 
є великий потенціал прямих інвестицій у капітал українських компаній. Але результати інвестиційного 
співробітництва будуть залежати не тільки від китайської сторони та роботи державних установ України, 
а й від активності бізнесу та суспільства. Тому ми закликаємо українські компанії та громадські організа-
ції  до співпраці на майданчику Комісії.

По-третє, не менш важливим напрямом є вивчення, адаптація та впровадження в Україні китайського 
досвіду у розвитку економіки. Так, заслуговує уваги досвід інфраструктурного будівництва, розвитку ін-
дустріальних та технологічних парків, індустріальних та торгових зон розвитку експорту, проєктів елек-
тронної комерції та розвитку фінансового ринку.

Знання особливостей китайського ринку фондування і формування єдиної політики взаємодії з компа-
ніями із КНР в Україні з урахуванням економічних та політичних особливостей дасть змогу визначити 
ефективні пропозиції китайських компаній, провести промоушен «українських можливостей» в Китаї та 
організувати успішну реалізацію проєктів з учасниками із КНР в інтересах України і наших стратегічних 
партнерів.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

О. В. Стефанішина

Шановні читачі!
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З 2011 року Україна та Китай активно розбудовують відносини стратегіч-
ного партнерства, щороку нарощуючи обсяги взаємодії в торгово-еконо-
мічній та інвестиційній сферах. Як результат у минулому році Китай став 
найбільшим торговельним партнером України, а товарообіг між країнами 
становив близько 13 млрд дол. США. Особливо приємно відзначити, що 
українські підприємці поступово виходять на потужний китайський ринок 
з якісними конкурентоспроможними товарами – сільськогосподарською 
продукцією та продуктами харчування. Переконаний, що нині для Украї-
ни, відомої світові своїм високим рівнем підготовки фахівців технічних 
спеціальностей, глобальні геополітичні зміни й економічні перетворення 
відкриють нове вікно можливостей для експорту в КНР якісного інтелекту-
ального продукту у вигляді інженерних рішень, ІТ-послуг, програмного за-
безпечення тощо. Власне, саме розробки, без яких не можлива у сучасному 
Китаї автоматизація виробництва, електронна торгівля, послуги “fintech”, 
можуть у перспективі стати провідною статтею українського експорту. 

Своєю чергою китайські компанії проявляють глибоку зацікавленість у ак-
тивізації інвестиційного співробітництва з Україною і насамперед в агро-
промисловому секторі, «зеленій енергетиці», транспортній та інформацій-
ній інфраструктурі, банківській сфері. Окрім того, широкі перспективи для 
подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва відкриває спільна 
реалізація проєктів у рамках китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», 
до якої, я впевнений, зможуть безпосередньо долучитися читачі журналу 
«Україна – Китай». Безумовно, лише разом – у тісній співпраці – ми зможемо 
подолати і глобальний виклик сучасності – пандемію COVID-19.

Користуючись нагодою, хочу передати всім читачам та редакційній колегії 
часопису щирі побажання міцного здоров’я, нових творчих успіхів та здо-
бутків, що сприятимуть подальшому зближенню між Україною і Китаєм. 

 Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР 

Сергій Камишев

Надзвичайного і Повноважного Посла України в КНР С.О. Камишева 
до читачів журналу «Україна – Китай» 
(листопад 2020 року)

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Сьогодні ви тримаєте в руках черговий випуск часопису «Україна – 
Китай», який присвячений здобуткам і перспективам українсько-ки-
тайських відносин та співпраці між представниками ділових кіл двох 
країн. Видання, як завжди, професійно і ґрунтовно розповідає про 
спільні та відмінні риси ділового світу України і Китаю, акцентую-
чи увагу на умовах та національних особливостях ведення бізнесу, 
інвестиційному кліматі, правовому регулюванні, а також традиціях 
ділового спілкування.  

Вітальне слово
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Українсько-китайське співробітництво та партнерство у сфері ветеринарії та безпеч-
ності харчових продуктів почало динамічно розвиватись у 2015 році, поштовхом до 
якого стало підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської 
Народної Республіки про співробітництво в галузі здоров’я та карантину тварин.

Паралельно з цим відзначався незворотній характер процесу диверсифікації ринків 
збуту для вітчизняних продуктів, переходячи на розширення географії.

Своєю чергою Держпродспоживслужба як компетентний орган, який здійснює кон-
троль у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), забезпечує на державному 
рівні комунікацію з торговими партнерами для розбудови спроможності та виходу на 
закордонні ринки.

Насправді, дедалі частіше ми отримуємо запити від профільних асоціацій та зацікав-
лених виробників у експорті української продукції на ринок Китайської Народної Рес-
публіки.

На сьогодні шляхом спільних зусиль та копіткої роботи держави на різних рівнях та за-
цікавленого бізнесу можемо похвалитись відкриттям ринку КНР для низки українських 
товарів тваринного і рослинного походження, зокрема  кукурудзи, сої, ячменю, яло-
вичини, молочних продуктів, меду, соняшникового та ріпакового шротів, бурякового 
жому, заморожених чорниць і лохини.

Підтвердженням цього є інформація органів державної статистики, до прикладу, 
експорт молочних продуктів з України до Китаю зріс з 2015 року на 88% і становив  
17 577 169 кг, а експорт замороженої яловичини у 2019 році становив 1 083 693 кг. І це 
лише за чотири місяці торгівлі, оскільки акредитація підприємств відбулась на початку 
вересня 2019 року.

Незважаючи на сучасні реалії, які не дають можливості проведення перемовин у ре-
альному режимі «офлайн», у наших намірах на майбутнє,  звісно, – підтримувати та 
продовжувати плідну комунікацію та співпрацю з китайськими партнерами, працювати 
над збільшенням двостороннього товарообігу продуктами тваринного і рослинного 
походження. Зокрема, чекаємо на оцінку китайського компетентного органу (GACC) сис-
теми державного контролю та надалі  відкриття ринку для українського пшеничного 
борошна, риби і рибних продуктів, кормів для домашніх та сільськогосподарських тва-
рин, пшениці, ріпаку, сорго, гороху та квасолі, черешні, а також інших товарів, які ста-
новлять інтерес для обох країн.

Варто окремо зазначити не менш важливу для українського бізнесу птахівничої галузі 
інформацію стосовно активного діалогу та комунікації обох сторін щодо підписання 
Протоколу між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів і 
захисту споживачів і Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки по 
інспекційних, карантинних і ветеринарно-санітарних вимогах для імпорту та експорту 
м’яса птиці між Україною і Китаєм. (Прим. Зі свого боку українська сторона заверши-
ла внутрішньо-державні процедури погодження та отримала дозвіл Кабміну на його 
підписання). Підписання такого документа, з урахуванням процедури та досвіду у від-
критті ринку КНР, стане зеленим світлом на шляху подальшої акредитації українських 
підприємств – потенційних експортерів.

Наостанок маю нагоду поділитись з усіма охочими і зацікавленими в ознайомленні із 
вимогами, процедурами, текстами підписаних протоколів, для цього слід завітати на 
вебпортал Держпродспоживслужби (https://dpss.gov.ua/) у розділ «Міжнародне спів-
робітництво».

Начальник Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби

Олена Курята

Поточний стан акредитації української тваринної
та рослинної продукції для експорту на ринок КНР
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Арбітражні суди КНР  
    як важливий правовий 
інструмент регулювання  
    зовнішньоекономічних    
                   відносин
Р.  Ленівський
Засновник Юридичної компанії «Ти і Право» Ленівський груп, 
заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, адвокат, 
арбітражний суддя в м. Чунцін, КНР

Із недавнього звіту Міжнародної Торгової Палати (ICC) випливає, що ви-
моги в зв’язку з фактами корупції, звинувачень у порушенні прав людини 
або з викидами вуглеводнів і порушеннями екологічного законодавства 
все частіше розглядаються в арбітражі. Міжнародний арбітраж давно 
вийшов за рамки приватних суперечок. У сучасному світі він уже не про-
сто технологія вирішення непорозумінь і претензій.

Арбітраж став переважним, а в деяких галузях чи не єдиним цивілізованим способом 
вирішення міжнародних спорів. У сфері захисту інвестицій міжнародний інвестиційний 
арбітраж залишається ефективним інструментом вирішення суперечок між іноземни-
ми інвесторами та приймаючими їх державами.

Водночас фахівці розширюють кордони «арбітрабельності», і третейські суди все більше 
застосовуються у різноманітних сферах людської діяльності. Збільшується також порт-
фель справ за участю держав та юридичних осіб, коли зачіпаються, як і в разі інвес-
тиційного арбітражу, публічні інтереси. Під тиском громадськості держав-відповідачів 
поступово сам факт звернення іноземних інвесторів у міжнародний інвестиційний ар-
бітраж, а також хід і результати розгляду цих суперечок стають усе більш відкритими.

У царині зовнішньоекономічних відносин КНР роз-
глядає міжнародний арбітраж як важливий еле-
мент, що відіграє суттєву роль у функціюванні ки-
тайської економіки і ефективно сприяє розвитку 
міжнародного співробітництва. Свого часу стрімке 
зростання приватної зовнішньоекономічної діяль-
ності спонукало до розгляду комерційних супере-
чок за участю китайських компаній міжнародними 
комерційними арбітражами.

Нині в Китаї це автономна, саморегульована си-
стема здійснення правосуддя з власним гнучким 
процесуальним законодавством, принципами, ін-
ститутами і своєю спільнотою практикуючих прав-
ників. Загальновизнане вміння Піднебесної брати 
на озброєння все корисне з досвіду інших країн і 
адаптувати до потреб своєї держави сучасний Ки-
тай демонструє і в галузі арбітражного права.

Китайська держава пройшла довгий шлях щодо врегулювання міжнародних бізнесових суперечок. Для 
ведення зовнішньоторговельної діяльності ще у 1973 р. КНР використовувала радянські зразки веден-
ня торгівлі із соціалістичним світом та іншими іноземними структурами. Однак на початку 1979 р. 
Китай почав створювати багато зовнішньоекономічних компаній у відповідності до нової відкритої 
політики Ден Сяопіна щодо розширення співпраці з капіталістичним світом.

Ці нові компанії намагалися не лише торгувати, а 
й активно залучати іноземні інвестиції. Традиційні 
торгові компанії КНР зазвичай використовували в 
угодах пункт, що вимагав від сторін звернення за 
допомогою до посередника, якщо вони були не в 
змозі вирішити їхню суперечку шляхом двосторон-
ніх переговорів. А от керівники нових зовнішньо-
торговельних компаній не бачили потреби включа-
ти до контрактів із західними партнерами просте 
положення про арбітраж. Тоді, як пригадують екс-
перти, на початкових переговорах досвідчений 
персонал КНР часто не хотів навіть обговорювати 
вирішення суперечок.

Варто зазначити, що іноземні партнери у спробах 
переконати наводили виразний аргумент, що шлюб-
ні угоди не рідкість, якщо одна або обидві сторони 
внесли значні активи у свій союз. Натомість китай-
ська сторона твердо стояла на тому, що заручені не 
зосереджуються на розлученні, плануючи своє ве-
сілля. То був період, коли Китай уважно придивлявся 
до своїх західних партнерів, ретельно вивчав їхній 
досвід та намагався не припуститися помилок, що 
призвели би до фінансових та репутаційних втрат.

У КНР із засторогою ставилися не лише до пред-
ставників капіталістичного світу і їх судів, а також і 
судів інших країн, включно із соціалістичними. Але 
вітаючи прямі іноземні інвестиції, Китай у 1979 р. 
прийшов до прийняття Венчурного закону (Закон 
EJV). Стаття 15 EJV передбачає: «Спори, що виника-
ють між сторонами спільного підприємства, якщо 
раді директорів не вдалося врегулювати шляхом 
консультацій, можуть бути врегульовані шляхом 
посередництва або арбітражним агентством Ки-
таю або арбітражем іншого арбітражного органу, 

узгодженого сторонами». Таким чином, залишалась 
відкритою можливість того, що сторони можуть та-
кож домовитись про звернення до судів.

Проте протягом початкового періоду дії EJV китай-
ські спільні компанії не ризикували вдаватися до 
арбітражних судів. Іноземцям повідомляли, що ки-
тайці вважають арбітраж дуже недружнім актом. 
Насправді ж, китайські учасники переговорів мало 
знали навіть про суди власної країни, які тільки по-
чинали оговтуватися після збитків, яких зазнала 
судова влада під час культурної революції.

Тоді китайці віддавали перевагу звичному нефор-
мальному варіанту не лише тому, що це часто змен-
шувало їхню економічну відповідальність за будь-які 
порушення договору, але й тому, що він не вимагав 
офіційного визнання, що китайські чиновники мо-
жуть припускатися помилок. Це дозволяло уникну-
ти втрати обличчя перед іноземцями та несприят-
ливих наслідків для кар’єри китайських чиновників.

Згодом кількість китайсько-західних арбітражів 
почала збільшуватися як у Китаї, так і в інших 
країнах. Нині іноземному бізнесу КНР пропонує 
загальновизнані способи вирішення суперечок. 
Спільнота міжнародних експертів відзначає зна-
чний прогрес у вдосконаленні китайського ар-
бітражного законодавства, який супроводжував 
розвиток міжнародної співпраці Піднебесної та її 
феноменальний економічний ривок. У врегулю-
ванні міжнародних ділових суперечок з Китаєм за-
лишаються основні методи з участю третіх сторін 
(медіація, арбітраж та судове рішення), але тепер 
Китай пропонує більш різноманітні та перспектив-
ні варіанти та процедури.

ВІДКРИТА ПОЛІТИКА ДЕН СЯОПІНА І АРБІТРАЖ

ЗМІСТ АРБІТРАЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КНР
Як відомо, нині китайський бізнес тісно співпра-
цює з компаніями по всьому світу, а Китай – одна 
з найпотужніших економік планети. Арбітраж у 
Китаї – це інструментарій, який стрімко вдоско-
налюється та є одним з найефективніших меха-
нізмів, що використовуються у мирному вирішенні 
комерційних або майнових суперечок. Згідно з ви-
значенням Закону Китаю «Про арбітраж» (далі –  
Закон), який набув чинності у вересні 1995 р., ар-
бітраж може вирішувати правові, договірні та 
майнові спори, що виникли між громадянами, юри-
дичними особами та організаціями.

Закон був прийнятий на основі Типового зако-
ну ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбіт-
раж. Однак він відрізняється від Типового закону  
ЮНСІТРАЛ і має власні особливості. Наприклад, як 
звернення до суду, так і врегулювання спору че-
рез арбітраж дає право виносити рішення про дій-
сність арбітражної угоди, і рішення суду повинно 
мати пріоритет у відповідності до Арбітражного 
законодавства Китаю.

Спеціальний арбітраж, як правило, не дозволяєть-
ся і не визнається в Китаї відповідно до Арбітраж-
ного законодавства КНР. Винятком є те, що у 2017 р. 
Верховний народний суд видав висновок про на-
дання судового захисту в зонах вільної торгівлі. 
Відповідно до Закону як процесуальні порушення, 
так і обмежені матеріально-правові підстави є під-
ставами, на яких національне арбітражне рішення 
може бути скасоване або відхилене для примусово-
го виконання, тоді як тільки серйозні процесуальні 
порушення перераховані як підстави відповідно до 
типового закону ЮНСІТРАЛ з тієї ж причини.

Закон визначає порядок створення і функціювання 
арбітражних комісій, арбітражну угоду, процедуру 
арбітражу, арбітражний суд і арбітражне рішення, 
основні положення зовнішнього арбітражу (тобто 
за участю іноземної сторони) та ін.

Крім Закону, у сфері арбітражу застосовуються по-
ложення Цивільного процесуального кодексу Ки-
таю і Звід арбітражних правил Китайської Міжна-
родної Торгово-Економічної Арбітражної Комісії як 
центрального арбітражного органу Китаю.
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Крім того, Верховний суд Китаю видає роз’яснення 
і вказівки з різних аспектів, пов’язаних з арбітраж-
ним процесом. Зокрема, у 2006 р. було опубліковано 
«Роз’яснення Верховного суду Китаю про деякі пи-
тання застосування «Закону Китаю про арбітраж», 
а з 2007 р. набула чинності «Вказівка Верховного 
Суду Китаю з питань застосування законодавства 
під час розгляду у судах суперечок з цивільних і ко-
мерційних справ за участю іноземців».

Однією з базових особливостей законодавства 
Китаю про арбітраж є те, що арбітраж може про-
водитися тільки офіційно визнаними установами 
арбітражу: крім арбітражної комісії, судочинство 
по арбітражних спорах не може здійснюватися ін-
шими судовими підрозділами. Арбітражна комісія 
в Китаї організовується при торговій палаті і при 
народних урядах міст, працює незалежно від адмі-
ністративних органів і не підкоряється їм.

До недавнього часу китайські установи арбітражу 
ділилися на ті, що регулюють суперечки, «пов’язані 
із зарубіжними країнами», та ті, що беруть участь 
у вирішенні виключно внутрішніх суперечок. До 
першої категорії входять дві установи – Китайська 
комісія з міжнародної економіки та торговельного 
арбітражу (China International Economic and Trade 
Arbitration Commission – CIETAC) і Морська арбіт-
ражна комісія, до компетенції якої входять супе-
речки з питань судноплавства. Проте нині такий 
поділ майже відсутній.

CIETAC була створена в квітні 1956 р. Китайським 
комітетом сприяння розвитку міжнародної тор-
гівлі (CCPIT). Головний офіс CIETAC розташований 
в м. Пекін, також існують філії в м. Шанхай (CIETAC 
Shanghai Sub-Commission), м. Шеньчжень (CIETAC 
South China Sub-Commission) та м. Тяньцзінь (CIETAC 
Financial Arbitration Center in Tianjin).

На відміну від інших арбітражних комісій КНР, спи-
сок арбітрів CIETAC включає велику кількість іно-
земців. CIETAC – найвідоміший арбітражний орган 
Піднебесної і один з найбільш часто використо-
вуваних органів арбітражу у світі. Комісію можна 
прирівняти до Міжнародної Торгової Палати та 
Стокгольмської Торгової Палати. В процесі своєї ді-
яльності CIETAC затверджує список арбітрів, який 
надається сторонам для вибору арбітрів. Однак, 
незважаючи на згадану інтернаціональність, для 

вирішення певних суперечок є окремий список ар-
бітрів, до якого не входять іноземці. Це суперечки, 
що виникають між підприємствами з іноземними 
інвестиціями та китайськими внутрішніми юридич-
ними особами.

Навіть самі слухання CIETAC мають низку відміннос-
тей від слухань в аналогічних закладах. Насампе-
ред саме CIETAC, а не арбітри, вирішує такі питан-
ня, як існування і законність арбітражної угоди, та 
встановлює дати слухань. Крім того, згідно з пра-
вилами CIETAC, арбітражна комісія уповноважена 
виносити рішення на основі принципу справедли-
вості й достовірності на додаток до розглянутих 
фактів, договірних умов і закону.

Окремо варто згадати, що наслідком повернення 
Гонконгу до складу китайської держави в 1997 р. 
стало те, що рішення арбітражних органів мате-
рикового Китаю потрапляли у юридичний вакуум 
і могли здійснюватися тільки шляхом загально-
прийнятих законодавством дій щодо порушень. 
Так відбувалося, тому що ці рішення не підходили 
ані під визначення внутрішніх, як їх розуміє місце-
вий закон про підсумкове здійснення арбітраж-
них рішень, ані міжнародних у межах визначення 
Нью-Йоркської угоди.

Однак у червні 1999 р. уряд Гонконгу і центральний 
уряд КНР дійшли згоди щодо взаємного визнання 
та здійснення арбітражних рішень. Умови цієї уго-
ди були внесені в законодавство Гонконгу у вигляді 
Поправки до місцевого закону про Арбітраж у 1999 р. 
У відповідності до Постанови про Арбітраж було 
визначено, що рішення офіційно визнаних уста-
нов арбітражу материкового Китаю, винесені після 
приєднання Гонконгу до Китаю, оброблятимуться 
так само, як рішення іноземних органів арбітражу 
відповідно до Нью-Йоркської угоди.

За результатами опитування Королівського коле-
джу Лондона Queen Mary у 2018 р. Гонконг увійшов 
до п’ятірки кращих місць для арбітражу глобальних 
суперечок поряд з Лондоном, Парижем, Женевою 
та Сінгапуром. Особливістю Гонконгу є поширення 
на нього концепції «дві системи – одна країна», яка 
гарантує виняткову компетенцію уряду і судової 
системи Гонконгу щодо всіх питань (включно з ар-
бітражем), за винятком тих, які стосуються оборони 
і зовнішньої політики.

БОРОТЬБА ЗА ПРЕСТИЖ І ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Нині КНР має добре розвинену систему норм щодо арбітражного розгляду. Основні переваги 
арбітражу в Китаї – відносно низька вартість, наявність таких забезпечувальних заходів, як 
резервування майна і попередня постанова, а також позитивне ставлення місцевих судів до 
приведення у виконання рішень арбітражу.

Останні десятиліття арбітраж у Китаї активно розвивається, 
як наслідок, між арбітражними організаціями КНР існує енергійна 
конкуренція, що корисно впливає на рівень кваліфікації фахівців 
і якість роботи цих організацій загалом.

Деякі незалежні експерти відзначають дуже ці-
кавий незаперечний плюс у роботі китайських 
арбітрів. Зокрема, правосвідомість китайських 
арбітрів є більш гнучкою порівняно із західними 
колегами. Арбітр у Китаї надає величезного зна-
чення сумлінності. Він керується не тільки «бу-
квою закону», але й мораллю. І в цій системі закон 
займає нижче, підлегле становище. Якщо відпові-
дач, наприклад, ненавмисне порушить умови до-
говору поставки, то з нього можуть бути стяг-
нуті збитки в меншому розмірі, ніж якби справа 
розглядалася в арбітражі іншої країни.

КНР зараз має понад 200 міст із власними місцеви-
ми арбітражними комісіями. Паралельно із CIETAC 
такі комісії працюють у великих містах, таких як Пе-
кін, Шанхай, Гуанчжоу. Наприклад, Шанхайська між-
народна економічна і торговельна арбітражна ко-
місія (також відома як Шанхайський міжнародний 
арбітражний центр, SHIAC) була заснована у 1988 р. 
народним урядом Шанхаю. У 2013 р. SHIAC заснував 
Арбітражний суд Шанхайської зони вільної торгів-
лі (SFTZCA) і Шанхайський міжнародний авіаційний 
арбітражний суд – першу у світі авіаційну арбітраж-
ну установу. Ще два центри були створені в 2015 р. 
Останніми роками сторони більш ніж із 70 країн і 
регіонів взяли участь у арбітражі SHIAC. Арбітражні 
рішення SHIAC були визнані і приведені у виконан-
ня відповідно до Нью-Йоркської конвенції більш 
ніж у 50 країнах. Діяльність SHIAC регулюється рег-
ламентом. SHIAC передбачає свій список арбітрів, 
який був оновлений у 2018 р. До списку входять  
965 арбітрів, які представляють 74 країни.

Пекінська арбітражна комісія (PAC) вважається 
найбільш активною у вирішенні спорів, пов’язаних 
з представниками іноземних країн. Через віднос-
но низькі ціни на послуги, стислий термін роз-
гляду справ і бажання відповідати міжнародному 
рівню РАС стає реальною альтернативою CIETAC 
і зарубіжним арбітражним судам. Слухання PAC 
проходять у дуже інтенсивному ритмі: у супереч-
ках, пов’язаних із зарубіжними країнами, відпові-
дач має лише 45 днів для того, щоб представити 
заяву на захист своїх інтересів в арбітражі. Будь-
які зустрічні вимоги повинні бути зареєстровані 
протягом 45 днів з дня отримання повідомлення 
про арбітраж. Аналогічно CIETAC PAC дозволяє іно-
земним адвокатам та іншим іноземним громадя-
нам виступати в ролі агентів. Однак, на відміну від 
CIETAC, PAC обмежує їх число до трьох, якщо сторо-
на має «відповідну причину».

Експерти зазначають, що процес виконання рішень 
китайських арбітражних органів складний, хоча 
може бути простішим, ніж виконання судових по-
станов. Відповідно до аналізу 310 рішень судів, про-
веденого Дослідницьким інститутом арбітражу при 
Китайській зовнішньоторговельній палаті, з почат-
ку 1990-х років близько 25% заяв щодо виконання 

рішень CIETAC, пов’язаних із зарубіжними країнами, 
були відхилені.

Рішення CIETAC підлягають подальшому захисту, 
чого не можна сказати про рішення місцевих ар-
бітражних комісій: вони входять до сфери компе-
тенції Постанови1995 р. Вищого народного суду про 
іноземні і пов’язані із зарубіжними країнами арбіт-
ражі. Відповідно до цієї Постанови арбітраж, пов’я-
заний із зарубіжними країнами, здійснений однією 
з місцевих комісій, не підлягатиме будь-якому за-
хисту всередині країни.

Також слід ураховувати, що в межах окремих адмі-
ністративно-територіальних одиниць деякі норми 
законодавства і практичні аспекти можуть варію-
ватися. Це пояснюється історичними і політични-
ми факторами. Але коли відповідач має активи за 
кордоном, у цьому разі виконання рішень арбіт-
ражних органів Китаю за кордоном підтримується 
тим, що Китай приєднався до Нью-Йоркської угоди. 
Тому китайські рішення повинні виконуватися су-
дами в інших державах, які підписали Угоду, з міні-
мальними підставами для невизнання, як це сфор-
мульовано в Нью-Йоркській угоді. Проте практика 
демонструє, що рішення іноземного арбітражу ма-
ють більшу ймовірність виконання в Китаї, ніж рі-
шення арбітражних органів Китаю, китайських або 
іноземних судів.

КНР продовжує навчати і стажувати своїх фахів-
ців у найкращих закладах по всьому світу, вдоско-
налювати своє арбітражне законодавство у від-
повідності до державних інтересів, міжнародних 
стандартів і перспективних напрямів. І в цьому 
сенсі неможливо ігнорувати наявні зміни. Китай-
ські арбітражні адвокати успішно захищають ін-
тереси не лише китайських клієнтів, а й відомих 
західних компаній.

Наприклад, китайський адвокат, старший партнер 
юридичної компанії King & Wood Mallesons, пред-
ставляв австралійську компанію в поданні кло-
потання про визнання та примусове виконання 
рішення іноземного суду, що виникло внаслідок 
торгового спору проти китайської компанії щодо 
114 мільйонів доларів США. Інший приклад: китай-
ський адвокат представляв японську автомобільну 
компанію у судовому спорі про патент на дизайн 
проти китайської автомобільної компанії із залу-
ченням 750 мільйонів китайських юанів.

У серпні 2020 р. (кейс Brentwood Industries Inc. проти 
Guangdong Faanlong Co, Ltd.) Народний проміжний 
суд Гуанчжоу виніс рішення у рідкісній справі про 
примусове виконання рішення в Китаї, винесеного 
Міжнародним комерційним арбітражним судом. Чи-
мало експертів висловили думку, що ця справа має 
велике значення, оскільки вона може відкрити две-
рі для виконання арбітражних рішень, виданих іно-
земною установою з місцем провадження у Китаї.



15   УКРАЇНА-КИТАЙ         №2 (20)       202014 УКРАЇНА-КИТАЙ        №2 (20)        2020 АНАЛІТИКАР. ЛЕНІВСЬКИЙ

Відповідно до китайської ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» 
і з метою вирішення майбутніх міжнародних комерційних супе-
речок створено Міжнародний комерційний експертний комітет, 
вибрані певні міжнародні посередницькі та арбітражні інсти-
тути для роботи разом із CICC.

Експертна спільнота вважає, що CICC сприятиме 
поєднанню судових, посередницьких і арбітражних 
процедур та дасть сторонам вибір ефективних ме-
тодів вирішення суперечок. Міжнародне економіч-
не співробітництво, необхідне для підтримки цих 
та інших зусиль з національного розвитку, веде до 
створення більш відкритого та зручного для арбіт-
ражу правового середовища.

Значна частина гравців на глобальному економіч-
ному полі розглядає відкриття альтернативних ва-

ріантів вирішення суперечок у Китаї як позитивний 
розвиток подій для всіх зацікавлених учасників. 
Арбітражне провадження організовує міжнародну 
участь і співпрацю таким чином, щоб заохочувати 
до мирного та взаємоприйнятного рішення. Оскіль-
ки міжнародні арбітражні суди дають змогу уникну-
ти ворожості і витрат фінансів і часу, пов’язаних із 
передачею питань до суду, все частіше міжнародні 
бізнесові кола віддають перевагу саме арбітражу, а 
не кволим і коштовним судовим процесам.

За річним звітом про міжнародний комерційний арбітраж у Китаї 
(2018–2019 рр.), опублікованим Китайською комісією з міжнародного 
економічного та торгового арбітражу (CIETAC):

•   арбітражні справи, керовані арбітражними комітетами по всьому 
Китаю, зросли на 127% з 239 360 у 2017 р. до 554 536 у 2018 р.;

•   загальна спірна сума, залучена до арбітражних справ, що розгляда-
ються китайськими арбітражними установами, зросла на 30% 
з 533,8 млрд юанів у 2017 р. до 695 млрд юанів у 2018 р.;

•   у 2018 р. на фінансові суперечки припадало 22,1% усіх арбітражних 
справ, а спірна сума, яка брала участь у таких суперечках, становила 
33,58% від сукупної суперечливої суми всіх арбітражних справ року.

ТЕНДЕНЦІЇ, ІННОВАЦІЇ І МЕТА

З 2015 р. Китай почав пропонувати більш широкий спектр послуг 
ISDS (вирішення спору між інвестором та державою). Ці реформи 
можуть призвести до суттєвих змін у сучасній глобальній системі. 
Останніми роками Китай почав упроваджувати інновації в ISDS за 
трьома напрямами:

•   розширення юрисдикції наявних комерційних арбітражних уста-
нов у Китаї для вирішення суперечок щодо іноземних інвестицій;

•   створення нових китайських судів, які, можливо, розглядатимуть 
договірні інвестиційні суперечки;

•   створення спільних арбітражних центрів з державами в регіонах, 
де Китай інвестує значні кошти, наприклад, в Африці.

Нещодавні інновації мають на меті забезпечити 
належний захист китайських інвесторів у інозем-
них країнах, особливо у державах, що розвива-
ються, формувати міжнародні дискурси з питань 
міжнародного інвестиційного права і запропону-
вати альтернативні інституції, ініційовані Ки-
таєм, які розхитають західну монополію.

Шеньчженьський міжнародний арбітражний суд 
(SCIA) та Китайська комісія з міжнародної еконо-
мічної торгівлі (CIETAC) ілюструють новий підхід. 
У 2016 р. SCIA оновив свої арбітражні правила для 
розгляду суперечок щодо іноземних інвестицій, та-
ким чином став першою китайською арбітражною 
установою, яка беззаперечно прийняла вимоги 
держави-інвестора.

Запропоновані механізми відповідають нагаль-
ній потребі Китаю захистити китайські інвес-
тиції за кордоном, особливо в країнах, що розви-
ваються. Ініціатива «Один пояс, один шлях» має 
на меті зміцнити міжнародне співробітництво 
та сприяти інвестиціям Китаю в країнах, що 
перебувають у зоні Ініціативи. Як результат, 
інвестиції КНР у ці держави, як очікується, про-
довжуватимуть зростати.

Через величезні обсяги таких інвестицій виникає 
певне занепокоєння уряду КНР. У реаліях країн, що 
розвиваються, китайські інвестори можуть зіткну-
тися із надмірними ризиками. Нові механізми ISDS 
спрямовані на розв’язання цієї проблеми.

Нові механізми також дозволяють Китаю посилити 
свій голос у міжнародному дискурсі про міжнародні 

інвестиційні угоди. Китай уже став другою за роз-
міром економікою за рахунок імпорту і експорту 
капіталу та вже є державою чистого експорту капі-
талу. Від 2014 р. Китай активно намагається брати 
участь у формуванні міжнародних норм, зміцнюва-
ти свій вплив у міжнародно-правових справах і ви-
користовувати юридичні методи для захисту свого 
суверенітету, безпеки та розвитку.

На переконання експертів, запропоновані механіз-
ми ISDS працюють як пробні для потенційних гло-
бальних реформ у майбутньому. Оскільки КНР за-
стосовує інноваційні моделі ISDS, такі як «арбітраж 
+ посередництво», Китай накопичуватиме досвід та 
людські ресурси, що надаватимуть можливість Ки-
таю пропонувати нові перспективи щодо рефор-
мування системи ISDS.

На додаток, реформи Китаю можуть претендувати на втручання у монополію наявних ініці-
атив розвинутих країн Заходу. Не виключено, що SCIA та CIETAC у майбутньому ще зіграють 
значну роль у вирішенні інвестиційних суперечок. Цілком імовірно, що КНР може піти шля-
хом встановлення юрисдикції міжнародних комерційних судів Китаю у спосіб підписання 
двосторонніх окремих меморандумів про взаєморозуміння із приблизно 70 зацікавленими 
країнами вздовж маршруту «Одного поясу, одного шляху».

SCIA також сформулював настанови, що дозволя-
ють управляти інвестиційними справами згідно 
з Арбітражними правилами Комісії ООН з права 
міжнародної торгівлі (UNCITRAL). Більше того, на-
прикінці 2017 р. муніципальний уряд м. Шеньчжень 
об’єднав Арбітражну комісію Шеньчженя із SCIA, 
щоби зробити суд міцнішим та конкурентоспро-
можнішим. Ця дія показує, що розширення юрис-
дикції SCIA, включаючи ISDS, користується схва-
ленням та підтримкою центральної влади КНР.

Реформи CIETAC не менш значні. У 2017 р. CIETAC 
уперше прийняв та запровадив Арбітражні пра-
вила щодо міжнародних інвестиційних суперечок. 
Правила чітко передбачають, що CIETAC може при-
ймати справи, які стосуються міжнародних інвести-
ційних суперечок, що виникають внаслідок контр-
актів, договорів, законів та нормативних актів або 
інших документів між інвестором та державою. Це 
свідчить про те, що китайський уряд приділяє осо-
бливу увагу вирішенню вимог держави-інвестора.

Китай створює нові суди для розгляду міжнарод-
них комерційних справ. Верховний народний суд 
офіційно створив свій перший міжнародний госпо-

дарський суд у Шеньчжені та другий міжнародний 
господарський суд у Сіані в 2018 р. Можливо, суди 
КНР незабаром зможуть дозволити юрисдикцію у 
справах, що виникають на підставі контрактів між 
інвесторами та урядом приймаючої держави.

У планах Піднебесної – створити єдиний центр 
для вирішення спорів, що пов’язує судовий процес, 
арбітраж та медіацію. Для реалізації цієї мети 
суди створять Міжнародний комерційний комі-
тет експертів та відберуть основні міжнародні 
комерційні посередницькі та арбітражні устано-
ви для роботи з ними.

Китай будує спільні арбітражні центри для вирі-
шення спорів між державою-інвестором та комер-
ційних суперечок з іншими регіонами, особливо 
тими, в які Китай інвестує значні кошти. Напри-
клад, у 2015 р. Китайське юридичне товариство 
запропонувало ідею створення Об’єднаного ар-
бітражного центру між Китаєм та Африкою (CAJAC). 
Ідею уряд Китаю та півсотні африканських країн 
прийняли на саміті в Йоганнесбурзі та Шостій мі-
ністерській конференції Форуму з питань співпра-
ці між Китаєм та Африкою.

Нині CAJAC утворив п’ять центрів: три в Китаї (Шанхай, Пекін 
та Шеньчжень) та два в Африці (Йоганнесбург та Найробі). У цих 
місцях CAJAC забезпечить арбітраж, посередництво і послуги 
примирення. Нові механізми врегулювання суперечок між інвес-
тором та державою слід розуміти як такі, що обслуговують 
інтереси Китаю.
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включаючи арбітражні установи, університети, 
підприємства та соціальні групи, для просування 
онлайн-арбітражу. Того ж року АКГ видала перші 
правила онлайн-арбітражу, які стали першим зве-
денням арбітражних правил на материковому Ки-
таї з конкретним посиланням на те, як арбітраж 
може бути запущений у режимі онлайн.

У жовтні 2016 р. було випущено нову систему ар-
бітражу Cloud Platform 1.0, яка була універсаль-
ною онлайн-службою для проведення арбітражу 
виключно в режимі онлайн. У 2017 р. Верховний 
народний суд прийняв рішення про проведення 
програм онлайн-посередництва у шістьох вищих 
народних судах (міста Пекін та Шанхай, провінції 
Хубей, Чжецзян, Аньхой, Сичуань) як випробуваль-
них полігонах.

У 2017 і 2018 рр. Платформа Arbitration Cloud була 
оновлена до більш нової версії.  Порівняно з тра-
диційним арбітражем онлайн-арбітраж є більш 
економічним і ефективним, адже не потрібні фі-
зичні версії документів, діють скорочені строки ви-
рішення і є можливість організації онлайн-конфе-
ренції для вирішення суперечок.

Створена у 2018 р. Cloud Platform 2.0 дає змогу по-
давати, управляти і приймати рішення у справах 
зі схожими юридичними проблемами в пакетному 
режимі, відповідно до якого рішення може автома-
тично генеруватися і відправлятися після затвер-
дження третейським судом.

Універсальна платформа ОВС – це суміш ідей об-
міну інформацією, яка в Китаї стає реальністю. 

Актуальність універсальної платформи ОВС по-
лягає у можливості дати сторонам кілька варі-
антів вирішення суперечок, сприянні вирішенню 
цивільних спорів і успішному вирішенню супере-
чок. На додаток, ОВС може забезпечити робо-
тою велику кількість фахівців. Доступність ОВС 
є основним показником того, що онлайн-врегу-
лювання суперечок швидко поширюватиметься 
на все більші сфери діяльності, як би хто не за-
перечував.

Сучасний світ стає набагато складнішим і тепер про 
країни судять багато в чому з тих механізмів, які 
країни встановлюють для вирішення суперечок. 
Нині Китай упевнено посідає провідне місце серед 
головних світових арбітражних центрів. Зовніш-
ньоекономічна діяльність китайських компаній дає 
змогу щорічно генерувати велику кількість арбіт-
ражних проваджень. КНР прагне створити ефек-
тивний правовий інструментарій для регулювання 
зовнішньоекономічних відносин, а це, без сумні-
ву, йде на користь розвитку арбітражного права 
в усьому світі. Для мене це честь бути вибраним 
арбітражним суддею в місто Чунцін (Chóngqìng), 
вперше в історії України! Чунцін – місто прямо-
го підпорядкування в центральній частині Китаю, 
найбільша з чотирьох китайських адміністратив-
них одиниць цієї категорії, один з найбільших фі-
нансових, промислових та наукових центрів Китаю. 
Арбітражна комісія Чунціна – єдина арбітражна 
організація в Чунціні, створена муніципальним на-
родним урядом Чунціна відповідно до «Закону про 
арбітраж Китайської Народної Республіки».

АНАЛІТИКАР. ЛЕНІВСЬКИЙ

У Китаї тенденція вирішувати спірні ситуації в Ін-
тернеті в автономному режимі є неминучою, але це 
не означає, що всі типи суперечок підходять для 
ОВС. Правники наразі не дають чіткої відповіді, які 
суперечки можливо вирішувати за допомогою ме-
режі Інтернет, а які – ні. Наприклад, електронне по-
середництво в Ченду приймає до розгляду тільки 
випадки з явними фактами, невеликою кількістю 
доказів і невеликими протиріччями.

Нині в Піднебесній розуміють, що це лише питан-
ня часу, коли людство в певних обставинах сфор-
мулює чіткий запит на зовнішньоекономічні між-
народні арбітражні послуги в Інтернеті. А до того 
часу сфера охоплення ОВС може зіграти позитивну 
роль, допомагаючи людям приділяти пріоритетну 
увагу вибору ОВС і частково знімати завантаже-

ність інших засобів вирішення суперечок. З іншого 
боку, це може забезпечити оптимальний розподіл 
ресурсів для вирішення суперечок і дати судам 
більше часу для вивчення складних справ.

У 2007 р. Арбітражна комісія Гуанчжоу (АКГ) роз-
почала дослідження можливості вирішенні су-
перечок за допомогою мережі Інтернет. Сім років 
потому вона запустила безпрецедентний проєкт 
перетворення на онлайн-арбітраж. Десятки дос-
відчених ІТ-інженерів провели колосальну робо-
ту з розробки платформи вирішення суперечок 
онлайн. В АКГ працює власна технічна команда, 
ІТ-інженери і програмісти, які прокладають шлях 
системі онлайн-арбітражу.

У 2015 р. АКГ організувала Арбітражний інтернет- 
альянс, до якого увійшло понад 100 організацій, 

Обов’язками Арбітражної комісії Чунціна є: відповідно до національного зако-
нодавства справедливо і своєчасно арбітрувати суперечки щодо контрактів 
та інші суперечки щодо прав власності між фізичними особами, юридични-
ми особами та іншими організаціями рівних суб’єктів, захищати законні права 
сторін та підтримувати здоров’я соціалістичної ринкової економіки.

Сфера справ, прийнятих Арбітражною комісією Чунціна, включає: економіку 
та торгівлю, нерухомість, інженерне будівництво, передачу технологій, права 
інтелектуальної власності, фінанси, цінні папери, страхування, інвестиції та 
фінансування, морські справи та інші суперечки щодо прав власності.

Арбітраж застосовує систему арбітражу угоди та одного арбітражу. Він має ши-
рокий спектр справ, якісних арбітрів, а арбітражні справи є справедливими, 
своєчасними, ефективними та економічними.

Усі ці новації сукупно здатні зрушити фокус ви-
рішення суперечок, пов’язаних з Китаєм, із ICSID 
чи інших західних установ до Піднебесної, де вони 
опиняться у більш звичній і зручній для себе сис-
темі. Інші держави-партнери сприяють цьому 
зрушенню. Наприклад, створення CAJAC відо-
бражає не лише інтереси Китаю, але й бажання 
африканських країн, багато з яких незадоволені 
діючими міжнародними судами, рішення яких зде-
більшого суперечать їхнім інтересам.

За великім рахунком нові арбітражні установи мо-
жуть конкурувати та існувати поряд з ICSID та ін-
шими створеними арбітражними судами подібно 
до того, як Азіатський банк інфраструктурних ін-
вестицій та Новий банк розвитку БРІКС працюють 
поряд з Міжнародним валютним фондом та Світо-
вим банком. З часом ефективність цих установ, імо-
вірно, допоможе залучити ще більше як китайських 
інвесторів, так і з інших країн.

Китай створив інноваційні механізми розгляду ви-
мог держави-інвестора, але значення цих механіз-
мів виходить далеко за межі ініціативи «Один пояс, 
один шлях». Мета КНР – не замінити одну гегемо-
нію іншою, а створити альтернативні умови, які за-
хищають китайських інвесторів, посилюють голос 
Китаю та руйнують наявну західну монополію. У 
довгостроковій перспективі ці реформи цілком мо-
жуть досягти успіху.

Китай до того ж пробує впровадити новітні тех-
нології, щоб зробити арбітражний розгляд більш 
гнучким і ефективним. Нині, в умовах пандемії, 

це стало ще актуальнішим. Онлайн-врегулюван-
ня суперечок (ОВС), в якому використовується 
багато сучасних інформаційних технологій, таких 
як технології електронної передачі інформації, 
технології онлайн-відеоконференцій і технології 
онлайн-аудіо, є новим способом вирішення ци-
вільних суперечок.

Відповідно до процедури врегулювання суперечок 
у галузі електронної торгівлі, розробленої Комі-
сією ООН з права міжнародної торгівлі, ОВС є ме-
ханізмом врегулювання суперечок за допомогою 
електронних засобів зв’язку та інших інформацій-
них технологій. Нині ОВС включає онлайн-перего-
вори, онлайн-посередництво, онлайн-арбітраж, 
онлайн-скарги та онлайн-розгляд.

У 2016 р. Верховний народний суд КНР оприлюднив 
кілька офіційних документів, зокрема Різні думки 
про поглиблення реформи механізму диверсифі-
кованого врегулювання суперечок і Повідомлення 
про застосування програм онлайн-посередництва 
в деяких сферах. На практиці місцеві народні суди і 
уряди проводять ОВС відповідно до вимог Верхов-
ного народного суду.

Поки що платформи ОВС у Китаї можна розді-
лити на чотири основні групи: професійні плат-
форми ОВС, платформи ОВС народних судів, 
власні платформи адміністративних органів та 
платформи ОВС, створені вебсайтами електро-
нної комерції. Обсяг транзакцій електронної ко-
мерції в КНР постійно зростає, відповідно, зро-
стає і кількість суперечок.

В епоху «Інтернет+» розвинена велика кількість сучасних технологій, які пропонують 
технічну підтримку ОВС. Електронний підпис і розпізнавання голосу були застосовані в 
галузі ідентифікації особистості; міжмережеві екрани і ключі безпеки можуть надавати 
доступ до корисної інформації; технологія електронної передачі може використовувати-
ся для доставки електронного документа; технологія бази даних зручна для зберігання 
доказів; технологія онлайн-платежів може спростити оплату відповідних зборів; додатки 
для миттєвих повідомлень надають різні способи зв’язку. Завдяки цим технологіям ОВС 
переходить від фантазії до реальності.

Термін повноважень четвертого комітету Арбітражної комісії Чунціна, ство-
реного в 2013 році, закінчився. Відповідно до «Закону про арбітраж Китайської 
Народної Республіки» та «Статей Арбітражної комісії Чунціна» муніципальний 
уряд вирішив сформувати п’ятий комітет Арбітражної комісії Чунціна. Так, 
у 2020 році я – Ленівський Руслан Володимирович – шляхом відбору та голосування 
став арбітражним суддею п’ятого комітету Арбітражної комісії Чунціна. 
Я порівнюю цю подію в моєму житті, як політ у космос!
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    Підприємницьке   
середовище в ЄС
   та КНР: конвергенція
      чи роз’єднання?

Джерело: WTO

Рис. 1. Середні незважені тарифні ставки на основні групи товарів у КНР та ЄС у 2019 році

Вступ
«Наші відносини з Китаєм будуть неминуче ускладненими, оскільки це наш другий 
за величиною торговий партнер, і який насправді є необхідним співрозмовником, 
якщо ми хочемо вирішити глобальні проблеми. Водночас він неминуче (наш) тех-
нологічний та економічний конкурент. Проблема <...> також у різниці між наши-
ми політичними системами» [1], – так характеризує перспективи європейсько-ки-
тайських відносин Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського Союзу з 
питань зовнішньої політики та політики безпеки та віце-президент Європейської 
комісії. Китайська поведінка на міжнародній арені характеризується ним як напо-
риста, експансивна та авторитарна. Сучасне керівництво Єврокомісії просуває 
серед країн ЄС новий консенсус щодо Китаю.

Водночас Китай поки що не вдавався до суттєвих корегувань свого попереднього 
курсу, викладеного у його Політичному документі щодо ЄС [2], виданому наприкінці 
2018 року. В ньому Китай:

1) рішуче позиціонує себе перед ЄС як справжній, послідовний та відданий прихильник
процесів глобалізації та багатостороннього торгового порядку;

2) гостро наголошує на необхідності взаємної поваги, рівності та беззаперечності підтримки 
принципу «єдиного Китаю» з боку ЄС;

3) зауважує, що європейська сторона повинна розглядати умови прав людини в Китаї
об’єктивно і справедливо, утримуватися від втручання у внутрішні справи Китаю
та його судовий суверенітет в ім’я прав людини;

4) пропонує ЄС уникати політизації економічних та торгових питань та сприяти стійкому, 
стабільному і безпрограшному прогресу двосторонніх торгово-економічних відносин.

Із порівняння підходів двох сторін до спільного 
діалогу випливає, що КНР та ЄС по-різному розта-
шовують пріоритети в ньому: Пекін шукає прогресу 
в економічних стосунках, Брюссель прагне поро-
зуміння і в політичних питаннях. Однак Китай та 
Європейський Союз є двома найбільшими та най-
важливішими торговельними партнерами України. 
Про це свідчать офіційні статистичні дані за І пів-
річчя 2020 р.: експорт до КНР сягнув 3,67 млрд дол. 

(+96% до обсягів за аналогічний період 2019 р.), 
експорт до країн ЄС – 8,53 млрд дол. (-17%). Тренд 
на посилення значимості згаданих макрогравців 
для України постійно посилювався останніми ро-
ками, витісняючи інших ненадійних регіональних 
торговельних партнерів України. Непорозуміння і 
розбіжності між ними однозначно знайдуть своє 
відображення на відносинах з їхніми партнерами, 
в тому числі і з Україною.

Д. Єфремов
к. е. н., член Української  асоціації китаєзнавців, науковий співробітник 
Інституту вивчення сучасного Китаю імені Бориса Курца

АНАЛІТИКА
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Умови торгівлі

Значення торгівлі з Україною як для Китаю, так 
і для Євросоюзу є несуттєвим. Їх взаємний това-
рообмін спирається на велику ємкість внутріш-
ніх ринків та є центром тяжіння, що задає не 
лише двосторонні тренди і правила, але й фор-
мат торгівлі цих двох гігантів із третіми парт-
нерами. В тому числі це стосується України, що 
зумовлює важливість аналізу переміщення не 
лише товаропотоків між ними, але й інвестицій.

Китай зацікавлений у ЄС як надзвичайно ємкому 
ринку із платоспроможним населенням, усередне-
ний дохід споживачів у якому приблизно в 4 рази 
перевищує китайський. Пожвавленню двосторон-
ньої торгівлі особливо посприяв вступ Китаю до 
СОТ, який спростив правила торгівлі та привів їх 
до міжнародних стандартів. Європейський експорт 
до Китаю в 2019 році досяг майже 200 млрд євро, 
а імпорт становив понад 360 млрд євро. Основни-
ми предметами торгівлі з обох боків виступають 
машини та транспортні засоби (50–55%), хімічні та 
інші промислові товари (див. табл. 2).

Однак в економіках як ЄС, так і КНР залишаються 
значні сегменти, закриті від інших високими захис-
ними бар’єрами, особливо в сільському господар-
стві (рис. 1). ЄС захищається проти недобросовісної 
конкуренції з боку китайських виробників засоба-
ми, передбаченими СОТ. У 2018 році приблизно по-
ловина інструментів торговельного захисту, засто-
сована ЄС, була спрямована проти Китаю. Зокрема, 
широко використовувались антидемпінгові заходи, 
які ефективно гальмують невигідну з точки зору ЄС 
торгівлю. Вони сконцентровані довкола металур-
гійної продукції (28 заходів у дії на 2019 рік), то-
варів хімічної та фармацевтичної галузей (15 за-
ходів), виробництва машин та електрообладнання 
(5 заходів). Щорічно Єврокомісія ініціює близько  
4 антидемпінгових заходів проти китайських фірм 
(у 2019 р. лише 2 кейси). Підхід Китаю є більш стри-
маним – у середньому 1 захід на рік проти ЄС, що 
корелює з інтенсивністю взаємного імпорту сторін. 
Китайські антидемпінгові заходи, націлені проти 
європейських фірм, зосереджені довкола хімічної 
та фармацевтичної промисловості (6 заходів у дії 
на 2019 рік),  продукції металургійної (3 випадки), 
гумової та пластмасової (3 випадки) галузей.

Від грудня 2017 року ЄС відкоригував свої правила 
розрахунку демпінгових націнок. Відтоді діє такий 
алгоритм: спочатку аналізу підлягає питання, чи 
можливо для розрахунків використовувати вну-
трішні ціни та витрати в країні-експортері. Якщо в 
ній поширеними є неринкові практики (державна 
власність, доступ до штучно здешевлених фінан-
сів і т.п., що повсюдно має місце в КНР), то пара-

метри для розрахунків вибираються виключно на 
основі таких виробничих витрат або вартості про-
дажу, які відображатимуть неспотворені ціни або 
показники. Причому вартість кожного фактору ви-
робництва аналізується окремо. Якщо виявлено 
викривлення ціни конкретного фактору, то його 
нормальна вартість визначається на основі неспо-
творених міжнародних цін, вартості закупівлі або 
виробничих витрат у іншій репрезентативній краї-
ні, яка перебуває на подібному рівні економічного 
розвитку. Дослідницьку процедуру покладено на 
Європейську комісію, яка з’ясовує: 1) чи спостері-
гаються «значні спотворення», і 2) чи вони впли-
вають на механізми формування кінцевої ціни, а 
отже, чи потрібно застосовувати компаративні 
нормальні значення.

На додаток до процедури визначення випадків 
демпінгу ЄС відкорегував спосіб обчислення нор-
ми заподіяної шкоди для бізнесу. Рівень шкоди 
відображає ступінь того, наскільки ціна, яку стя-
гує іноземна фірма за експортований до ЄС товар, 
нижча за ціну, яку стягують європейські компанії 
на внутрішньому ринку. Оскільки метою Євроко-
місії є не призупинка потоку іноземного експорту, 
а захист вітчизняної промисловості від недобро-
совісної конкуренції, то антидемпінгове мито від-
повідає або величині демпінгу, або маржі шкоди 
залежно від того, що нижче (так зване «правило 
меншого мита»).

Слід відзначити, що вигоди від торгівлі з Китаєм 
розподілені в ЄС нерівномірно, деякі, наприклад 
Німеччина, вже давно отримують значні переваги 
від своїх торгових відносин з Китаєм, тоді як інші 
країни ЄС отримують менше.

Хоча в двосторонній торгівлі між КНР та ЄС спосте-
рігається 160-мільярдний торговельний профіцит 
на користь Китаю, останній під впливом торговель-
ної конфронтації зі Сполученими Штатами, які були 
іншим визначальним ринком збуту, вимушений шу-
кати шляхи розширення торгівлі з ЄС. Виконання в 
повному обсязі фази 1 Торговельної угоди між США 
та КНР, підписаної в лютому 2020, змусить Китай у 
2021 році штучно наростити свій імпорт із США на 
48% (з 131 до 193 млрд дол.). Цей крок, за оцінками [3], 
спровокує перенаправлення імпортних потоків за 
рахунок країн ЄС та скоротить китайський імпорт із 
Євросоюзу на 11 млрд дол. (насамперед за рахунок 
авіаційного (-3.7 млрд дол.), автомобільного (-2,4 
млрд. дол.) транспорту та промислового обладнан-
ня (-1,4 млрд дол.)), що іще більше ускладнить тор-
говельний дисбаланс між ЄС та КНР. Найбільший 
тягар втрат понесе Німеччина, втративши близько 
4,4 млрд дол. доходів від свого експорту.

Ідеальним сценарієм розвитку двосторонніх відносин з ЄС у Китаї вбачається підписання угоди про зону 
вільної торгівлі. З огляду на преференції, які в результаті торговельної конфронтації зумів виторгувати 
для себе Вашингтон, Брюсселю також корисно було б здійснити кроки із посилення своїх позицій на 
китайському напрямку. Китай готовий вести мову про перегляд чинних тарифів та квотних обмежень, 

Наріжним каменем спотикання також виступає 
структура торговельного дефіциту між партнера-
ми. Внаслідок тривалого економічного зростання та 
далекосяжної державної політики Китай постійно 
просувався від спеціалізації на дешевих трудоміст-
ких товарах до галузей із вищою доданою вартістю 
із вищими витратами на робочу силу. Вплив китай-
ських фірм у глобальних ланцюгах вартості значно 
розширився. Всередині самого ЄС спостерігається 
скорочення частки внутрішньоєвропейської торгів-
лі у сукупному експорті країн ЄС на фоні зростання 
частки китайського імпорту в більшості країн. Це дає 
підстави припускати, що роль торгівлі як інтегра-
ційного фактору для країн співдружності послаблю-
ється, а їх регіональні ланцюги створення вартості 
в межах Союзу, ступінь інтеграції яких був найбіль-

шим у світі, розмиваються китайською комерцією. 
Особливо це стосується проміжних товарів, торгівля 
якими з Китаєм стає все більш асиметричною. Китай 
імпортує дедалі менше проміжних товарів з ЄС, але 
все більше продає своїх проміжних продуктів на 
європейських ринках для їх реекспорту. Залежність 
експорту ЄС від китайських комплектуючих зростає, 
тоді як Китай усе менше покладається на проміжні 
товари з ЄС для свого подальшого експорту [4]. Цей 
тренд викликає посилене занепокоєння в європей-
ських столицях, оскільки в результаті частка продук-
ції ЄС з високим вмістом доданої вартості падає в 
світовій торгівлі швидше, ніж частка США та Азії, що 
відбивається на європейських економіках повіль-
ним зростанням, вищим рівнем безробіття та погір-
шенням добробуту.

спрощення митних процедур. Проте ЄС зацікавлений у ширших поступках: призупиненні практик дем-
пінгу, відмови від субсидування державних підприємств, спрощенні регуляторних процедур, доступі до 
ринку державних закупівель Китаю.

2010 2019

кількість компаній сукупний дохід кількість компаній сукупний дохід

ЄС** 115 5 714 млрд дол. 97 5 985 млрд дол.

КНР 46 1 946 млрд дол. 119 7 915 млрд дол.

Примітки: 
* у поточних доларах відповідного року; 

  ** без урахування компаній зі штаб-квартирою у Великій Британії

Компанії зі штаб-квартирами в ЄС та КНР у переліку Fortune 500 у 2010 та 2019 роках*

Таблиця 1

Основна частина інвестицій, що прямує з ЄС у Ки-
тай, потрапляє до виробничого сектору (близько 
50%), насамперед автомобілебудування, і значно 
менша частка розміщується в секторі послуг Китаю 
(освіта, R&D, фінанси, страхування). Відносно неве-
лика присутність ЄС у секторі послуг у перспективі 
зробить позиції європейських компаній вразливи-
ми, оскільки Китай продовжує перебалансовувати 
свою економіку від індустріальних секторів до спо-
живання та послуг.

Останніми роками європейські ПІІ в напрямку Китаю 
сповільнюються. Європейські компанії скаржились 
на численні перешкоди, з якими їм доводиться сти-
катися, потрапляючи в китайське бізнес-середови-
ще. У ньому спостерігаються проблеми із недостат-
нім захистом прав інвесторів, нерівномірністю в 
доступі до внутрішніх ринків. Складною проблемою 
є вимоги до європейців створювати спільні підпри-
ємства із китайськими партнерами у багатьох секто-
рах. За таким партнерством часто слідують передача 

Прямі іноземні інвестиції

У міру зростання обсягів торгівлі між ЄС та Китаєм спостерігалося і посилення інтенсивності 
двосторонніх інвестиційних потоків. Проте ПІІ залишаються невеликими стосовно розміру обох 
економік та не демонструють стабільності. З 2008 по 2017 рік обсяг ПІІ ЄС у Китаї зріс з 54 млрд до 
178 млрд євро – більш ніж на 225%. Тим часом обсяг ПІІ Китаю в ЄС зріс десятикратно, досягнувши 59 
млрд євро за підсумками 2017 року. Цим процесам сприяють як зовнішнє укріплення Китаю як важли-
вої економічної сили, так і внутрішнє зменшення норми рентабельності капіталовкладень у КНР, що 
підштовхує його власників розміщувати їх на зовнішніх ринках.
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Сектор
Експорт з ЄС до КНР Експорт з КНР до ЄС

Обсяг (2018)
Річний 
приріст

Обсяг (2018)
Річний 
приріст

Сільське господарство 948 79 1813 151

Сира нафта і природний газ 4 160 347 0 0

Руди металів 1 505 126 110 9

Продукція харчової промисловості 7 961 204 5 100 131

Напої 2 072 53 53 1

Текстиль 1 677 140 10 557 881

Готовий одяг 1 869 156 27 940 2 332

Шкіра та вироби з неї 1 733 145 15 028 1 254

Деревина і корок 1 046 87 2 715 227

Папір 2 719 227 2 400 200

Хімікати та хімічні продукти 14 798 1 257 15 790 1 341

Фармацевтика 10 815 2 963 5 408 1 482

Вироби з гуми та пластмас 4 109 223 13 189 716

Прості металеві вироби 11 079 850 7 790 598

Оброблена металопродукція 4 861 180 18 875 700

Комп’ютери, електроніка та оптика 20 686 3 870 136 075 25 461

Електричне обладнання 15 198 2 193 45 919 6 627

Машини й обладнання 35 933 6 804 32 004 6 060

Автомобілі, причепи та напівпричепи 35 851 3 976 7 023 779

Інше транспортне обладнання 14 508 1 028 6 870 487

Інші промислові та сировинні товари 17 782 1 509 40 507 3 290

Всього 211 310 26 417 395 166 52 727

інтелектуальної власності та технологічних ноу-хау 
китайським колегам, що послаблює привабливість 
інвестування в китайські активи.

Врегулювати режим двосторонніх інвестиційних від-
носин покликана двостороння інвестиційна угода 
(ДІУ), переговори щодо якої розпочалися за ініціа-
тиви європейської сторони ще наприкінці 2013 року. 

Їх планувалося завершити до кінця 2020 року, але 
велика кількість взаємних претензій перешкоджа-
ють віднайденню консенсусу. Просування Китаю 
до групи провідних світових інвесторів викликало 
безпекові занепокоєння, пов’язані з його економіч-
ною моделлю, керованою державою. Ця модель, як 
вважається, перешкоджає рівним умовам підприєм-
ницької конкуренції. За рахунок державної підтрим-

Джерело: EU–China trade and investment relations in challenging time, p. 51

Потенційне зростання торгівлі між ЄС та КНР від реалізації ПіШ по секторах від рівня 2018 року, млн євро

Таблиця 2 ки китайські компанії перехопили лідерство та очо-
лили список Fortune 500 разом з американськими 
компаніями, потіснивши звідти європейських кон-
курентів (табл. 1). З 2010 по 2019 рік кількість вели-
ких європейських компаній скоротилась на 16%, а їх 
середня дохідність зросла на 24%. За той же період 
чисельність компаній-чемпіонів із КНР зросла на 
160%, а їх середня дохідність збільшилась на 57%.

На цьому тлі ЄС просуває до порядку денного укла-
дення великого двостороннього інвестиційного до-
говору з Китаєм, спрямованого на регулювання руху 
транскордонних інвестицій між двома економіками. 
Індустріальна політика Євросоюзу побудована на 
інших принципах – створення рівності умов бізне-
су та стимулювання конкуренції. Переваги, набуті 
китайськими фірмами за рахунок державної під-
тримки, вважаються несправедливими та є об’єктом 
регулювання шляхом забезпечення «конкурентної 

нейтральності». Оскільки структура власності китай-
ських компаній часто виявляється розмитою, запро-
ваджувати до них дискримінаційну політику за цим 
критерієм не доцільно. Тому в основу ДІУ європейці 
закладають вимоги про лібералізацію доступу єв-
ропейських компаній до китайських ринків, скоро-
чення переліку захищених з мотивів національної 
безпеки секторів, спрощення антимонопольного 
законодавства, обмеження субсидіарних практик на 
користь національних гравців, перехід до принци-
пів глобального корпоративного управління.

Іншим переговорним треком у рамках ДІУ є створен-
ня справедливого механізму вирішення комерцій-
них суперечок, особливо в ситуаціях, коли однією зі 
сторін арбітражу виступає держава. У китайському 
правовому полі практично не спостерігаються ви-
падки, коли влада забезпечує виконання рішень 
іноземних судів.

Інфраструктурні проєкти

Політичні ускладнення

Але частина вигід від торгівлі буде втрачена, якщо 
Китай перекриє їх, створюючи зони вільної торгівлі з 
країнами, розташованими в коридорах ПіШ, виклю-
чаючи ЄС. У такому разі слід очікувати відволікання 
торгівлі від ЄС, за чим у Брюсселі пильно стежать. 
Інша проблема, якою опікуються в Євросоюзі, –  
зростання торговельного дефіциту з КНР, який, як 
прогнозується, посилиться ще більше від ПіШ.

Об’єктом уваги європейців є також передовий 
напрям китайської ініціативи – «цифровий ПіШ», 
спрямований на розбудову та імплементацію су-
часних інформаційних та цифрових технологій, 
що сприятиме запуску інноваційного розвитку 
країн-учасниць на основі китайських техноло-
гічних стандартів. За деякими підрахунками [5], 
Китай уже інвестував у цей напрям 17 млрд дол. 
Несприйняття європейцями активності КНР на 
цьому напрямі викликане побоюваннями щодо 

посилення контролю урядів за своїми громадяна-
ми та обмеження їхніх свобод.

У відповідь на ПіШ Євросоюз у вересні 2018 р. сфор-
мулював власний підхід [6] до євразійської коннек-
тивності, націлений на захист критичної інфраструк-
тури. ЄС робить акцент на довгостроковій віддачі та 
стійкості своєї ініціативи, пропонуючи, щоб під час 
реалізації інфраструктурних інвестицій поважалися 
трудові права, не виникало політичного чи боргово-
го узалежнення країн-учасниць та забезпечувалися 
рівні умови для бізнесу. На відміну від уже запуще-
ного китайського ПіШ, європейська ініціатива поки 
що носить декларативний характер. Фінанси, необ-
хідні для її реалізації, слід погодити між країнами, 
приватним бізнесом і закласти в проєкт бюджету ЄС 
на 2021–2027 роки. У будь-якому разі процес синхро-
нізації європейського та китайського проєктів носи-
тиме тривалий та нестабільний характер.

Попри розбіжності в позиціях щодо режиму інвестиційної діяльності, незадіяний потенціал розвитку 
бізнесу в ЄС та КНР зберігається в рамках китайської ініціативи ПіШ. До неї безпосередньо включені 
13 країн самого Союзу, приєдналися більшість країн, охоплених європейською політикою сусідства, а 
також Україна. Посилення коннективності в Євразії, що, безумовно, стане наслідком реалізації ПіШ, 
сприятиме Китаю в зміцненні торговельних відносин із сусідніми регіонами, зокрема з ЄС. Цей процес 
може створити значні торгові вигоди для країн ЄС (+12,5% приросту експорту, або 26,4 млрд євро до-
датково), особливо зважаючи на те, що профінансований він буде Китаєм, а боргове навантаження 
ляже на країни, що розташовані в коридорах між ЄС та Китаєм. Найбільший приріст у торгівлі від ре-
алізації ПіШ між ЄС і КНР очікується в таких секторах, як фармацевтика (+27%), машини й обладнання 
(+19%), комп’ютерна, електронна та електрична продукція (+19%), продукти нафтопереробки (+14%).

Перспективи просування за всіма векторами економічної співпраці між Китаєм та ЄС на поточний мо-
мент серйозно ускладнені спробами останнього внести до порядку денного обговорення політичних 
питань. У Європі стурбовані позицією КНР під час коронавірусу, ситуацією з правами людини в західних 
провінціях, зміною безпекового законодавства Сянгану. Європейці також очікують більш виразної по-
літики від Китаю щодо боротьби із глобальними кліматичними змінами.
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Пекін усе більше розглядається в Європі як страте-
гічний суперник [7], а не стратегічний партнер. Тому 
серед лідерів континенту формується новий кон-
сенсус щодо Китаю. Його вектори, охарактеризовані 
Жозепом Боррелем як «доктрина Сінатри» [1], на-
цілені на стратегічну автономію та суверенітет Єв-
ропи. «(Продовжуючи співпрацю з Китаєм) ЄС має 
укріпити  стратегічний суверенітет шляхом захисту 
технологічних секторів нашої економіки, які є клю-
човими для забезпечення необхідної автономії та 
просування міжнародних європейських цінностей 
та інтересів».

У політичному дискурсі Європи розгортається хвиля 
аргументів на користь диверсифікації постачаль-
ників або за релокалізацію виробництва. Гострий 
дефіцит медичних засобів під час пандемії Covid-19 
став тригером цих процесів в експертній та громад-
ській думці. У цьому контексті слід очікувати укрі-
плення європейської економічної політики класич-
ними елементами «захисту нової промисловості, 
що перебуває у зародку». Першорядними об’єктами 
захисту в рамках подібної політики стануть кри-
тично важливі поставки ліків, медичних апаратів 
та технологій. Подальше поглиблення решорінгу 
виробництв із Китаю вимагатиме від європейців 
віднайдення додаткових ресурсів та стимулів. Ними 
можуть бути приріст продуктивності, зниження ви-

трат на працю чи протекціоністські інструменти, що 
в підсумку негативно позначаться на добробуті кін-
цевих споживачів.

Європа вибудовує також власні лінії оборони на 
шляху руху капіталів: до них належать загально-
європейський механізм скрінінгу інвестицій, при-
йнятий у 2018 році, набір інструментів для захисту 
мереж 5G, прийнятий на початку 2020 року. Деба-
тується необхідність реформи механізму державних 
закупівель, спрямованої на недопуск китайських 
компаній до європейських державних тендерів як 
відповідь на закритість китайських держзакупівель 
для компаній ЄС. Єврокомісія розробляє набір ре-
стрикційних інструментів для роботи компаній, які 
мають державну форму власності або користуються 
державними субсидіями для інвестування в ЄС.

Зрештою, на політичному фронті з боку ЄС слід 
очікувати проактивного підходу нового типу до 
Китаю: демонстрацію солідарності та кращої коор-
динації між країнами Союзу, принципову й жорстку 
позицію щодо нормативних питань та усталеність у 
проведенні твердої лінії щодо Пекіна. Останньому в 
цьому контексті реалізувати власні інтереси щодо 
Євросоюзу – зберегти економічну відкритість для 
Китаю і коаліційну нейтральність у протистоянні із 
США – буде вкрай складно.

Економічна політика ЄС щодо КНР носить усе більш виражений дефенсивний характер. Для укріплення 
ефекту просування в питаннях торгівлі буде все щільніше ув’язуватися із кліматичними, безпекови-
ми і політичними питаннями. Сторони продовжують розмовляти різними мовами. Найближчим часом 
вони навряд чи зможуть просунутися глибше в рамках економічної співпраці.

Водночас взаємодія Китаю та ЄС досі зберігає стратегічне значення для обох сторін. Китаю потрібен ЄС як 
передбачуваний та стабільний економічний партнер. Європа, зі свого боку, зацікавлена в стабілізації та 
унормуванні відносин із Пекіном, з огляду на загострення торговельних розбіжностей із США. Паралельно 
там намагаються уникнути ситуації, коли вони стануть об’єктом гри, а не гравцем у межах зростаючої аме-
рикано-китайської конфронтації.

Висновки

Китай шукає шляхи пом’якшити суперечності між 
сторонами, наголошуючи, що сфер для кооперації 
країн значно більше, ніж для конкуренції. Полем 
спільної гри для обох сторін залишаються міжна-
родна безпека та протидія глобальним викликам. 
Це, зокрема, включає Центральну, Західну Азію, Схід-
ну Європу та Африку, де Китай має значні інтереси 
та присутність у рамках ініціативи «Пояс і шлях». ЄС 
та Китай можуть посилити співпрацю з координації 
транскордонних питань, таких як боротьба з теро-
ризмом та корупція, на додаток до підтримки ООН, 
СОТ та інших міжнародних інститутів.

Однак діалог з економічних питань має мало пер-
спектив для розвитку. У відповідь на обмеження 

інфраструктурних ініціатив та скрінінг інвестицій 
Китай не йде на відкриття власних товарних та фі-
нансових ринків для компаній з ЄС. Питання руху 
капіталу залишаються неврегульованими, а Єв-
росоюз відмовляється підписувати двосторонню 
інвестиційну угоду без суттєвих поступок з боку 
КНР. Асиметричність у торгівлі також не сприяти-
ме діалогу щодо зони вільної торгівлі найближчим 
часом. Це означає, що як ЄС, так і Китай формува-
тимуть власні регламенти взаємодії з третіми кра-
їнами в інвестиційній, комерційній, екологічній, 
технологічній та гуманітарній сферах. Україні, чия 
економіка є відкритою та тісно пов’язаною з обома 
партнерами, варто готуватися до одночасної гри 
на двох дошках за різними правилами.
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які ось-ось зайдуть в Україну. Як повідомляє сайт 
Посольства України в КНР,  станом на 01.01.2020 р. 
в економіку України залучено $40,0 млн  інвестицій 
з Китаю, а обсяг інвестицій з України в економіку 
Китаю становив $0,6 млн.

Під час згаданого Державного візиту Президен-
та України до КНР у грудні 2013 р., окрім великого 
договору, була підписана низка міждержавних та 
міжурядових документів, зокрема Програма еко-
номічного співробітництва на 2014–2018 рр., яка 
передбачала кілька великих двосторонніх проєк-
тів. Як відомо, виконання програми завершилося 
без підбиття підсумків, адже підсумки ці досить 
сумні. Доля «Повітряного експресу», який мав бути 
збудований на китайські гроші ще до Євро-2012, 
загальновідома. Кредит, наданий під щорічну за-
купівлю українського збіжжя, використовується на 
50%. А так званий енергетичний кредит у розмірі 
3,6 млрд доларів США за п’ять років плюс ще рік 
пролонгації так і не був використаний! Уряди Укра-
їни йдуть на виконання політичних вимог МФВ за-
ради 1–2 млрд доларів, а китайські суто економічні 
гроші виявилися нам непотрібними.

Загалом, можна констатувати, що до 2014 р. україн-
сько-китайські відносини розвивалися по висхід-
ній, хоча і мали періоди певної невизначеності. 
Останніми роками, попри позитивну динаміку тор-
говельно-економічного співробітництва та збіль-
шення обсягів взаємної торгівлі, про сталий роз-
виток відносин та ефективну взаємодію України й 
КНР не йдеться. Скоріше, мають місце епізодичні 
інформаційні сплески за різними приводами, які 
швидко губляться серед повсякденних проблем.

Наприклад, в Україні практично не помітили дру-
гий Форум високого рівня з міжнародного співро-
бітництва «Один пояс, один шлях»,  який у трав-
ні 2019 р. пройшов у Пекіні. Участь у заході взяли 
представники 150 країн світу, в тому числі  38 глав 
держав і урядів, а також 90 міжнародних органі-
зацій, генеральний секретар ООН і голова МВФ, 
представники бізнесу та науки, загалом понад 6 
тисяч дуже впливових людей. У рамках заходу від-
булося підписання угод на загальну суму 64 млрд 
доларів США. Українську делегацію очолював пер-
ший віце-прем’єр-міністр України – міністр еконо-
мічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Реальних 
результатів перебування української делегації в 
Китаї в Україні так і не побачили.

Україна взяла участь у China International Import 
Expo в 2018 р., найбільшому виставковому захо-
ді Китаю, що проводився за підтримки Держради 
КНР, урядів провінцій, міністерств і відомств, ди-
пломатичних місій та профільних асоціацій. На цій 
виставці наша країна вперше під час події такого 
глобального значення представила свій торговий, 
інвестиційний та туристичний потенціал у форматі 
Національного стенду, а також комерційних стендів 
загальною площею 288 м2, де продемонструвала 

аграрні та харчові товари, новітні розробки в галузі 
приладобудування, туристичні послуги тощо. Проте 
у 2019 р. офіційна делегація України участі у вистав-
ці вже не брала. Присутність українських компаній 
у комерційній частині СІІЕ-2019 забезпечувала ТПП 
України. Цього року, незважаючи на коронавірус-
ні обмеження, виставка мала ще більший розмах. 
Натомість знайти інформацію про участь у виставці 
України неможливо.

Незважаючи на те, що китайська сторона переста-
ла називати Україну «важливою країною в Європі» 
та попри мізерну частку України у зовнішній тор-
гівлі КНР, наша країна все ще цікавить Пекін. Увага 
до нас, зокрема, зумовлена наявністю Угоди про 
асоціацію з ЄС та можливістю використати Україну 
як майданчик для просування до Європи китай-
ських товарів. Цим також пояснюється зацікавле-
ність китайської сторони у розвитку та модерніза-
ції української інфраструктури.

З 2016 р. Мінтранс України «проробляє можливо-
сті» встановлення прямого залізничного вантаж-
ного сполучення з Піднебесною. Цього року таке 
сполучення нарешті було організоване приватним 
китайським бізнесом. У липні до Києва прибув уже 
другий потяг із 43 сорокафутовими контейнерами. 
За 20 суток потяг подолав 9,5 тисячі кілометрів від 
китайського міста Ухань до столиці України. Потяг 
урочисто зустріли, адже Ухань – місто-побратим Ки-
єва. Погано, що про побратимство київська влада 
не згадувала у січні-лютому, коли Ухань опинився 
сам на сам з епідемією коронавірусу.

Проявом зацікавленості Китаю у подальшій розбу-
дові плідного українсько-китайського торговель-
но-економічного співробітництва став проєкт Про-
грами двостороннього співробітництва між КНР та 
Україною на період до 2025 року у рамках спільного 
будівництва «економічного поясу Шовкового шля-
ху» і «морського Шовкового шляху XXI століття», 
який був запропонований уряду України китай-
ською стороною на початку 2020 р. Ця Програма є 
важливим довгоочікуваним документом, що має на 
меті вивести двосторонню співпрацю зі стану «обго-
ворення підготовки дорожніх карт» на рівень прак-
тичної взаємодії міністерств і відомств двох країн. 
На жаль, інформації про реакцію українського уряду 
та подальшу долю документа знайти не вдалося.

Перша половина 2020 р. і перший рік президенства 
В.О. Зеленського  на китайському напрямі відзна-
чилися тільки сумнівною зустріччю Президентом 
України в аеропорту Бориспіль комерційного рейсу 
української «Мрії», яка доставила невеличкий ван-
таж гуманітарної допомоги та величезну партію то-
варів для мережі «Епіцентр».

На щастя, 1 жовтня ЗМІ розмістили інтерв’ю В.О. Зе-
ленського інформаційному агентству «Сіньхуа» з 
приводу дня утворення Китайської Народної Рес-
публіки. Президент України висловив  власне ба-

Проте Президент України П.О. Порошенко до Пекі-
на так і не поїхав, а дві його короткі зустрічі з Го-
ловою КНР Сі Цзіньпінем відбулися за лаштунками 
міжнародних форумів і мали скоріше протокольний 
характер. Змістовного політичного діалогу на най-
вищому рівні так і не сталося. І цей сумний факт не-
можливо замаскувати численними культурно-мис-
тецькими заходами, яких останніми доковідними 
роками було чимало й навіть під патронатом пре-
зидентів Л.Д. Кучми і В.А. Ющенка та дружини Пре-
зидента Марини Порошенко.

Звісно, можна апелювати до економічних показ-
ників, адже у 2019 р. Китай став найбільшим тор-
гово-економічним партнером України і це не 
може не тішити. За даними Держстату України, у 
2019 р. товарообіг між Україною та КНР становив  
$12,79 млрд та зріс на 30,4% порівняно з 2018 р. При 
цьому експорт товарів з України до Китаю стано-
вив $3,59 млрд (+63,3%), імпорт китайських товарів в 
Україну становив $9,20 млрд (+20,9%).

Проте сальдо для України за цей період залиши-
лося негативним і становило -$5,61 млрд. У 2019 р. 
у структурі українського експорту до Китаю доміну-
вали поставки руди, шлаків і золи – 32,8%; зернових 

культур – 23,9%; жирів та олії – 20,6%; залишків і від-
ходів харчової промисловості – 7,6%; котлів, машин – 
4,9%. Водночас у загальній структурі імпорту з Китаю 
домінували поставки електричних машин – 34,5%; 
котлів, машин – 16,8%; пластмаси, полімерних ма-
теріалів – 3,8%; засобів наземного транспорту, крім 
залізничного, – 3,4%; іграшок – 3,0%; взуття – 2,9%.

Якщо порівнювати показник українсько-китайської 
торгівлі 2019 р. у майже 13 млрд. доларів США з по-
казником, наприклад, 1993 р. (273 млн доларів США) 
зростання виглядає величезним. Але якщо взяти до 
уваги результати сучасного моделювання обсягів 
ВВП країн світу за останні 200 років, виявляється, 
що у 1976 р. ВВП Китаю становив 848 млн умовних 
доларів, а ВВП УРСР – 430 млн, тобто більше ніж по-
ловину! Щодо частки України у загальному обсязі 
зовнішньої торгівлі КНР, то у 2019 р. ця частка стано-
вила 0,28% – менше третини одного відсотка!

Після проведення третього засідання Комісії зі 
співробітництва між урядами України та КНР, яке 
мало відбутися ще 2015 року й нарешті пройшло 
у грудні 2017, тодішній співголова цієї комісії пер-
ший віце-прем’єр-міністр України С.І. Кубів півроку 
розповідав про 7 мільярдів китайських інвестицій, 

А. Гончарук
радник Правління Української асоціації китаєзнавців

Українсько-китайські          
   відносини:
               ПАУЗА,
КРИЗА чи КОЛАПС?

Понад чверть століття минуло з того моменту, коли 
під час першого візиту до КНР другого Президента 
України Л.Д. Кучми тодішній Голова КНР Цзян Цзе-
мінь у державній резиденції Дяоюйтай у Пекіні в 
присутності журналістів з різних країн сказав Пре-
зиденту Кучмі: «Ми як ракетники завжди зрозуміє-
мо один одного». За цей час відбулися значні зміни 
як на світовій арені, так і у наших країнах. На жаль, 
далеко не завжди ці зміни були на краще.

Українсько-китайські взаємини пережили різні 
випробування: і візит до України тайванського 
високопосадовця наприкінці 1990-х рр., і рап-
тову, а тому болісну для китайської сторони від-

мову третього Президента України В.А. Ющенка 
приїхати на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні 
в 2008 р., що спричинило 6-річну паузу у діалозі 
на найвищому рівні, і втечу з України колишнього 
Президента В.Ф. Януковича через два місяці піс-
ля довгоочікуваного Державного візиту до КНР, у 
ході якого був підписаний Договір про дружбу та 
співробітництво між Україною та Китайською На-
родною Республікою. Знадобилося більше двох 
років після Революції Гідності, аби відновити вза-
ємну довіру у міждержавних відносинах. Лише у 
квітні 2017 р. посол КНР в Україні пан Ду Вей зміг 
на пресконференції констатувати: «Холодна зима 
скінчилася. Почалася дружня весна!».
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Є проблема невикористання можливостей для ки-
тайських інвестицій в Україну як суто фінансових, так 
і інших. Необхідна системність, певна послідовність 
кроків та наявність відповідальних осіб в органах 
центральної влади, які б просували подібні проєкти.

Окремим важливим питанням залишається ство-
рення інфраструктури українсько-китайського 
співробітництва у вигляді інституцій та посадовців, 
відповідальних за розвиток взаємин України з КНР. 
Комісія зі співробітництва між урядами України та 
КНР має 7 галузевих підкомісій, які у більшості очо-
люються заступниками міністрів з питань європей-
ської інтеграції. Такий розподіл відповідальності 
призводить до того, що на рівні виконавців у відом-
ствах «за Китай» відповідають випадкові люди. Від-
повідно, низькими є результати.

В Україні діють представництва та кореспонденти  
6  китайських медіа. Погляди китайських журналістів 
переважно формуються, виходячи з власних китай-
ських інтересів. Натомість китайські журналісти мо-
жуть надавати цілком об’єктивну оцінку подій, якщо 
одержують ексклюзивне та виважене пояснення, 
головним чином від офіційних представників Укра-
їни. Нині українські ЗМІ протягом останніх шести ро-
ків не мали жодного кореспондента у Китаї.

У вже згаданому інтерв’ю Президент України 
В.О. Зеленський зазначив: «Китай завжди був 
і залишається серед пріоритетів української 
зовнішньої політики. Президент та уряд України 
приділяють розвиткові взаємодії з КНР особливу 
увагу». Будемо сподіватися, що так воно і буде.

жання «бачити рух уперед в українсько-китайських 
відносинах».  Він сказав: «На моє переконання, на-
став час надати нашому діалогу нових імпульсів. 
Гадаю, що для цього ми маємо відновити повно-
цінний політичний діалог між нашими державами. 
Маємо відновити динаміку двосторонніх контак-
тів на рівні міністерств і відомств, на рівні очіль-
ників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. 
Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Укра-
їні. Для мене було б великою честю відвідати ча-
рівний Китай». Що ж, правильні слова в слушний 
час. Будемо сподіватися на те, що слова Президента 
стануть дороговказом для українських чиновників.

До речі, про чиновників. У своєму інтерв’ю В.О. Зе-
ленський зазначив, що «одним із кроків <…> має 
стати системна підготовка в Україні фахів-
ців-китаєзнавців. Уже зараз китайська мова ви-
вчається в загальноосвітніх школах та закладах 
вищої освіти. В Україні близько 500 китаїстів 
щороку отримують дипломи філологів. Ми маємо 
кваліфікованих перекладачів».

І тут виникає питання: хто має кваліфікованих пе-
рекладачів? Україна як країна так, має. Україна як 
держава – ні, адже в міністерствах і відомствах фа-
хівців зі знанням китайської мови вдень зі світлом 
не знайдеш. Навіть у МЗС китаєзнавців одиниці, між 
іншим, як і у Посольстві України в Китаї. Тому і їдуть 
випускники українських вишів зі знанням китай-
ської мови до Китаю викладати китайським дітям 
англійську мову, адже в Україні вони нікому не по-
трібні. Хіба що бізнесу, і то час від часу.

Якщо йдеться про найбільшого торгового партнера 
України, то хто забезпечує переклад численних пе-
реговорів на офіційному рівні? Чи є в ОДА по облас-
тях хоч один фахівець-китаєзнавець? У Посольстві 
КНР в Україні працюють чудові українські фахівці, а 
наші міністри приходять на зустрічі зі своїми китай-
ськими колегами взагалі без перекладачів, сподіва-
ючись, що переклад забезпечить китайська сторона.

У 2014–2016 рр., коли в українсько-китайському ді-
алозі виникла чергова пауза, функцію модератора 
відносин вимушена була взяти на себе Українська 
асоціація китаєзнавців, громадська організація, що 
об’єднує понад 200 фахівців різного профілю. Нині 
в складі асоціації працює перекладацький відділ, в 
якому задіяні понад 50 перекладачів. Відповідаючи 
на запит українських бізнес-кіл, з метою супрово-
дження бізнесу, моніторингу інвестиційних проєктів 
та його супроводу на регіональних рівнях, марке-
тингу та крос-культурного менеджменту на плат-
формі Української асоціації китаєзнавців створено 
Експортно-імпортний офіс, який надає весь спектр 
послуг від консультації до відкриття виробництва в 
Китаї та  запуску інвестиційних проєктів. Офіс має 
3 представництва в містах Чженчжоу, Шеньчжень 
і на острові Хайнань та 6 партнерських компаній 
у Пекіні, Шанхаї, Сіані, Гуанчжоу, Харбіні та Сямені. 

Експертна група складається з 5 фахівців, що мають 
багаторічний досвід роботи в Китаї.

Підсумовуючи, варто нагадати, що розвиток справ-
жніх стратегічних відносин з Китаєм – це ключо-
вий тест для України на її спроможність проводити 
адекватну і суверенну зовнішню політику, виходячи 
з власних (національних) інтересів і зважаючи на 
реалії зовнішнього світу. Саме з національних інте-
ресів слід виходити, відповідаючи на бінарний ви-
бір, поставлений США перед більшістю своїх парт-
нерів: ви зі США чи з Китаєм? Нам слід пам’ятати, що 
всі елементи трикутника «США–ЄС–РФ» через різні 
причини фактично виступають проти стратегічних 
відносин України з Китаєм.

Відомо, що в ЄС поділяють ідею США щодо стриму-
вання Китаю, особливо в економічних проєктах, на-
приклад щодо кредитів. Однак на двосторонньому 
рівні держави ЄС ведуть з КНР доволі активні пере-
говори. Тобто варто сприймати заклики європейців 
до України бути більш стриманими у своїй стратегії 
щодо Китаю насамперед з точки зору конкуренції, 
розуміючи, що за цим стоять інтереси певних об’єд-
нань чи окремих держав.

Україні вкрай необхідно позбутися тягаря невико-
наних зобов’язань і обіцянок. Цей тягар негативно 
впливає на двосторонні відносини, необхідно шу-
кати рішення, бо будь-якому терпінню приходить 
кінець. Проблемні питання українсько-китайського 
ВТС, зокрема, справа «Мотор Січ», стали маркером, 
який покаже реальний напрям розвитку україн-
сько-китайських відносин. Без вирішення цього 
питання розраховувати на стратегічні відносини 
з Китаєм не варто. До того ж слід пам’ятати, що із са-
мого початку не Китай хотів придбати «Мотор Січ», 
а власники «Мотор Січі» прагнули його продати за 
найкращу ціну.

Участь України в ініціативі «Пояс і шлях» не супере-
чить євроінтеграції, а навпаки, сприятиме їй. Незва-
жаючи на окремі застереження, Європейський Союз 
активно розвиває різноманітні форми співпраці 
з Китаєм, провідні європейські країни (ФРН, Франція, 
Італія) мають власні «дорожні карти» такої взаємодії, 
а країни Східної Європи повною мірою користуються 
фінансовими можливостями співробітництва з КНР.

Формат співробітництва КНР з країнами Централь-
ної та Східної Європи «17+1» напряму стосується 
України, якій варто приєднатися до китайського 
формату з європейського боку. Китай не мав жод-
них застережень щодо Угоди про асоціацію з ЄС, 
а приєднання України до формату «17+1» назавжди 
позиціонуватиме Україну як країну ЦСЄ та виклю-
чить її із ментального пострадянського простору.

Актуальним залишається питання ратифікації 
і введення в дію великого політичного договору, 
підписаного у 2013 р. Цей документ є основопо-
ложним у наших взаєминах.
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Як бачимо, між 1995 і 2015 роками споживання м’яса птиці зросло із 31% на душу населення майже до 40%. 
Навпаки, яловичини зменшилось з 24,6 до 18,9%, а свинини – з 38,6 до 36,6%. Слід розглянути різницю 
у споживанні між країнами. Наприклад, у США мешканці споживають понад 95 кг м’яса на рік; у Китаї  
– 50 кг, а в Індії – лише 2,9 кг. Різниця у споживанні базується на таких факторах, як дохід, звички, 
традиції та у таких випадках, як Бразилія, кліматичні умови. Інформація вказує на те, що збільшення 
виробництва м’яса, а також споживання на душу населення в розвинених країнах та країнах, що розви-
ваються, хоча і в різних пропорціях, але триватиме, і в найближчі роки це відбуватиметься головним 
чином за рахунок збільшення споживання курятини.

За даними FAS USDA, найбільшими споживачами м’яса у 2020 році є США (18%), Китай (16%), ЄС (12%), Брази-
лія (10%) та інші, а виробниками – США (20%), Китай (15%), Бразилія (15%), ЄС (12%). При цьому найбільшими 
країнами-імпортерами курячого м’яса є Японія (11%), Китай (10%), Мексика (9%), ЄС (6%), Саудівська Аравія 
(5%), а експортерами – Бразилія (32%), ЄС (12%), Таїланд (7%), Туреччина (4%), Україна (3%)2.

В. ОСАДЧУК АНАЛІТИКА

   Китайський ринок   
курятини: перспективи  
       для українського 
  виробника
В. Осадчук
стажер-дослідник Інституту досліджень сучасного Китаю 
імені Бориса Курца (при Київському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана)

1 FAO, World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective. URL: http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e07.htm.

СВІТОВИЙ РИНОК КУРЯТИНИ
Споживання м’яса стабільно зростало протягом декількох десятиліть. За оцінками FAO та OECD, 
причинами є збільшення населення та середніх доходів, що дозволило перейти від вживання пере-
важно зернових продуктів харчування до збільшення м’яса в раціоні. Серед найпопулярніших видів  –  
червоне м’ясо (велика рогата худоба, вівці), біле м’ясо (переважно птиця, а здебільшого і свини-
на) та морепродукти (риба та молюски). Збільшилось виробництво всіх видів м’ясного білка, хоча 
курятини було більш помітним.

Темпи зростання

Період 1967/69 1987/89 1997/99 2015 2030/ 1967–2015

Великої рогатої худоби 38 53,7 58,7 74 88,4 1,43%

Свинини 34,1 66,3 86,5 110,2 124,5 2,53%

Овець 6,6 9,1 10,8 15,3 20,1 1,80%

Курей 12,9 37,2 61,8 100,6 143,3 4,47%

Всього: 91,6 166,3 217,8 300,1 376,3 2,56%

Виробництво м’яса в світі, 1967–2030 (мільйонів тонн)

Таблиця 1

Джерело: FAO, World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective1

Серед розглянутих видів м’яса пташине перейшло 
від третього джерела м’ясного білка до другого. 
За прогнозами до 2030 року куряче м’ясо буде пер-
шим джерелом м’ясного білка з часткою 38% від 
загальної кількості.
Причинами такого прогнозу є: ціна на птицю нижча, ніж 
на червоне м’ясо; птахи швидше ростуть, ніж інші види; 
виробництво є більш ефективним; споживачі позитив-
но сприймають харчові властивості пташиного м’яса; 
фактично відсутні релігійні обмеження щодо спожи-
вання; поява нових альтернатив продуктів переробки.

Очікується, що споживання суттєво збільшиться в 
деяких густонаселених країнах, які швидко зроста-
ють, як у разі з Китаєм та Індією. Через ефективність, 
економічну вигідність уряди можуть також сприяти 
виробництву пташиного м’яса.

Споживання м’яса на душу населення зросло на 24% 
у період між 1995 і 2015 роками і, як очікується, зро-
сте ще на 3,5% з 2015 по 2025 рік. Склад споживання 
змінився, як показано в наступній таблиці:

Споживання м’яса на душу населення у світі (кг на душу населення), 1995–2025 роки

Таблиця 2

Темпи зростання

Період 1995 % Усього 2015 % Усього 2025 % Усього

Великої рогатої худоби 6,77 24,6% 6,43 18,9% 6,67 18,9%

Свинини 10,61 38.6% 12,48 36,6% 12,54 35,5%

Овець 1,59 5,8% 1,71 5,0% 1,89 5,4%

Курей 8,54 31,0% 13,48 39,5% 14,2 40,2%

Всього: 27,51 34,1 35,3

Джерело: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016–2025

2 FAS USDA. Livestock and Poultry: World Markets and Trade, October 9, 2020. URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf.
3 Курка здавна вважалася здоровою альтернативою червоному м’ясу, адже має низький вміст насичених жирів, містить більшу кількість 
ненасичених жирних кислот омега-6, ніж інші види м’яса тварин, а також багата на білки, важливі вітаміни та мінерали, такі як В6, В12, залізо, 
цинк та мідь. Джерело: https://blog.insidetracker.com/is-chicken-healthy.

РИНОК КИТАЮ
Споживання

Експертами FAS USDA прогнозується, що споживання курячого м’яса в Китаї збільшиться до 15,7 млн 
тонн у 2021 році, що на два відсотки більше  порівняно з попереднім роком. Є два основні фактори, які 
на це вплинуть у 2021 році: ціни на свинину та COVID-19.

Споживання свинини впало в 2019 році, коли ціни 
досягли рекордно високих показників, що спричи-
нило 20-відсоткове збільшення споживання куря-
тини як альтернативи за рік. У міру відновлення 
стада свиней та зниження цін на свинину зростання 
споживання курячого м’яса сповільнюватиметься. 
Проте залишатиметься вище рівня до африканської 
чуми свиней (АЧС) через низку факторів: спожи-
вання м’яса птиці вже зростало; китайський уряд 
та дієтологи все частіше рекомендують людям їсти 

більше курячого м’яса, оскільки воно корисніше3, 
ніж інші тваринні білки. Було затверджено План 
дій щодо здорового харчування населення Китаю 
(2019–2030), за яким визначено незмінні принципи,  
а саме відмову від нездорової дієти, що містить за-
надто багато солі, цукру, жиру та є одним з провід-
них факторів ризику ожиріння, серцево-судинних 
захворювань, діабету та раку. Тому, хоча доступність 
свинини й зросте, багато китайських споживачів на-
завжди змінили свій раціон на користь курятини.

Білих бройлерів. Їх споживання у домогосподар-
ствах та харчовій промисловості зросте у 2020 році, 

тоді як в інституційних структурах та секторі гро-
мадського харчування зменшиться через COVID-19. 

На ринку очікується зростання споживання:
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Хоча пандемія серйозно вплинула на споживання 
білих бройлерів у першому кварталі 2020 року, за-
гальнонаціональне економічне уповільнення, на-
впаки, стимулюватиме попит на птицю, особливо на 
м’ясо білих бройлерів, що є найдешевшим м’ясом.

Гібридної (817) курки. Вона швидко росте і має менші розміри, ніж білий бройлер, завдяки чому підходить 
для типової китайської родини з трьох осіб. Її популярність, імовірно, зросте через збільшення кількості 
китайських споживачів, які замовляють продукти в режимі онлайн через проблеми COVID-19, адже пере-
важно продається вже готовою стравою.

Бройлерів із жовтим пір’ям. Традиційно багато ки-
тайських споживачів віддають перевагу м’ясу жов-
тих бройлерів, виходячи з того, що воно більш аро-
матне та корисне, ніж м’ясо білого бройлера. Між 
свининою та жовто-пір’яним бройлером, ціни яких 
подібні, виберуть перший варіант.

Виробництво

На зміну виробництва в країні впливали такі по-
дії: АЧС у Китаї в 2018, яка створила дефіцит м’яс-
ного білка на ринку та змінила структуру, адже 
надала поштовх швидкому розширенню галузі пта-
хівництва; шість високопатогенних спалахів пташи-
ного грипу (HPAI); COVID-19, який вплинув і на попит, 
і на виробництво, адже із закриттям ресторанів, 
шкіл, їдальнь та інших харчових закладів попит на 
куряче м’ясо суттєво впав. За даними Національно-
го бюро статистики (НСБ), виробництво м’яса пти-
ці в Китаї у першому кварталі 2020 року становило 
5,23 млн тонн, що на 1,1 відсотка більше порівняно з 
аналогічним періодом 2019 року, що набагато нижче 

очікуваних темпів приросту. Зауважте, що статисти-
ка НСБ повідомляє лише про загальний обсяг ви-
робництва «м’яса птиці». Відносний приріст брой-
лерів був би трохи вищим.

Білі та жовті бройлери становлять понад 80 відсо-
тків загального виробництва курячого м’яса в Ки-
таї. За підрахунками галузі, бройлери з білим пір’ям 
становлять 50 відсотків від загального виробництва 
курячого м’яса в Китаї, жовті бройлери – 32 відсотки 
(див. рисунок 1). Виробництво білих бройлерів зосе-
реджено на Півночі на чолі з провінцією Шаньдун, а 
виробництво жовтих бройлерів – на Півдні на чолі 
з провінцією Гуандун.

Рис. 1. Виробництво курячого м’яса в Китаї в 2020 р., %

4 FAS USDA. China: Poultry and Products Annual, 2020 URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/
DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_08-01-2020.

5 General Administration of Customs of the People’s Republic of China. URL: 
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/index.html.

За прогнозами FAS USDA, виробництво курятини з 
жовтим пір’ям буде стабільним у 2021 році. Жовті 
бройлери різноманітні за видами, ціною та циклами 
розмноження. Вони походять з корінних видів, тому 
вся їх генетика може бути виготовлена в країні.

Починаючи з 2019 року зменшення поставок сви-
нини та подальший підвищений попит на птицю 
спричинили розширення галузі жовтих бройлерів. 
Однак до 2020 року це розширення почало сповіль-
нюватися через відновлення стада свиней у Китаї та 
через спалах COVID-19.

Також виробництво гібридної курятини, за оцінка-
ми FAS USDA, швидко зросте. Гібридна курка (відома 

як «817 курка») – це унікальний китайський сорт. Він 
походить з провінції Шаньдун і в основному був ви-
ведений для постачання переробній промисловос-
ті. У Шаньдуні є дуже відома регіональна страва під 
назвою «Тушкована курка Дечжоу». Цей продукт до-
сяг національної популярності, і готові до вживання 
цілі кури замовляються через електронну комерцію 
по всій країні. Цей сорт швидко росте (35–45 днів), 
тому виробничі витрати (курчат та корми) станов-
лять лише 40–50 відсотків від білих бройлерів. Як 
результат виробництво та використання гібридної 
курятини швидко розширилося останніми роками 
та стало стабільним.

Очікується, що виробництво білих бройлерів продовжуватиме збільшуватися в 2021 році через великі 
недавні інвестиції у виробництво птиці, адже додадуть значних нових потужностей, що призведе до 
занепокоєння певної галузі птахівництва через надлишкову пропозицію.

Експорт

Експертами FAS USDA експорт курячого м’яса до 2021 року в Китаї прогнозується на рівні 420 000 тонн, що 
становить 12-відсоткове збільшення порівняно з оцінками 375 000 тонн у 2020 році. Оскільки внутрішнє ви-
робництво Китаю продовжує зростати, але попит сповільнюється, китайська промисловість зосередиться 
на збільшенні експорту. Основними експортними ринками Китаю є Японія та Гонконг, на частку яких при-
падає близько 80 відсотків загального обсягу експорту курячого м’яса з Китаю.

Імпорт

Прогнозується, що імпорт курячого м’яса зменшить-
ся на 16 відсотків до 775 000 тонн у 2021 році, голов-
ним чином через зниження ціни на внутрішньому 
ринку. Попит на нові замовлення також почав змен-
шуватися через збільшення наслідків від COVID-19. 
Прогнозується, що імпорт у другій половині  
2020 року буде обмежений через наявні високі запа-
си імпортованої продукції, велике внутрішнє вироб-
ництво та слабший ринковий попит через тривалі 
обмеження COVID-19. Китай також провів перевірку 
запасів продовольства, більшість з яких спрямовані 
на імпортні продукти, особливо м’яса птиці. Поточ-
ний перелік експортерів затверджений Бюро з без-
пеки імпорту та експорту харчових продуктів КНР5.

Серед експортерів Бразилія залишатиметься про-
відним постачальником Китаю в 2021 році. Однак, 
як очікується, її частка на ринку зменшиться зі 
збільшенням доступу, що надається її конкурентам. 
За даними митної служби Китаю, імпорт курячого 
м’яса з Бразилії у 2019 році становив 72 відсотки 
від загального обсягу імпорту Китаю. Але за перші 
п’ять місяців 2020 року частка бразильського ринку 
зменшилася на 10 відсотків. Наприклад, зменшен-
ня частки відбулось за рахунок збільшення імпор-
ту із США після скасування заборони в листопаді  
2019 року. З січня по травень 2020 року Китай посів 
третє місце за величиною експорту американсько-
го курячого м’яса.

РИНОК УКРАЇНИ

З урахуванням імпорто-орієнтованості Китаю, експортного потенціалу України та змін, які відбува-
ються у світовій економіці, зокрема на ринках цих двох країн, слід розглянути можливості їх співпраці, а 
саме торговельної на ринку курятини. Проаналізуємо спершу виробничі потужності країни-експортера.

Виробництво

У виробництві курятини в Україні домінують великі промислові виробники. У 2020 році частка курячого 
м’яса, виробленого на великих промислових фермах, зросла ще на один відсоток, досягнувши 89 відсотків 
виробництва курячого м’яса.

Промислове виробництво курячого м’яса в Україні дуже зосереджене. Один великий виробник має понад 
60 відсотків ринку, це група «МХП», а шість менших виробників займають інші 30 відсотків ринку – Птахо-Джерело: FAS USDA. China: Poultry and Products Annual, 20204
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комплекс «Дніпропетровський», АПГ «Пан Курчак», Компанія «Агро-Овен», ПрАТ «Володимир-Волинська 
птахофабрика», ТзОВ «Західний торговельний ресурс» (УЛАР), ТОВ «Комплекс «Агромарс».

Менше дев’яти відсотків зосереджено у великій 
кількості дрібних фермерських господарств. Зде-
більшого великі виробники курячого м’яса виро-
щують власні кормові культури, мають власні 
елеватори, комбікормові заводи, інкубаторії, за-
бій та інше для повного циклу виробництва.

Українські виробники курячого м’яса споживають 
понад 60 відсотків вироблених кормів. Незважаю-
чи на складні погодні умови та очікуваний нижчий 
урожай кормових культур на Півдні України, у пта-
хівництві не спостерігатиметься дефіциту кормів у 
сезоні 2020/21. Україна залишатиметься основним 
виробником та експортером кормових культур, а 
виробники курячого м’яса продовжуватимуть кори-
стуватися своєю перевагою в ціні кормів.

Внутрішні та світові ціни на куряче м’ясо пішли на 
спад у 2020 році. Суворі карантинні заходи, пов’язані 

із COVID-19, введені урядом України на початку бе-
резня 2020 року, призвели до значного падіння по-
питу з боку підприємств харчової сфери та готель-
но-ресторанного бізнесу. Роздрібний попит трохи 
постраждав, але швидко нормалізувався. Україн-
ським кафе та ресторанам було дозволено віднови-
ти обмежене обслуговування на відкритих терасах у 
середині травня та повернутися до роботи з повним 
спектром послуг наприкінці червня. Ці заходи разом 
із зростанням експорту призвели до певної стабілі-
зації цін. Тим не менше як внутрішні, так і експортні 
ціни залишаються на 10–20 відсотків нижчими рівня 
2019 року, і є значна невизначеність через побою-
вання щодо другої хвилі поширення COVID-19 на ос-
новних ринках призначення в ЄС та Азії. Нижчий, ніж 
зазвичай рівень цін все одно дозволяє отримувати 
прибуток виробництвам, втримувати необхідні рівні 
внутрішніх продажів та експорту.

Рис. 2. Споживання на душу населення в Україні в 2019, %

Птиця, переважно курятина, залишається основним джерелом білка тваринного походження для населен-
ня. У 2020 році рівень споживання м’яса птиці в Україні, ймовірно, зросте на два з половиною відсотки. 
Економічний спад, пов’язаний із COVID-19, негативно впливає на рівень доходів, а також збільшення роз-
риву між цінами на птицю та червоне м’ясо, що сприятиме зростанню споживання м’яса птиці. Очікується, 
що ці фактори матимуть вплив на споживання і в наступному 2021 році, тому внутрішнє споживання ще 
збільшиться.

Споживання

Джерело: Державна служба статистики України

У 2020/21 Україна залишатиметься одночасно великим експортером та великим імпортером курячого м’яса. 
Торгові потоки між країнами відбуваються таким чином, що дорогі курячі шматки та ціла курка експорту-
ються, тоді як курячі субпродукти завозяться. Що пояснюється низьким рівнем доходів населення України. 
Очікується, що нещодавнє зростання внутрішнього виробництва субпродуктів призведе до скорочення 
імпорту. Експорт, імовірно, зросте як у 2020, так і в 2021 роках за рахунок зростання малого, середнього 
виробника та ефективного використання потужностей найбільшим виробником – групою «МХП». Експорт 
і надалі перевищуватиме імпорт як за обсягом, так і особливо у вартісному вираженні.

Торгівля

Експорт

За прогнозами FAS USDA, очікується, що, незважа-
ючи на економічні турбулентності як на внутріш-
ньому, так і на міжнародному рівнях, Україна все ж 
незначно збільшить експорт курячого м’яса в 2020 
та 2021 роках. Низька собівартість продукції буде 
основною причиною зростання виробництва та 
експорту. Наявні показники свідчать про зростання 
виробництва у січні–червні 2020 року, незважаючи 
на деяке падіння виробництва у березні та квітні. 
Однак цей прогноз може змінюватись через ситуа-
цію із COVID-19.

Найбільший виробник курячого м’яса в Україні – 
група «МХП», як очікується, залишатиметься най-
більшим експортером, займатиме майже 90 відсотків 
усього експорту курячого м’яса з України. В останні 

місяці 2020 року Україна, ймовірно, зосередиться на 
існуючих ринках Азії, країн колишнього Радянсько-
го Союзу та Африки. Проте Україна навряд чи поч-
не експорт курячого м’яса до Японії або домовиться 
про вихід на ринок Китаю до кінця 2020 року, хоча 
обидва ринки можуть стати доступними в 2021 році.

Запровадивши меншу квоту у 2019 році, ЄС продов-
жує втрачати свою роль головного імпортера куря-
чого м’яса українських виробників. Частка України 
знизилася з 35 відсотків у 2018 році до 16 відсотків у 
2020 році. Тому близькосхідні країни швидко набу-
вають великого значення як напрями експорту для 
українського курячого м’яса вищої категорії (пере-
важно ціле куряче м’ясо). Очікується, що ситуація не 
зміниться в 2021 році.

Імпорт

Значне зростання експорту м’яса вищої категорії 
останніми роками було б неможливим без масо-
вого імпорту субпродуктів, який замінює вивезене 
куряче м’ясо на внутрішньому ринку. У минулому 
українські виробники курячого м’яса виявляли не-
великий інтерес до внутрішнього ринку субпродук-
тів через низьку норму прибутку. Однак зростання 
внутрішнього виробництва та переробки дало змо-
гу збільшити виробництво субпродуктів. Ці додат-

кові виробничі потужності, запущені наприкінці 
2019 року, призвели до падіння імпорту в 2020 році, 
що також прогнозується на 2021 рік.

Країни ЄС залишаються єдиним джерелом деше-
вих курячих субпродуктів. Протягом кількох років 
імпорт ЄС також служив важливим політичним 
аргументом у переговорах щодо нового україн-
ського експортного тарифу.

За допомогою впровадження новітніх технологій на виробництві мож-
на не лише покращувати якість продукції, збільшувати виробництво, 
яке і без того зростає, та зменшувати витрати, але й забезпечити 
можливість вирощування різних видів курей, які користуються попи-
том на китайському ринку, та бути готовим пристосуватись до нових 
умов на ринку, а саме в цьому разі  появи нових видів, про що все частіше 
заявляє китайський національний виробник. Крім того, досягнення за-
значених цілей також допоможе пройти жорсткий відбір експортерів, 
технічні бар’єри та запобігти можливому ембарго.

ВИСНОВКИ
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- інтенсивні капіталовкладення в розвиток 
та будівництво виробничих об’єктів з високим 

рівнем ефективності;

- впровадження новітніх технологій 
на виробництві;

- повний виробничий процес: від вирощування 
зернових до виготовлення кормів та від 

виробництва інкубаційного яйця до продажу 
кінцевої продукції;

- зростання поголів’я птиці;

- використання практики зонування як методу 
запобігання поширення хвороб на виробництві;

-  низькі витрати на виробництво;

- широка збутова мережа на внутрішньому ринку.

- якість (використання антибіотиків);

- високий рівень споживання на внутрішньому 
ринку та низька частка експорту;

- висока концентрація ринку;

- вузький асортимент;

- залежність від ринку зерна.

O T

- великий китайський ринок;

- експортно-орієнтований китайський ринок;

- збільшення попиту через послаблення 
карантину;

- зростання китайського попиту на готову 
продукцію;

- зростання китайського попиту на продукцію 
вищого ґатунку;

- збільшення обсягів українського експорту 
(збільшення частки експорту у споживанні);

- зниження рівня споживання на внутрішньому 
українському ринку через посилення карантину, 

можливість кількісно задовольнити споживчі 
потреби китайського ринку;

- новий імпортер субпродуктів;

- торгівля кормами;

- запуск додаткових виробничих потужностей.

- жорсткіші правила відбору експортерів 
(ембарго, технічні бар’єри, санітарно-

епідеміологічні норми);

- бюрократичні процедури (як з української, 
так і з китайської сторони);

- низький ступінь пізнаваності українських 
виробників китайським споживачем;

- поява нових країн-конкурентів;

- COVID-19 та скорочення виробництва;

- високий рівень споживання на внутрішньому 
українському ринку та неспроможність 

забезпечити експорт;

- зміна клімату, неврожай;

- зміцнення китайського національного 
виробника;

- труднощі вирощування нових видів птиці, 
непритаманних українському виробнику;

- поява товарів-замінників (наприклад, 
новий вид курятини, штучне м’ясо).

Повний виробничий процес (від вирощування зер-
нових до виготовлення кормів та від виробни-
цтва інкубаційного яйця до продажу кінцевої про-
дукції) допомагає бути незалежними від імпорту 
на всіх фазах виробництва, дає можливість ство-
рювати пропозицію на ринку не лише курятиною, 
але й сировиною, яйцями, субпродуктами та у 
перспективі готовою продукцією, попит на яку 
нині невпинно зростає.

За умови інтенсивних капіталовкладень у розвиток 
та будівництво виробничих об’єктів з високим рів-
нем ефективності український виробник зможе за-
довольнити зростаючий попит як на власному, так 
і на китайському ринку, цим самим змінить відсо-
ткове співвідношення внутрішнього споживання з 
експортом. Також таку слабку сторону допоможуть 
зміцнити на певний період карантинні умови, які в 
Україні триватимуть довше, ніж у Китаї, що вплива-
тиме на споживчий попит цих двох країн.

Збільшення попиту не лише на субпродукти, а й 
продукцію вищого ґатунку зі зростанням доходів, 
особливо після скасування карантину, на вели-
кому експортно-орієнтовному китайському ринку 
стимулюватиме запуск додаткових виробничих по-
тужностей як українського виробника, так і інших 
країн, у тому числі і Китаю. За таких умов з’являть-
ся більші можливості реалізації, але й збільшиться 
кількість конкурентів.

Зростання поголів’я птиць, найнижчі витрати на 
виробництво посилить цінову конкурентоспромож-
ність українських виробників, за рахунок чого зміц-
ниться позиція на ринку серед країн-конкурентів та 
національного виробника і, відповідно, збільшить 
обсяги українського експорту. Проте залежність від 
ринку зерна, а саме кліматичних умов, ставить під 
загрозу таку перевагу.

Для виділення себе з-поміж інших конкурентів 
та вирішення проблеми появи національного ви-
робника слід співпрацювати на умовах бартеру. 
З урахуванням втрати ЄС звання першого імпор-
тера субпродуктів України варто розглянути та 
запропонувати Китаю посісти це місце, що може 
покращити відносини між країнами та бути ви-
гідним для двох сторін.

В умовах невизначеності через COVID-19 можуть ви-
никнути проблеми скорочення виробництва україн-
ських виробників та побоювання з китайської сторо-
ни експортувати продукцію. Нині ситуація стабільна, 
спалахів епідемії на заводах українських виробників 
не зафіксовано, виробництво, навпаки, зростає зав-
дяки використанню додаткових потужностей.

Проте зростання пропозиції може мати і негатив-
ний вплив, адже у разі спалаху, наприклад курячого 
грипу, можуть завдатись значні збитки. Таку загрозу 
можна подолати практикою зонування, яку, напри-
клад ПАТ «Миронівський хлібопродукт», використо-
вує з Європейським Союзом, Об’єднаними Араб-
ськими Еміратами і цілою низкою інших країн.

Одним із важких викликів для українського виробника під час входжен-
ня на ринок постане завдання зміцнення своїх позицій, зайняття міс-
ця, забезпечення пізнаваності бренду китайськими споживачами. Тому 
українським виробникам з 2020 року варто налагоджувати зв’язки, пе-
реконуючи у вигідності, надійності співпраці та імпорті нашої продук-
ції, використовуючи стратегію B2B, активно брати участь у експорт-
но-імпортних ярмарках у КНР, які нині відбуваються онлайн. Слід також 
залучати уряд, дипломатичні канали з метою просування української 
продукції на ринку Китаю, лобіювання інтересів українських компаній, 
надання державних гарантій та інших заходів з арсеналу держави, як 
це роблять Сполучені Штати Америки та Бразилія. У короткий термін 
потрібно міцно закріпитися на ємкому ринку країни-імпортера. З цією 
метою українським компаніям варто проводити активну політику бо-
ротьби з конкурентами за рахунок ключових переваг та ефективної 
маркетингової політики. Варто максимально враховувати національні 
особливості китайського ринку, наприклад за рахунок нішової продукції –  
жовтих бройлерів та гібридних курей.

Однією з невирішених проблем є висока концентрація на українському ринку, що ставить під загрозу 
можливість задоволення споживчого попиту, адже у разі виникнення проблем, зазначених вище, у най-
більшого виробника, постраждає більша частка внутрішнього ринку та суттєво знизяться експорт-
ні показники, цим самим опиниться під загрозою співробітництво двох країн.

SWOT-аналіз українського виробника курятини на ринку КНР

Таблиця 3
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учасників під час коронавірусної кризи: державам-учасникам та приватному бізнесу, що зіштовхнулися із 
серйозними економічно-фінансовими наслідками через епідемію COVID-19, буде надано від 5 до 10 млрд 
дол. США протягом 18 місяців (з квітня 2020 року по жовтень 2021 року).  Саме тому не дивно, що   Прези-
дент КНР п. Сі Цзіньпінь під час виступу на згаданій щорічній зустрічі учасників банку закликав зробити цю 
фінустанову «новим типом мультинаціонального банку розвитку», «новим видом платформ розвитку» та 
«новою парадигмою багатостороннього міжнародного співробітництва».

АНАЛІТИКАВ. СИРОТА

   Китайська фінансова 
подушка безпеки 
          для УКРАЇНИ

На цьому фоні абсолютно нелогічним виглядає си-
туація, коли представники фінансових кіл Украї-
ни не взяли участь у літній щорічній зустрічі Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB), мультинаціо-
нальної фінансової установи, яка є флагманом ре-
алізації інфраструктурних проєктів у межах  ініці-
ативи «Один пояс, один шлях» (BRI, Belt and Road 
Initiative) поряд із китайськими банками розвитку 
(China Development Bank (CDB), Export-Import Bank 
of China (Exim)) та «великою четвіркою» найбільших 
державних банків: Industrial & Commercial Bank of 
China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural 

Bank of China (ABC), Bank of China (BOC)). Фактично 
під парасолькою лідерства Китаю (його «голосую-
ча частка» становить 26,6% від капіталу AIIB) ство-
рюється досить перспективний транснаціональний 
банк розвитку. При цьому ця фінансова структура 
органічно вбудовується у глобальну фінансову ар-
хітектуру нарівні зі Світовим  Банком, європейськи-
ми інститутами фінансів розвитку (Європейський 
Інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський Банк ре-
конструкції та розвитку (ЄБРР)) та Asian Development 
Bank (ADB, мультинаціональний банк розвитку, у ро-
боті якого значну роль відіграє Японія).

Китайські фінансові установи розвитку стають системоутворюючим елементом су-
часної фінансової архітектури. Україна об’єктивно потребує налагодження співпраці з 
такими новітніми гравцями на глобальному фінансовому ринку: саме китайські фінан-
сово-кредитні інститути мають різноманітний інструментарій для задоволення бага-
томільярдних потреб нашої країни в інфраструктурних інвестиціях або для полегшення 
тягаря економічного спаду через пандемію COVID-19. Особливо на фоні того, що  експерти 
авторитетного британського аналітичного центру Chatham House аргументовано дово-
дять:  підозри щодо намагання Китаю заманити країни-позичальники у «боргову пастку» 
для подальшого отримання контролю над їхніми ключовими активами є значно перебіль-
шеними. При цьому європейські партнери України активно ведуть діалог з Китаєм у фі-
нансово-економічній сфері.

Навесні 2020 року широкий позитивний резонанс в українському суспільстві викликала 
гуманітарна допомога, що надавалася Китаєм. Журналісти відслідковували рейси ван-
тажних літаків з тестами на коронавірус, масками та іншими засобами захисту, що прибу-
вали у Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Представники великого українського бізнесу 
декларували свої приязні стосунки з китайським підприємцем Джеком Ма, засновником 
Alibaba Group, в очікуванні додаткових надходжень гуманітарних вантажів зі Сходу.

З огляду на  невтішні економічні реалії світу, ця унікальна спеціалізована  установа не тільки фінан-
сує інфраструктурні проєкти з маркером «Один пояс, один шлях», але й надає фінансову підтримку кра-
їнам-учасникам, економіки яких найбільш постраждали від карантину та супутнього економічного спаду, 
часто матеріалізованого у кризу бюджетних надходжень. AIIB навіть заснував власну програму підтримки 

Отже, можна спрогнозувати, що на фоні економічної кризи через COVID-19 особливо посилю-
ється роль Китаю як нової глобальної гуманітарної сили. При цьому фінансово-економічні 
механізми будуть одними з основних важелів надання такого глобального публічного блага. 
Саме на такому фоні і виглядає нелогічною відсутність представників політичних та фі-
нансових кіл України на згаданій щорічній зустрічі AIIB. Адже замість того, щоб «просити 
рибу» можна отримати «рибацьке приладдя, необхідне для того, щоб самостійно спіймати 
рибу».  Іншими словами, китайська мережа банків розвитку та новітніх мультинаціональних 
фінустанов такого спрямування дає змогу Україні перейти від статусу спраглого споживача 
гуманітарної допомоги до режиму взаємовигідної для обох сторін співпраці.

УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕК ДО СПЛАТИ

Економічний спад, зумовлений коронавірусом, дуже дорого коштував Україні. За оцінками Київської школи 
економіки, втрати економіки України від введення карантину можна оцінити від 50 до 54 млрд дол. США. 
Такі витрати еквівалентні 35% ВВП України, вираженого в доларах США в цінах 2019 року. Зараз для Укра-
їни отримання кожного нового траншу кредиту від МВФ перетворюється на захоплюючий серіал, котрий, 
на жаль, не має конкретного успішного кінцевого результату. На цьому фоні загострюється потреба в 
отриманні фінансових ресурсів з альтернативних зовнішніх джерел. Особливо з огляду на колосальний 
бюджетний дефіцит України, який після березневих змін до головного кошторису країни досяг рекордних 
300 млрд грн, або 7,5% від ВВП. З іншого боку, у період з 4-го кварталу 2020 року та у 2021 році Україну як су-
веренного позичальника її корпоративні структури та банківські установи також очікують значні виплати 
зовнішнім  кредиторам у розмірі 31,3 млрд дол. США. На відміну від багатьох азійських країн, що є учасни-
ками або тісно співпрацюють з китайськими банками розвитку, Україна не має можливості залучити таке 
цільове фінансування для подолання економічних наслідків коронавірусної кризи.

З іншого боку, не втратила своєї актуальності по-
треба масштабного оновлення інфраструктури, що 
є досить затратним проєктом. За оцінками Прези-
дента В.  Зеленського, озвученими ним під час ві-
зиту до Туреччини у серпні 2019 року,  у найближчі 
п’ять років в українську інфраструктуру буде інвес-
товано не менше 20  млрд дол. США. Кошти будуть 
спрямовані на реконструкцію 24 000 км. автошляхів, 
збільшення кількості реально працюючих аеропор-
тів до 15, розвитку 5 морських портів. Чим зумов-
лена потреба у таких значних видатках? Насампе-
ред великим ступенем зношеності та застарілістю. 
Управління зі сприяння міжнародній торгівлі США 
(державна агенція, що сприяє розширення екс-
порту, який не має сільськогосподарську природу) 
зазначає, що український транзитний потенціал 
використовується лише на 25–30%. Також для пов-
ноти оцінки корисним буде ознайомитися з Індек-
сом ефективності логістики від Світового Банку. Цей 
комплексний показник розраховується кожні два 
роки для аналізу проблем та можливостей у сфері 
ефективності торговельної логістики країн. Незва-
жаючи на досить високу загальну позицію України 
в останньому Індексі 2018 року (66-е місце зі 160 
країн-учасників), більш детальний аналіз окремих 

складників цього рейтингу наводить на досить кри-
тичні роздуми. Адже найгірші значення складника 
Індексу Україна має саме у розрізі показника «Інф-
раструктура»: 119-е місце із 160 країн. Тому цілком 
зрозумілими виглядають оцінки Міжнародної тор-
гової адміністрації США, дещо співзвучні з «інфра-
структурним чеком» від Президента Зеленського. Ця 
американська агенція визначає, що для успішного 
проведення реформ українська інфраструктура по-
требує залучення додаткових 20–25 млрд дол. США 
інвестицій до 2030 року. При цьому інфраструктур-
ний розвиток потребуватиме залучення 8–10 млрд 
дол. США приватних інвестицій щорічно протягом 
наступних 12–15 років.

Також, на думку Управління зі сприяння міжнарод-
ній торгівлі США, Україна самостійно здатна забез-
печити лише 1,5 млрд дол. США вкладень в інфра-
структуру щорічно. На цьому фоні цікаво оцінити 
відповідність в Україні наявних джерел фінансуван-
ня інфраструктурних інвестицій. Основну роль тут 
відіграють власні кошти підприємств та бізнесу, але 
зрозуміло, що за умови карантину та супутнього еко-
номічного спаду можливості їх використання пря-

В. Сирота
банковский эксперт, к.э.н., постоянный автор специализированного  
блога Focus Ukraine (Kennan Institute, Woodrow Wilson Center, USA)
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мують практично до нуля. Адже більш нагальною є 
потреба в обігових коштах, а довгострокові інвести-
ції «заморожуються». З огляду на значний мульти-
плікативний ефект від реалізації інфраструктурних 
проєктів, такі інвестиції присутні у порядку денно-
му майже кожної програми антикризових заходів, 
масштабних програм державного інвестування, зо-
крема в інфраструктурні проєкти. Проте масштаб 
наявних державних фінансових ресурсів є порівня-
но мізерним: за оцінками GMK Center, у Державному 
бюджеті України на 2020 рік (до березневих «коро-

навірусних» змін) на фінансування інфраструктури 
були виділено 75,6 млрд грн.

З огляду на викладене, кошти європейських фінан-
сових інститутів розвитку набувають особливої 
ваги. Зокрема, у 2019 році обсяг нових інвестицій 
ЄБРР в Україну становив 1,1 млрд. євро у межах 51 
проєкту в державному і приватному секторах. 
Також важливу роль у фінансуванні інфраструк-
тури відіграє ЄІБ, експерти GMK Center виокрем-
люють такі основні напрями його проєктів:

АНАЛІТИКАВ. СИРОТА

Рис. 1. Основні інфраструктурні проєкти, профінансовані ЄІБ в Україні, млн євро

Джерело: Аналітична публікація на інформаційному порталі GMK Center: https://gmk.center/posts/
strojka-veka-smozhet-li-ukraina-uskorit-modernizaciju-infrastruktury/

Слід зазначити, що вищезгадані інвестиційні пропозиції явно неадекватні реальним 
потребам економіки України. Так, за оцінками аналітиків компанії «Інвестиційний 
Капітал України» ((ICU), транспорт та інфраструктура є третім за привабливіс-
тю сектором для інвестицій в Україну (після АПК та енергетики), який становить 
6% ВВП. За оцінками інвестбанкіра Макара Пасенюка, модернізація залізничних 
шляхів вимагатиме 2 млрд дол. США, а ремонт автомобільних шляхів – 4 млрд дол 
США. Експерти, опитані журналістами видання Kyivpost, визначили потребу в інф-
раструктурних інвестиціях у розрізі окремих галузей. Так, «Укрзалізниця» потребує 
капіталовкладень у розмірі приблизно 10,5 млрд дол. США, а відновлення річкової інф-
раструктури (шлюзи, термінали) потребує 2 млрд дол. США інвестицій. Відповідно 
до  стратегії розвитку транспорту України галузь авіасполучення вимагає вкладень 
у обсязі 8 млрд дол. США. Незважаючи на карантинні обмеження, питання оновлення 
інфраструктури не зникає з порядку денного, а ефективні вкладення у цю сферу мо-
жуть дати мультиплікаційний ефект для всієї багатостраждальної економіки Укра-
їни. Китайські кредитні установи розвитку, котрі отримали унікальну компетенцію 
фінансової підтримки інфраструктурних перетворень під час роботи з проєкта-
ми ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ», можуть запропонувати бажане вирішення 
описаних перезрілих українських проблем.

МЕНЮ ВІД КИТАЙСЬКИХ ПАРТНЕРІВ

Вищезгадана фінансова установа є мультинаціональним банком розвитку, котрий вирішує транскордон-
ні проблеми соціально-економічного розвитку, насамперед фінансове супроводження ініціативи «Один 
пояс, один шлях». За оцінками деяких експертів, його створення у 2016 році стало першою появою по-
дібного  мультинаціонального банку після виникнення Європейського банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) у 1991 році для успішного транзиту пострадянських економік Східної Європи до ринкового стану. 
Крім унікальної компетенції у галузі інфраструктури, AIIB також бере на себе фінансову гуманітарну місію 
для країн, постраждалих від Covid-19 (дуже часто разом зі Світовим Банком):  обіцяно фінансування заку-
півлі медичного обладнання на суму 500 млн дол. США для Індії та надання Індонезії 250 млн дол. США для 
поширення тестування на коронавірус та обладнання лікарень для протидії пандемії. Варто зазначити, 
що AIIB є фінансовою установою для фінансування проєктів (project bank), а не для визначення політики 
розвитку (policy bank). Можна припустити, що це може стати перевагою у потенційній роботі AIIB в Україні. 
Особливо на фоні втоми українського суспільства від програм реформування економіки, що базуються на 
специфічному баченні соціальних та економічних проблем та «рецептів» їх вирішення експертами МВФ 
та Світового Банку. Можна спрогнозувати, що мультинаціональна фінансова інституція буде працювати на 
українському ринку з позицій економічних інтересів у межах конкретних проєктів, без прихованого полі-
тичного та соціального порядку денного болючої трансформації українського суспільства.

З огляду на викладене, буде цікаво спроєктувати попередній досвід AIIB на вітчизняні реалії: чи 
буде він корисним та актуальним для сьогоднішньої України? Для цього варто розглянути основ-
ні види проєктів, профінансованих цією мультинаціональною установою розвитку. Ці проєкти 
виокремлені, враховуючи нинішні потреби України, структуру її фінансової системи та успішний 
досвід реалізації подібних проєктів у минулому. Насамперед можна виокремити проєкти, спря-
мовані на фінансування інфраструктури: AIIB надав 165,5 млн дол. США позики для відновлення 
та реконструкції автошляхів у Бухарському регіоні Узбекистану до глобального спалаху пандемії 
COVID-19. Глобальна епідемія коронавірусу продемонструвала різноманітність «фінансового меню» 
мультинаціонального банку. Так, AIIB надав суттєву позику Казахстану для подолання фіскальних 
дисбалансів через вплив карантину на економіку, тобто посилення публічних фінансів із соці-
альним акцентом: залучені кошти у розмірі 750 млн дол. США будуть спрямовані на виплати безро-
бітним та податкові послаблення малому та середньому бізнесу. На фоні фактичного «заморожу-
вання» банківського кредитування економіки України після «банкопаду» особливо цікавими для 
нас є кейси фінансування за посередництва банківських установ.

Так, у Туреччині приблизно 500 млн дол. США отримали два національні 
банки розвитку. Фактично експерти AIIB вважають достатніми компетенції 
місцевих спеціалізованих банківських установ для фінансування турецької 
економіки. Цікавим є спрямування коштів: не просто кредитування малого 
та середнього бізнесу (соціальний аспект), а комерційних структур, залуче-
них у роботу попередньо профінансованих об’єктів інфраструктури (зокре-
ма, сектору альтернативних джерел електроенергії). Досить неординарне 
поєднання інфраструктурних компетенцій з новими соціальними потреба-
ми в умовах розгортання пандемії. З іншого боку, суттєві перспективи на 
українському банківському ринку має механізм кредитної підтримки бізне-
су через уповноважені банки-партнери. Експерти МВФ у спеціалізованому 
блозі на офіційному сайті цієї міжнародної фінансової інституції запропо-
нували модель банківського кредитування потреб у оборотному капіталі на 
3-річний період та боргових платежів на інтервалі одного року для малого 
та середнього бізнесу за умови збереження робочих місць. Акцент робить-
ся на наданні коштів банкам-партнерам, які мають компетенції у роботі з 
таким специфічним сегментом клієнтів. Частково практичне втілення цієї  
схеми здійснив AIIB шляхом надання фінансових ресурсів уповноваженим 
банківським установам Киргизії у розмірі 50 млн дол. США. Більш деталь-
на інформація про вищезгадані приклади фінансово-кредитної діяльності 
AIIB наведена у таблиці 1.
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Тип проєкту
Країна 

реалізації

Сума наданих 
коштів, млн 

дол. США
Зміст проєкту

Позики на 
інфраструктурні проєкти

Узбекистан 165,5

Реконструкція міжнародного 
автомобільного шляху А380 в 
Каракалпакстані та Хорезмській області 
Узбекистану (проєкт мережа шляхів 
Бухари). Позичальником виступає 
Міністерство інвестицій та міжнародної 
торгівлі, а надалі кошти розподіляються 
підрядникам.

Кредити місцевим 
банкам розвитку

Туреччина 500

Надання кредитів двом турецьким 
банкам розвитку  Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası (TSKB) and Türkiye Kalkınma ve 
Yatırım Bankası (TKYB) для підтримки 
попередніх інфраструктурних проєктів 
у сфері відновлювальної енергетики. 
Кошти будуть спрямовані на покриття 
проблем із ліквідністю через кризу, 
зумовлену COVID-19: має бути збільшено 
доступ до фінансових ресурсів малого 
та середнього й корпоративного бізнесу, 
що здійснюють діяльність у визначених 
інфраструктурних проєктах.

Позика  централізованим 
державним фондам, 
бюджету для соціальних 
виплат та полегшення 
податкового 
навантаження на бізнес 
в умовах розгортання 
негативних явищ в 
економіці через COVID-19

Казахстан 750

Позика Міністерству фінансів для 
пом’якшення негативних економічних 
наслідків коронавірусної кризи. 
Забезпечення виплат по безробіттю, 
фіксація цін на окремі категорії 
продуктів харчування через зниження 
ПДВ. Відстрочка сплати або тимчасова 
нульова ставка за окремими категоріями 
податків  для малого та середнього 
бізнесу.

Комерційні банки 
виступають 
посередниками у 
наданні кредитів 
малому та середньому 
бізнесу в умовах 
COVID-19

Киргизька 
Республіка

50

Надання через уповноважені банки 
кредитів малому та середньому бізнесу 
для покриття розривів ліквідності 
та забезпечення необхідного рівня 
оборотного капіталу.

Таблиця 1

Джерело: Проєкти, погоджені Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): 
https://www.aiib.org/en/projects/list/index.html?status=Approved

Отже, AIIB пропонує різноманітні продукти, структуровані під потреби позичальників: мо-
жуть бути профінансовані як заходи, спрямовані на подолання економічного спаду через 
пандемію, котрі мають чітко виражене соціальне спрямування, так і масштабні інфра-
структурні проєкти (теж можуть стати частиною антикризової економічної програми). 
Зазначена ситуація чітко демонструє ще одну конкурентну перевагу цієї мультинаціональ-
ної фінансової установи: гнучкість, мінімальний бюрократизм та швидкість прийняття 
рішення про вкладання коштів. Навіть ці окремо вибрані кейси демонструють, що AIIB  ак-
тивно використовує локальні банки для спрямування фінансових ресурсів у визначені про-
єкти. Загальна статистика цього мультинаціонального банку розвитку підтверджує ви-
сновок: фінансові інституції посідають друге місце серед типів проєктів, у які інвестує AIIB 
(23%). Це також набуває особливої ваги для України у контексті пожвавлення банківського 
кредитування, адже китайські інвестиції можуть стати «свіжим подихом вітру» для ві-
тчизняної банківської системи, котра перебуває у напівкоматозному стані з позицій фінан-
сування реального сектору економіки.

Для AIIB співпраця з Україною може бути корисною 
у контексті диверсифікації портфеля кредитно-ін-
вестиційних вкладень для цього мультинаціональ-
ного банку. Цікавим має стати порівняння з NDB 
(New Development Bank), іншим мультинаціональ-
ним  фінансовим інститутом розвитку, що виступає 
своєрідним доповненням  до AIIB, його «молодшим 
братом» у системі азійської фінансової архітектури 
розвитку. Зазначений банк об’єднує країни BRICS 
(Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка) 
–  нові економіки, що стрімко розвиваються. Але 
вкладення цього інституту розвитку дуже сильно 
сконцентровані у вищеперелічених країнах. AIIB, 
навпаки, демонструє прагнення до розширення 

географії власного кредитно-інвестиційного порт-
фелю. Цим можна також пояснити те, що перелік 
його учасників не обмежується азіатським регіоном, 
включаючи багато європейських країн (наприклад, 
Швейцарію), майже всіх членів G7 (за винятком США 
та Японії).  Країни, що не є позичальниками муль-
тинаціонального банку, мають «голосуючу частку» 
у його капіталі у розмірі загалом 26%.  Таким чином, 
наявність у переліку акціонерів AIIB політично ней-
тральних, економічно розвинених країн гарантує 
домінування економічних інтересів його міноритар-
них акціонерів над спокусами політичного впливу з 
боку Китаю як власника основної частки акцій цієї 
мультинаціональної фінустанови.

JUST BUSINESS ТА НІЯКОЇ ПОЛІТИКИ

Вищезгаданий аспект роботи AIIB набуває особливої ваги у контексті того, що в політичних та екс-
пертних колах китайські фінансові інститути розвитку сприймаються як «амбасадори дипломатії 
боргової пастки» (debt trap diplomacy).  Тобто фінансування Китаєм інфраструктурних проєктів є 
проявом «хижацької економіки», змістом існування якої є надання економічно слабким країнам великих 
позик з високою ймовірністю невиконання зобов’язань перед кредиторами. Наслідком цього, як прави-
ло, є конвертація боргу в акціонерний капітал (debt-equity swap), що матеріалізується у подальшому 
контролі Китаю над ключовими об’єктами інфраструктури збанкрутілих країн. З огляду на викладе-
не, на особливу увагу заслуговує одне з останніх досліджень експертів авторитетного британського 
аналітичного центру Chatham House під назвою «Розвінчуючи міф про «дипломатію боргової пастки». 
У фокусі цієї роботи була оцінка, чи справді реалізація ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» (BRI, Belt 
and Road Initiative) є визначальним чинником фактичного дефолту країн, що попередньо залучали ки-
тайські кредитно-інвестиційні вливання.

Серед його головних висновків можна виокремити 
такі: економічні фактори є основною мотиваційною 
та рушійною силою BRI проєктів; китайська система 
фінансів розвитку занадто фрагментовано та слаб-
ко координується, щоб упроваджувати централізо-
вані стратегічні завдання, що мають прихований 
політичний порядок денний; місцеві урядові струк-
тури з власними політичними та економічними ін-
тересами визначають зміст та форму BRI проєктів у 
кожній, окремо взятій країні. Навіть «хрестоматій-
ні жертви дипломатії боргової пастки» (Шрі-Ланка, 
Малайзія) не можуть визначити китайські фінанси 
розвитку як першоджерело своїх фінансових про-

блем. Адже ці країни перебували у «зоні фінансової 
турбулентності» до китайських фінансових ін’єкцій: 
така ситуація спостерігалася через сумнівну еко-
номічну поведінку місцевих еліт та надмірне захо-
плення ринками капіталу, на яких домінували захід-
ні фінансові структури.

На цьому фоні є логічним, що AIIB досить органічно 
вбудувався у сучасну глобальну фінансову архітек-
туру. На користь цього твердження, крім наявності 
економічно розвинених демократичних країн у пе-
реліку акціонерів, можна навести залучення визна-
них у світі фахівців з фінансів розвитку на високі 
посади у мультинаціональній фінансовій установі. 
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меччини та її бажання мати вигоду від закупівель  
(телекомунікаційне обладнання, матеріали, техніка 
та ін.) у межах проєктів  AIIB. Міцні промислові зв’яз-
ки Китаю та Франції у сфері ядерної енергетики та 
авіабудування та наростаючі китайські інвестиції в 
економіку Італії, що перебуває у хронічній стагнації, 
також створили плодючий ґрунт для  поглиблення 
співпраці з новоствореною мультинаціональною 
установою розвитку.

З урахуванням інтенсивного розвитку економічних 
стосунків європейських країн та Китаю не можна 
недооцінювати роль, яку відіграє AIIB у зазначе-
ному процесі. Так, інструмент співробітництва з 
третьою стороною (third-party market cooperation) 

перебуває зараз у фокусі зусиль, спрямованих на 
розвиток ініціативи «Один пояс, один шлях». Його 
зміст полягає у можливості кооперації китайської 
сторони з партнерами, що мають розвинену еко-
номіку, під час реалізації спільних BRI проєктів. 
Наприклад, Німеччина (потенційно головний бене-
фіціар від застосування такого інструменту) може 
постачати своє обладнання та допомагати з техніч-
ною  експертизою проєкту побудови мостів в Укра-
їні за рахунок коштів згаданої мультинаціональної 
установи розвитку. За інформацією Національної 
комісії з розвитку та реформ на початок вересня 
2019 року Китай підписав угоди співробітництва з 
третьою стороною з 14 країнами, включаючи Фран-
цію, Японію, Великобританію та Італію.

Більшість таких професіоналів мали попередньо 
досвід роботи у найкращих світових інститутах роз-
витку і, безперечно, будуть намагатися запровади-
ти найкращі управлінські практики в її операційні 
процеси. AIIB налагодив співпрацю з провідними 
світовими фінансовими установами розвитку, зо-
крема, наприклад, шляхом укладання у травні 2016 
року Меморандуму про Розуміння з ЄБРР. Але най-
більш цікавим є той факт, що ця мультинаціональна 
установа досить  активно використовує механізм 
співфінансування проєктів, залучаючи  як партне-

рів інші банки розвитку (Світовий Банк, Азійський 
Банк Розвитку), які мають унікальні компетенції у 
сфері технічної експертизи проєктів та суттєві фі-
нансові ресурси. Вчені з Бостонського Центру Гло-
бальної Політики Розвитку наводять цікаву статис-
тику: до кінця 2019 року інший мультинаціональний 
інститут розвитку NDB мав більше проєктів (на суму 
15,3 млрд дол. США), ніж  AIIB (на 11,7 млрд. дол. США). 
Однак фактичне витрачання NDB є суттєво нижчим, 
що може свідчити про погодження цією інституцією 
проєктів, які не готові повністю до імплементації.

В. СИРОТА АНАЛІТИКА

Рис. 2. Щорічне погодження проєктів AIIB та NDB у 2016–2019 рр., млрд дол. США

Джерело: Working paper of the G-24 & Global Development Policy Center of Boston University: 
https://www.bu.edu/gdp/2020/04/30/from-drawing-board-to-reality-the-first-four-years-of-operations-at-

the-asian-infrastructure-investment-bank-and-new-development-bank/

За оцінками менеджменту NDB, це можна пояснити тим, що AIIB більш активно за-
лучений у співпрацю, зокрема шляхом співфінансування, з іншими мультинаціональ-
ними банками розвитку. Слід зауважити, що європейські партнери України, напевно, 
раніше практично відчули правильність теоретичних висновків експертів Chathcam 
House та зрозуміли переваги мультиплікаційного ефекту від таких багатомільярд-
них інвестицій для власних економік. Адже із самого утворення AIIB вони намагали-
ся започаткувати кооперацію з новим мультинаціональним банком. Щоправда, цей 
процес відбувався в індивідуальному порядку, без координації зусиль та спільного 
представництва загальноєвропейських інтересів, що зумовило досить різкі оцінки 
з боку Єврокомісії.

Так, Великобританія робила акцент на статусі Лон-
донського Сіті як глобального фінансового центру, 
здатного комплексно обслуговувати транзакції AIIB. 
Відповідно до стратегії  залучення китайських банків 
та становлення Лондона як глобального офшорного 
хабу торгівлі юанем (випуску облігацій, номінованих 
у валюті Китаю) Лондонська фондова біржа (LSE) у 
2015 році створила перший у Європі фонд грошового 

ринку, номінований в юанях (одразу за декілька днів 
після аналогічного управлінського рішення AIIB). На 
Туманному Альбіоні оцінюють потенційні вигоди від 
такої співпраці з Китаєм більшими, ніж можливі, але 
малоймовірні, контрзаходами США. У континенталь-
ній Європі також відбулося формування своєрідної 
«китайсько-німецької осі». Перспективи її досить 
солідні, з огляду на індустріальний потенціал Ні-

Іншим механізмом взаємодії європейських кра-
їн та Китаю є щорічні економічні та фінансо-
ві Діалоги. Такий термін застосовується для 
визначення регулярних зустрічей китайських 
топ-посадовців з їх європейськими колега-
ми, що спрямовані на розвиток двосторонніх 
торговельних та інвестиційних відносин. Так, 
однією з форм подібного діалогу з Великобри-
танією стала низка офіційних візитів топ-по-
садовців, що матеріалізувалося у становлен-
ня «Золотої ери» (як висловився британський 
прем’єр Д. Кемерон) у дипломатичних стосун-
ках між двома країнами, котра, на жаль, зараз 
змінилася прохолодженням через політичну 
кризу у Гонконзі. На цьому етапі  Лондонський 
Сіті використовує власні переваги як світово-
го фінансового центру, забезпечуючи найбіль-
ший обсяг валютних торгів юанем за межами 

Китаю та виступаючи другим у світі за об-
сягом  офшорним борговим ринком, номінова-
ним у юані. Також заслуговує на увагу проєкт 
транскордонного лістингу між Лондонською 
та Шанхайською фондовими біржами, котрий 
загальмував через політичну кон’юнктуру. 
Аналізуючи українські перспективи співпраці з 
AIIB, зазначимо, що Великобританія виступи-
ла одним з інвесторів Спеціального Фонду для 
підготовки проєктів цієї установи. Зазначений 
Фонд забезпечує підготовку попередньої тех-
нологічної та фінансової експертизи (в тому 
числі за рахунок грантових коштів), необхідної 
для надання коштів цим мультинаціональним 
банком розвитку. Українські публічні та бізне-
сові структури можуть користуватися цими 
фінансовими ресурсами для якісної підготовки 
проєктної документації.

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що цілком очевидним є той факт, що потенційна співпраця 
України та AIIB може стати не тільки опорою нової програми антикризових заходів в економіці, але 
й здатна відкрити нове «вікно можливостей» у фінансовій сфері. Його можна порівняти з початком 
співпраці України з ЄБРР на початку 1990-х років або приходом європейського банківського капіталу 
в українську фінансову систему після Помаранчевої Революції.  Одним із орієнтирів успішності співп-
раці з цією мультинаціональною установою розвитку може стати залучення у найближчі два-три 
роки декількох мільярдів довгострокових кредитних коштів (на термін від 5 років) під 5–6% у дола-
рах США. Найбільш реалістичним шляхом для цього є входження України до переліку перспективних 
членів-засновників (prospective founding members): інвестування коштів у частку в капіталі банку 
(згідно з установчими вимогами Банку тільки приблизно 20% грошовими коштами) збільшує потен-
ційно доступну суму, доступну для залучення фінансування, проте не виникає право коригувати 

Німеччина як найбільший європейський акціонер AIIB (має 4,17% голосуючих акцій) також активно веде 
«фінансовий діалог» з Китаєм.  Ці країни декларують бажання поглиблювати співпрацю щодо проєктів 
BRI, у тому числі  співробітництва з третьою стороною, за допомогою цього мультинаціонального інституту 
розвитку. Також досить цікавою є кооперація у фінансуванні малого та середнього бізнесу китайського 
банку розвитку China Development Bank та німецької фінустанови DG Bank AG. Економічний та фінансовий 
Діалог Франції та Китаю спрямований на підтримку зусиль Європи та Франції щодо становлення нового 
континентального фінансового центру. Обидві країни будуть сприяти поширенню використання юаня та 
євро у міжнародній торгівлі та інвестиціях. Також Китай заохочує банки та інші фінансові установи приєд-
нуватися до Cross-border Inter-bank Payment System (аналог системи SWIFT) та сприяти розвитку китайської 
роздрібної платіжної системи China UnionPay, стимулюючи прийом платіжних карток UnionPay. Отже, можна 
погодитися з експертами, які вважають, що зацікавленість європейців у співпраці з AIIB відображає їхнє 
бажання відчувати більший вплив Китаю у мультиполярному світовому фінансовому порядку.
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установчі документи фінустанови. Для нерегіональних членів, до яких належить Україна, виділено 
обмежений пакет акцій, а розмір внеску залежить від частки у світовому ВВП. Тому інвестування 
декількох десятків мільйонів доларів США рівномірними траншами протягом п’яти років не стане 
борговим тягарем для системи публічних фінансів України, а потенційні фінансові вигоди значно 
перевищують суму інвестованих коштів.

АНАЛІТИКАВ. СИРОТА

Механізм одержання фінансування від  AIIB може 
змінюватися залежно від цільового спрямування та 
економічної природи коштів. У разі фінансування 
компенсаційних заходів через карантинні обмеження 
(виплата зарплат працівникам бізнесу, що не працює 
через карантин, або покриття фіскального дефіци-
ту через ненадходження податкових зборів) отри-
мувачем коштів може стати Міністерство фінансів 
України.  Використання місцевих банків як партнерів 
AIIB також пропонує різноманітні опції.  З огляду на 
масштаб інфраструктурних інвестицій та вимоги до 
регулювання банківської діяльності (обмеження на 
кредитування залежно від власного капіталу банку) 
державні банківські установи є першими кандидата-
ми у партнери для AIIB. За умови програм кредиту-
вання малого та середнього бізнесу дочірні структу-
ри європейських банківських груп мають відповідну 
компетенцію і можуть стати фінансовими посередни-
ками та агентами для вкладення коштів фінустанови. 
Це набуває особливої ваги з огляду на ймовірність 
залучення європейських партнерів  як «третьої сто-
рони» під час реалізації проєктів в Україні.

Китайські партнери активно застосовують позабан-
ківський механізм фінасування: «тіньовий банкінг» 
(shadow banking) досить поширений у фінансовій 

системі Китаю. Це може в окремих випадках мати 
позитивні наслідки, адже банківське регулювання 
може бути несприятливим та стати причиною відмо-
ви від окремих кредитно-інвестиційних рішень. Ки-
тайські фінансисти на цьому етапі надають перевагу 
саме небанківському механізму фінансування своїх 
проєктів в Україні. Тому цей маршрут здійснення ін-
вестицій, імовірно, буде основним у найближчі 1–1,5 
року. Інвестування коштів, отриманих від китайських 
банків, здійснюється через «посередників»: спочатку 
інвестор викуповує контрольний пакет акцій бізнесу, 
а лише потім з’ясовується, що джерелом такої купівлі 
стали кредитні кошти китайського банку.

Суто з позицій прагматизму на цьому етапі Україні 
також необхідно налагодити якщо не фінансово-е-
кономічний діалог з Китаєм, то хоча б започаткувати 
практику регулярних «фінансово-банківських ка-
ва-брейків». Логічно, що AIIB може стати не тільки 
флагманом розвитку проєктів ініціативи «Один пояс, 
один шлях», але й генератором перспективних ідей 
для виходу України з «економічного піке» та «буді-
вельним майданчиком» для їх практичного втілення. 
Але для цього треба усунути деякі ризики, реалізація 
яких може мати суттєві негативні наслідки для «но-
вонародженого» успішного співробітництва.

З боку китайської сторони необхідно посилити контроль діяльно-
сті та більш ефективну координацію діяльності різноманітних 
мультинаціональних банків, китайських агенцій, установ розвитку 
та державних підприємств, що здійснюють кредитно-інвестиційну 
діяльність «під парасолькою» BRI. Це дасть змогу більш ефективно 
використовувати інвестиційні ресурси, генеруючи прибуток та уни-
каючи створення зайвих інфраструктурних потужностей.  З боку 
третіх сторін (європейських партнерів України)  необхідна допомо-
га у сфері покращення управління локальними BRI проєктами, зокре-
ма шляхом кардинального підвищення їх прозорості. При цьому дуже 
важливою є пропозиція з боку європейських інститутів фінансів роз-
витку альтернативних та доповнюючих механізмів фінансування 
для України, котра тільки виграє від подібної конкуренції. Наявність 
валютного ризику у разі фінансування інфраструктурних проєктів 
в Україні є «спільним проблемним знаменником» для обидвох сторін: 
великі інвестиційні проєкти фінансуються у національній валюті, 
при цьому їх фондування з боку банків розвитку відбувається у до-
ларах США. З огляду на довгостроковий характер таких вкладень на 
перший план виходить потреба у створенні надійного фінансово-
го інструменту хеджування валютних ризиків. Активна кооперація 
України з Китаєм у сфері політики інтернаціоналізації юаня може 
запропонувати зручне й ефективне вирішення описаної проблеми.
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    «ОДИН ПОЯС, 
             ОДИН ШЛЯХ»
  до овацій, або Путівник       
       по українсько-   
китайському шоу-бізнесу
О. Спаринський
композитор та продюсер

У китайської нації з давніх часів є прекрасні традиції культурного 
взаємообміну з іншими країнами та народами. Китайська культу-
ра, збагачуючи свій зміст, воліє увібрати в себе найкраще з інших 
культур. Нині, коли Китай став відкритим для всього світу, без-
перестанку шириться культурний обмін, примножуються і підси-
люються зв’язки з іншими народами. «Держава чемності» і велика 
сім’я, що нараховує 56 національностей, широко розчинила двері, 
зустрічаючи друзів зі всіх кінців світу. Людські контакти, забарв-
лені народними традиціями, являють собою одну з найзахоплюю-
чих сторін епохи «Миру та розвитку».

У 2020 році Китай став головним зовнішньоекономічним партнером України. Тільки-но КНР удалося 
взяти планку статусу найбільшого торговельного партнера України, як Китай, а разом із ним й усю пла-
нету накрила хвиля епідемії коронавірусу та сукупних з нею проблем, які радикальним чином вплинули 
на економіку цілого світу, завдаючи їй серйозної шкоди, руйнуючи логістичні ланцюжки та сповільнюю-
чи споживання. Новини в царині культури також дають доволі невтішні факти.

З початку пандемії в Китаї було зачинено всі 
Disneyland парки та практично всі кінотеатри; їх 
загальна кількість у країні становить близько 60 
тисяч, а більша частина тих залів одночасно з де-
монстрацією кіно здійснює концертно-видовищний 
прокат. З часом обмеження щодо відвідування за-
ходів було пом’якшено, і процент наповнюваності 
залів глядачами становив спочатку 30%, згодом 
50%, а на сьогодні – 75%.

Також значних збитків зазнають китайські концерт-
ні організатори через відсутність виступів зарубіж-
них артистів у країні. Про скасування концертів ого-
лосили американська альтернативна група Pixies, 
британський поп-співак Крейг Девід, Національ-
ний симфонічний оркестр США, деякі  корейські 
поп-групи, а також гонконгська суперзірка Енді Лау, 

– повідомляють світові Інтернет-медіа. Про своє рі-
шення відмовитись від концертів на території КНР 
оголосив американський Національний симфоніч-
ний оркестр. Організатори ірландського шоу «По-
велитель танцю», незважаючи на те, що трупа вже 
перебувала в Китаї, скасували вісім виступів.

Будь-що, але професіоналів з України нині можна 
зустріти практично в будь-якій країні світу. Йдеть-
ся про людей з високопрофесійними навичками, 
які зуміли знайти застосування своїм знанням та 
фаху за кордоном. Саме від них лунають оптимі-
стичні голоси, які вказують на те, що криза таїть у 
собі і шанс.  От про таких людей ітиметься нижче: 
про історію, передумови, складнощі та практичні 
аспекти гастрольно-концертного будення між на-
шою країною та КНР.

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба зазначив:
«Відносини з Китаєм у нас розвиваються діалектично.

Немає ані політичного діалогу з Китайською Народною Республікою, 
ані короваю з хлібом... Але при цьому бізнес цвіте яскравим кольором».

Він же підкреслив, що це сталося без будь-якої підтримки з боку держави, тобто бізнес сам домовився.

Щодо твердження про відсутність політичного діалогу, можна сперечатись; згодом читач матиме нагоду в 
цьому пересвідчитись. А що є культура та мистецтво, чи ще вужче – гастрольно-концертна діяльність, як 
не галузь бізнесу? Отже, бізнес домовився самотужки. І це є чудовим прикладом самовідданої роботи за-
цікавлених професіоналів у відповідному напрямі. Найголовніше – аби ніхто не заважав! Ще одна цитата:

«Оскільки є канали міждержавного співробітництва,
складником яких є комунікація ділових кіл обох країн, придумувати

вже нічого не треба – варто тільки постукати в потрібні двері
і вони відкриються. Ось відсутність цього часто заважає.

А ще: інертність і нерозуміння специфіки роботи з китайськими
партнерами. Важелів досить, користуються ними мало хто»,

– вважає Ігор Литвин, голова Правління Асоціації Українсько-Китайського Стратегічного партнер-
ства, віце-голова Українсько-Китайської Ділової ради, Надзвичайний та Повноважний Посол України 

в Китаї в 1999–2001 роках.
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На нашу думку, останнє твердження є насправді актуальним та вельми влучним. Автор цих нотатків почина-
ючи від 2005 року й до сьогодні послідовно працює в галузі культурно-мистецької співпраці між Україною та 
КНР, тож мав нагоду вивчити цілу вервечку розмаїтих документів та почути велемудрі просторікування, які 
лунали з різноманітних офіційних джерел в Україні щодо планів культурного співробітництва із Піднебесною.

Оскільки ця стаття є чимось на зразок інформаційно-аналітичного пу-
тівника по гастрольно-концертній галузі, зауважимо, що будь-яка спра-
ва потребує своєрідного дороговказу. В іншому разі бізнес буде прирече-
ний на поразку. Автор, спираючись на власний багаторічний досвід, бере 
на себе сміливість надавати певні поради, своєрідним чином вистражда-
ні рецепти щодо подальшого розвитку галузі. Але цього, на нашу думку, 
замало: для успішної реалізації справи необхідно, щонайперше, відштовх-
нутись від певних правил та підстав, що їх було затверджено та схвале-
но всіма зацікавленими сторонами.

Порада № 1: Готуючи мистецький, гастрольний чи культурологічний захід в іншій країні, обов’язково оз-
найомтесь чи навіть прискіпливо вивчіть сукупність офіційних та правових документів, пов’язаних саме з 
галуззю вашої діяльності в тій країні чи регіоні.

У нашому разі таким необхідним аргументованим підґрунтям постають нижче згадувані ключові документи.

Першу міжурядову угоду про культурну співпрацю між Україною та КНР було підписано далекого 1992 року. 
Саме на цей рік припала низка чинних двосторонніх договорів між країнами: від Комюніке про встанов-
лення дипломатичних відносин між Україною та КНР  і до Угод про науково-технічне, торговельно-еконо-
мічне, культурне співробітництво тощо.

Основним механізмом регулювання, моніторингу й контролю у цій галузі була Підкомісія з питань спів-
робітництва у сфері культури. У 2002 та 2009 рр. проходили її засідання. Сторонами були підписані Плани 
співробітництва на 2002–2006 та 2009–2012 рр. У рамках їхньої реалізації проводилися Дні культури України 
в КНР (2002 та 2004 рр.) та Дні культури КНР в Україні (2010 та 2011 рр.). У квітні 2011 року Комісію було пере-
творено на Підкомісію з питань співробітництва у сфері культури в рамках українсько-китайської міжуря-
дової Комісії зі співробітництва.

Додамо, що перехід двосторонніх взаємодій на якісно новий етап розвитку між Україною і Китаєм відбувся 
в червні 2011 року, коли в рамках візиту Голови КНР Ху Цзіньтао ним і тодішнім Президентом України було 
підписано спільну декларацію щодо встановлення та розвитку відносин стратегічного партнерства між 
Україною і КНР.

ВІДПОВІДНО, СТРАТЕГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ПЕРЕДБАЧАЛО:

1. Поглиблення взаємодії в галузі культури шляхом проведення на взаємній основі днів 
культури України в Китаї і Китаю в Україні, мистецьких фестивалів, інших важливих масш-
табних заходів з метою зміцнення взаєморозуміння і дружби двох братніх народів України 
та Китаю.

2. Розробку щорічних графіків культурних заходів і поширення інформації про них через 
посольства України в Китаї та посольства Китаю в Україні серед громадськості обох держав.

3. Залучення та підтримку взаємодії між місцевими органами влади та неурядовими струк-
турами України та Китаю.

4. Створення культурних центрів у столиці України Києві і в столиці КНР  Пекіні, а також 
створення регіональних культурних центрів у регіонах України й провінціях Китаю.

5. Стимулювання співробітництва між Україною та Китаєм у галузі культурної індустрії, акти-
візації обміну інформацією у цій сфері.

Згідно з повідомленням прес-служби українсько-
го Уряду від 25 вересня 2016, в рамках Першого 
культурного Експо в КНР мала місце зустріч між 
Міністрами культури України і Китаю Євгеном 
Нищуком та Ло Шуганом, які обговорили питан-
ня культурного співробітництва між країнами, а 
також перспективи розвитку культурного рин-
ку в контексті торгово-економічних відносин 
країн «Шовкового шляху». Сторони домовились 
зміцнювати співробітництво на міжурядовому 
рівні і досягли домовленостей щодо проведення 
чергової робочої групи з усіх актуальних питань 
у сфері культури і мистецтва. Як пропозиції було 
розглянуто обмін делегаціями –  художниками, 
музикантами, проведення спільних концертів за 
участю артистів з обох країн. У жовтні того ж 
2016 року з Китаю в Україну планувалось прибут-
тя групи менеджерів культури, які мали відві-
дати низку театральних постановок, виступів 
творчих колективів для організації подальших 
гастролей у КНР тощо.

24 квітня 2017 р. у столичному «Українському Домі» 
тодішня перша леді України М. Порошенко відкрила 
Тиждень китайсько-українського культурного обмі-
ну в рамках ініціативи «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». 
Оскільки разом з низкою українських чиновників та 
китайською делегацією в офіційній церемонії від-

криття брали участь другий та третій Президенти 
України Л. Кучма і В. Ющенко, цей захід набув по-
літичного значення і став наочною демонстрацією 
активізації українсько-китайського співробітництва.

2017 року пресслужба Кабміну України повідоми-
ла, що за результатами Третього засідання укра-
їнсько-китайської Комісії зі співробітництва було 
підписано низку документів. В їх числі – Програма 
культурного співробітництва між Міністерством 
культури України та Міністерством культури КНР на 
2018–2022 рр.

Восени 2018 року на “Kyiv Media Week” було оголо-
шено, що Україна перебуває на стадії перемовин 
з China Film Co-Production Corporation (CFCC) щодо 
підписання двосторонньої угоди про ко-продукцію 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР.

10 грудня 2019 Держкомтелерадіо повідомило, що 
Україна і Китай обмінюватимуться теле- та радіопро-
грамами, інформаційними матеріалами про суспіль-
но-політичне, економічне та культурне життя країн.

Вражаючий стос документів, чи не так? Скажете, 
допоки здебільшого це були слова, декларації та 
обіцянки? З таким твердженням можна погоди-
тись, але частково. Бо вдалі заходи таки прово-
дилися, хоча, справді, деякі з них стикалися з про-
блемами та помилками.

Втім давайте послухаємо Джека Ма, одного з наймогутніших і найбагатших людей у світі, 
засновника цифрового Інтернет-гіганта Alibaba, який нещодавно відвідав Україну:

2013 року було парафовано меморандум про співпрацю між Державним агент-
ством України з питань кіно та Головним управлінням преси, публікацій, ра-
діо, кіно та телебачення Китаю у сфері спільного кіновиробництва.

Помилка – це просто урок. 
Чому в компаніях бояться помилок? 

Бо думають, що помилка – це поразка. 
Насправді, поразка –  це коли ти здаєшся. 

А помилка – це просто навчання.
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Приміром, із самого початку підготовки до Днів Укра-
їни 2002 організатори болісно вирішували ситуацію. 
В танцювальному мистецтві потрібно було визначи-
тися між класичним балетом, що набирав у тодіш-
ньому Китаї все більшої популярності, і ансамблем 
Вірського, здатного, як ніхто, презентувати само-
бутню фольклорну сторону українського буття. Пе-
ревагу було віддано останньому. Однак включення 
знаменитого танцювального колективу в офіційну 
делегацію звело б нанівець чисельність інших твор-
чих колективів. Тому ансамбль Вірського планувало-
ся в ті дні показати за окремим проєктом на комер-
ційній основі. На жаль, російський імпресаріо, який 
взявся за організацію гастролей, не зміг виконати 
свої фінансові зобов’язання і в КНР «втратили Вір-
ського». Натомість додамо, що згодом цей колектив 
було презентовано китайському глядачеві під час 
проведення «Днів культури України в Китаї 2018».

Перед ще одним учасником Днів 2002 – націо-
нальним ансамблем солістів «КИЇВСЬКА КАМЕРАТА» 
ставилося односкладове завдання – показати на 
класичному європейському матеріалі рівень інстру-
ментальної майстерності українських виконавців. 
Але зміни балетно-фольклорної частини україн-
ської культурної програми внесли свої корективи і 
в творчі плани «КИЇВСЬКОЇ КАМЕРАТИ». У результаті 
музиканти «на китайському виїзді» грали тільки два 
твори зі своєї  накатаної програми – концерт Баха і 
концерт Вівальді. Решта номерів – класичні оброб-
ки або твори українських композиторів. Причому 
очільники примудрилися «допомогти» музикантам 
з новими партитурами – новий репертуар освою-
вався в лічені дні. А ще ансамблю було поставлено 
завдання акомпанувати солістам Національної опе-
ри і солістам-інструменталістам.

Врешті-решт, музиканти з труднощами впоралися «на відмінно» і організатори Днів отримали замов-
лення терміново передати до КНР рекламні матеріали про нашу консерваторію. І от сьогодні, через роки, 
той зворотний зв’язок спрацював: у червні 2019 року за підтримки Штаб-квартири Інституту Конфуція На-
ціональною музичною академією України імені П.І. Чайковського та Центральною консерваторією музики 
(ЦКМ) був заснований Музичний центр Конфуція при НМАУ імені П.І. Чайковського. Завдання Центру – 
створення та виконання оперного репертуару, освітня діяльність, тури та експозиції; він стане осередком 
досліджень китайської музики і культурного обміну серед країн «Поясу та Дороги» для Центрально-Східної 
Європи та всього світу.

 Якщо ви знаєте, що добре для людей,
а чиновники цього не розуміють, треба боротися.

 Як надихати бюрократичну систему? Ніяк, треба змінити систему, –
зауважує Джек Ма.

Порада № 2: відкриваючи для своєї діяльності той чи інший новий географічний регіон, щонайперше дай-
те собі ради щодо всього розмаїття етнографічного, побутового, корисного, що його (той регіон чи країну) 
оточує: чим він живе.

Читач, напевно, зрозумів – усі вищезгадані факти 
належать до таких, що їх мали реалізовувати дер-
жавні структури, офіційні інститути, тобто ті, що є 
вповноваженими гідно та фахово займатись своєю 
справою.

Справді, кінець-кінцем, хіба провина митців, ви-
конавців, артистів, продюсерів у тому, що всі ви-
щеперераховані важелі не використовувалися за 
прямим призначенням? Може, справа в небажанні 
та принциповому нехтуванні головними правилами 
гри у цій галузі?

Очевидно, що кількість контактів політичних лідерів 
вимагала нової якості у взаєминах, коли в цивілізо-
ваний діалог повинні були включатися самі народи. 

А кращого способу зрозуміти один одного, ніж куль-
тура, ще ніхто не придумав. Хай би як культурно-гу-
манітарна сфера зайняла один з чільних напрямів 
співпраці між Україною та Китайською Народною 
Республікою. Дні культури України в КНР стали одни-
ми з актуальних заходів, спрямованих  на реалізацію 
мистецьких проєктів, інформативно-просвітницьких 
акцій та інших форм обмінів між Україною і Китаєм.

З історією наших міждержавних взаємин у галузі 
культури та мистецтва ми вже ознайомились, те-
пер згадаємо про колоритні цікавинки, які диву-
ють іноземців. Бо Китай сповнений дивовижною 
кількістю часто неймовірних речей та атрибутів 
повсякденного життя, які здатні вразити українця 
до глибини душі.

Наприклад, КНР – одна з найбільших країн у світі, де 
на всій її території діє єдиний стандартний час – пе-
кінський. Тому на заході країни заходи спізнюються 
на 4–5 годин і сонце сідає приблизно опівночі.

Європейська зовнішність викликає захват у місце-
вих жителів: у невеликих містах китайці щиро диву-
ються і жваво радіють появі іноземців, не прихову-
ючи своєї, по-дитячому відкритої, емоційної реакції.

Якщо ви були на діловій зустрічі, а потім вас ведуть 
на вечерю – відмовлятися не можна. На вечері вас, 
швидше за все, посадять так, аби ви сиділи облич-
чям до входу у приміщення. В Китаї це вважають 
найпочеснішим місцем, тож не варто намагатися 
пересісти на інше.

Китай геть увесь потонув у смогу – це міф. Так, у ве-
ликих промислових містах на сході та півночі країни 
справді є проблеми з екологією, але це не стосуєть-
ся ані західного, ані південного  Китаю, де цілий рік 
ясне небо й чиста вода.

У китайців культ вуличної їжі – вони їдять все і всю-
ди: на вулиці, в транспорті, на ходу, поки стоять у 
черзі за іншою їжею. Але вони люблять не просто 
поїсти, а смачно й різноманітно, тому асортимент 
вуличних страв просто вражає. Окрім суші, пель-
менів, малесеньких шашличків (так званих бар-
бекю), «наборів» – м’ясо + рис + овочі, Китай може 

здивувати вас  такими екзотичними стравами, як 
плавник акули, суп з гнізд птахів, приготований 
різними видами морський огірок (Голотурії) та інші 
молюски, страви зі змій і черепах; деякі ресторани 
подають м’ясо кішок. На вуличних ярмарках мож-
на побачити смажених скорпіонів і комах, але це 
лише для заманювання туристів, місцеві ніколи в 
житті не їстимуть такого.

Найпопулярніший напій у країні не чай, а гаряча 
вода. Споживання теплої води – китайська тради-
ція, яка сягає корінням у далеке минуле. Є кілька 
теорій її походження: нібито гаряча вода допома-
гає позбутися від різних хвороб, зберігає баланс 
енергії Інь і Янь. А більш приземлена, але й більш 
вірогідна – в країні із сумнівною екологією люди 
просто не можуть дозволити собі пити воду прямо 
з-під крана, не прокип’ятивши її. Тому не дивуйте-
ся, якщо в кафе замість меню вам спочатку прине-
суть склянку гарячої води.

На китайському телебаченні заборонено транс-
лювати реп і все, що стосується хіп-хоп культури в 
цілому, отже, не можна показувати субкультуру і її 
зразки, що деморалізують. Під забороною опини-
лися артисти з низьким ідеологічним рівнем, поз-
бавлені смаку, із заплямованою репутацією і про-
блемною мораллю; також під заборону потрапили 
артисти з татуюваннями.
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Зарплати і вартість життя в різних частинах Китаю 
суттєво різняться. У Пекіні чи Шанхаї, наприклад, 
для нормального життя потрібно не менш ніж 2000–
3000 доларів (50–75 тис. грн) на місяць, притому що 
мінімум 1000 доларів (25 тис. грн) витрачатиметься 
на винайм квартири. Вартість комунальних послуг 
у перерахунку на гривні – близько 9 тисяч. Вартість 
продуктів – близько 7 тисяч; якщо купувати звичні 
для українця продукти – значно більше. Авіапере-
літ в один бік – мінімум 15 тисяч грн, здебільшого 
25 тис грн. та вище.

Водночас головний плюс КНР для кожної творчо-о-
рієнтованої людини, що потрапила туди зі слов’ян-
ського світу, – величезна кількість джерел натхнен-
ня, що трапляються буквально на кожному кроці. 
Саме вони в змозі запалити ту саму бажану іскринку, 
що згодом надасть потужний імпульс для творчості.

Згадаємо успішні приклади проведення та реалізації 
іміджевих, культурологічних, гастрольно-концерт-
них та культурно-мистецьких ініціатив, що їх запро-
ваджували як державні, так і недержавні інститути 
наших країн; порівняємо та проаналізуємо їх.

Ансамбль пісні і танцю Збройних сил України під орудою полковника Д. Антонюка – військовий, про-
фесійний колектив Міністерства оборони України, творчий потенціал якого закладений у поєднан-
ні сольного та хорового співу, танцю й оркестрової музики, – став першим творчим колективом, 
який двічі у повному складі  представляв українське національне мистецтво в Китаї:  2005 та 2007 рр. 
Це притому, що загальний склад артистів у гастрольних турах сягав майже 100 осіб.

З 24 вересня по 12 грудня 2010 року Київ уперше від-
відав з гастролями Великий Китайський цирк (Hebei 
Acrobatic Troupe). Українському глядачеві було за-
пропоновано циркову програму, традиції якої фор-
мувалися протягом чотирьох тисячоліть, неймовірні 
за складністю виконання акробатичні номери, екзо-
тичне циркове дійство зі східним колоритом тощо. 
Другий візит цирку, в тому числі по різних містах 
України, припав на грудень 2015 – січень 2016 р.

2013 року «Студія Квартал-95», мистецьке дітище 
В. Зеленського, нинішнього Президента Украї-
ни, продала компанії Jiangxi TV ліцензію на регі-
ональну адаптацію свого шоу «Розсміши коміка» 
(виробництво китайської версії під назвою 笑傲
江湖 здійснювала Shixi Media). 2015 року китайські 

партнери придбали формат ще одного спільного 
проєкту «Студії Квартал-95» та продакшен-компанії 
Gaudi Studio – музичного реаліті-шоу «Хочу до Ме-
ладзе». Обидві програми дотепер є надзвичайно 
популярними в Піднебесній.

12 січня 2015 у КНР завершився великий гастроль-
ний тур Національного академічного театру опери 
та балету України. За 3 тижні київські артисти дали 
17 концертів у 13 містах.

У грудні 2015 року у народного артиста України Во-
лодимира Гришка закінчився дворічний контракт з 
китайськими продюсерами. За цей час наш тенор з 
грандіозним турне проїхався по десятку міст Підне-
бесної, де дав сотню майстер-класів та концертів.

На березень 2016 року припав перший гастрольний 
тур по континентальному Китаю всесвітньо відомо-
го колективу – Театру пантоміми та клоунади «МІ-
МІРИЧІ» з шоу «ПАПЕРОВИЙ СВІТ», багатократним 
призером найшанованіших та найпрестижніших 
фестивалів світу, включаючи Единбурзький. Попе-
редні виступи театру в регіоні припадали на Гон-
конг (2006–2008 рр.). Виступи гурту мали шалений 
успіх у дитячої аудиторії, що призвело до подаль-
шого розширення прокату по континентальному 

Китаю та створенню нових вистав для найменших –  
“PLASTIC FANTASTIC” та “CRAZY HATS”.

У травні 2016 року Харківський академічний росій-
ський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна повернув-
ся в «першу столицю», завершивши двомісячний 
гастрольний тур по 14 містах КНР. Тодішній посол 
України в Китаї О. Дьомін, відвідавши спектакль те-
атру у Шанхаї, назвав колектив першопрохідцем у 
налагодженні культурних зв’язків між Україною і Ки-
таєм у сфері драматичного мистецтва.
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У вересні 2018 року  вперше в історії мистецьких взаємин між нашими країнами український колектив з 
Дніпра «СВЯТО ДЛЯ ВСІХ» презентував у Шанхаї високотехнологічне багатожанрове розважальне шоу для 
дітей «КОСМІЧНІ ПРИГОДИ» КИТАЙСЬКОЮ (виділено автором) мовою. Створенню та реалізації цього уні-
кального проєкту передувала більш ніж півторарічна робота обох сторін. Цікаво, що  офіційне «прийнят-
тя» вистави на її відповідність шкільній програмі  для китайських дітлахів, 75-хвилинний виступ відбувався 
у залі, повній глядачів та в присутності представників Китайського національного космічного управління.

З 25 вересня по 19 листопада 2018 р. пройшли «Дні культури України в Китаї». До програми «Днів» увійшли 
виступи Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г.Г. Верьовки, виставка робіт 
відомого українського фотохудожника В. Козюка, майстер-класи Петриківського художнього розпису. Крім 
того, у рамках «Днів культури» українська делегація взяла участь у Міжнародному культурному ЕКСПО «ШОВ-
КОВИЙ ШЛЯХ» (м. Дуньхуан, 27–28 вересня 2018 р.), де Україна була представлена як головна країна-гість.

2018-го за підтримки Міністерства культури та ту-
ризму Китаю та Департаменту освіти міста Пекіна 
відбувся Міжнародний фестиваль класичного ба-
лету. Організатор фестивалю – Пекінська хореогра-
фічна академія – запросила до участі колективи із 
38 країн світу. За ініціативи ГО «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА 
МИСТЕЦТВ КИТАЮ» Україну представляли студен-

ти Київського хореографічного училища. Почесне 
призове третє місце – за Україною.

18 січня 2019 р. український мультфільм «Викрадена 
принцеса» вийшов у комерційний прокат на китай-
ський ринок. Найбільша в Україні та Східній Європі 
група компаній FILM.UA, що випустила цю стрічку, 
свої зв’язки з Китаєм розвиває починаючи з 2017 р.

З 31 січня по 5 лютого 2019 року у Львові відбувся 
восьмий Міжнародний фестиваль «Китайський Но-
вий рік в Україні», що його було проведено гро-
мадською організацією «Культурно-дослідницький 
центр України та Китаю “LAN HUA” за підтримки по-
сольства КНР та китайської діаспори. Починаючи з 
2012 року Фестиваль виріс до наймасштабнішого з 
подібних заходів у Європі. Щорічно тисячі львів’ян 
та гостей міста відвідують яскраве святкування Ки-
тайського Нового року,  яке в КНР отримало назву 
«Радісне Свято Весни».

Березень 2019 року – Піднебесна була зачарова-
на професіоналізмом та гарячими серцями укра-

їнських артистів цирку «Гранд» з Києва. Воістину, 
злилися воєдино лід і полум’я, й циркова програма 
«ІНФАНТА» потонула в оваціях китайських глядачів.

17 квітня 2019 року в Києві в будівлі Національної 
філармонії України відбувся вечір української та 
китайської музики. Концерт був приурочений до 
70-річчя заснування КНР, яке відзначалося того 
року. На заході виступили студенти, випускники та 
викладачі Національної музичної академії України 
(НМАУ) імені П.І. Чайковського та китайські артисти. 
Їм акомпанував Національний академічний оркестр 
народних інструментів України.

Посольство КНР в Україні стало організатором традиційного концер-
ту «РАДІСНЕ СВЯТО ВЕСНИ–2019», китайський колектив з Національно-
го оперного театру КНР під керівництвом Ґао Вея спеціально прибув 
до Києва для проведення цього заходу.

Серпень – вересень 2019 – перші гастролі в Азії артистів популярної групи ONUKA, яка зіграла в Китаї два 
сольні концерти – 29 серпня в Гуанчжоу і 1 вересня в Тяньцзінь. Також група взяла участь у Міжнародному 
фестивалі молодіжного мистецтва, де представляла українську музику; сам захід об’єднав десятки гуртів з 
різних куточків світу. Тур колективу було організовано за підтримки Посольства України в Китаї.

Згадує лідер гурту, Наталя Жижченко:

«Вони перекладали всі наші пісні, щоб слухачі розуміли, про що ми співаємо. 
На бічних екранах під час виступу транслювалися субтитри. 

Трек-лист – список пісень – у міністерстві Китаю затверджували 
за півроку до поїздки. Міняти порядок виконання суворо заборонялося. 

Коли їхали туди, не очікували такого пильного контролю. 
Все дуже строго і згідно з регламентом». 
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відвідала 14 найбільших китайських міст, у тому числі столицю КНР Пекін, де дала близько 20 вистав. Також 
харківські діти відвідали майстер-клас китайських артистів балету і побували в гостях у Національній ба-
летній трупі Китаю, де взяли участь у гала-концерті з нагоди 60-річчя китайського балету.

АНАЛІТИКАО. СПАРИНСЬКИЙ

Мені на це можуть заперечити, що «народ-то хо-
дить». А що йому лишається робити? Так чи інакше 
сотні мільйонів глядачів просто вимагають нових 
видовищ: дається взнаки так званий «нереалізова-
ний попит». Часто-густо помилки жанрового позиці-
онування вводять китайських глядачів в оману: на-
приклад, прокатники презентують шоу як дитяче, що 
за фактом геть не відповідає дійсності. Це, зрештою, 
негативно впливає лише на  подальшу долю того чи 
іншого виконавця та гурту, який свідомо чи безвід-
повідально усунувся від процесу підготовки до туру 
по КНР; найгірше, що станеться – його буде просто 
усунено від подальшого гастрольного процесу. Але 
його місце негайно займуть інші: Україна є надзви-

чайно плідною та багатою на будь-які мистецькі 
проєкти та ініціативи.

Але скажіть справедливості заради, хіба все на-
справді виглядає так сумно? Є активно працюючі 
продюсери, промоутери і їхні колеги, завдяки яким 
ми можемо інформувати вас про те, що відбувається. 
Функціонує безліч чудових концертних майданчиків, 
яких на таку гігантську країну, як Китай, на думку 
автора, цілком досить. Водночас якщо бізнес успіш-
ний, то власники знаходять можливість реалізувати 
та оновлювати його в будь-якій географії: нові май-
данчики відкривалися, відкриваються і будуть від-
криватися – «СВЯТЕ МІСЦЕ ПОРОЖНІМ НЕ БУВАЄ».

У вересні 2019 року гурт ManSound, що його ShowBiz Award визнав кращою джазовою групою України, – 
український чоловічий вокальний ансамбль A Capella, знаменитий на весь світ своїм індивідуальним зву-
чанням, відвідав з гастролями Китай.

22 січня 2020 року вихованці Дитячого балетного театру Харківської хореографічної школи повернулися з 
гастролей по КНР, де показали казку «БІЛОСНІЖКА І СІМ ГНОМІВ». Як повідомили в театрі, це був уже 11-й 
фестивально-гастрольний тур учнів школи по Китаю, який відбувся в рамках співпраці театру з культур-
ними організаціями цієї країни за програмою «Відкриті двері в мистецтво». У ході поїдки Харківська трупа 

Як бачите, перелік успішно реалізованих проєктів насправді чималий! 
Звідки ж з’являються часто-густо негативні просторікування щодо відсутності 
дієвого поступу нашого мистецько-культурного співробітництва з Піднебесною?

Найголовніша, на нашу думку, причина – в особливостях організації концертів у Китаї 
та у відсутності знання тих відмінностей з-посеред багатьох представників урядових очільників в Україні. 

СПРОБУЄМО РОЗІБРАТИСЯ.
По-перше, в Китаї не так багато гастрольно-промоутерських компаній, які 
ймовірно спроможні дозволити собі заплатити гонорар з чотирма нулями у 
доларах за концерт мега-зірки на зразок Вітаса чи Слави Полуніна.

По-друге, кожен промоутер співпрацює зі «своїми» групами (артистами), які 
він регулярно возить, яким довіряє, з якими має налагоджений контакт. Без 
сумніву, промоутери приблизно уявляють (хай таке й важко передбачити),  
яку віддачу в економічному плані дасть той чи інший концерт і хто на нього 
прийде (тобто цільову аудиторію).

По-третє, розвиток бізнесу на китайсько-українському концертному ринку 
дуже сильно гальмують всілякі «зальотні» промоутери. В Китаї здебільшого 
це іноземці китайського походження, наприклад зі США; в Україні – чимала 
кількість китайців, що мешкають тут і займаються будь-чим, що в змозі при-
нести прибуток. Вони потрапляють на ринок на рік-півтора і, заробивши на 
одному колективові, зрештою, шляхом свідомого демпінгу починають цей 
ринок руйнувати. А потім з ринку зникають. Отже, доводиться за допомогою 
різноманітних хитрощів та резервів тримати планку.

По-четверте, складається враження, що на китайському концертному полі 
грає всього лише 15–20 агенцій. А власне ринок шоу-бізу, судячи з усього, 
поділений між кількома великими гравцями, що володіють досвідом, зв’яз-
ками і фінансовими ресурсами, що дозволяє за бажання «перебивати» про-
позиції інших гравців. На жаль, за незначними винятками, міцної та дов-
готривалої зацікавленості в українських прецедентах ті гравці – мейджори 
не висловлюють. Решта ж менших перебуває ніби на периферії процесу й 
«погоду не робить», задовольняючись малим.

Приємно, принаймні, що промоутери, з якими співпрацює автор, добре знають свою цільову аудиторію; 
в нашому випадку дитячу; отже, якісно обслуговують її потреби, проводячи дослідження за запитами ауди-
торії на тих чи інших артистів, залучаючи кошти у рекламу, сценічне обладнання, поліграфічну продукцію, 
послідовну промоцію, ТБ тощо.

Артистів в основному везуть до Китаю по накатаній доріжці через знайомих агентів, продюсерів, самих ви-
конавців. Хід міркувань (за нашою версією) такий: «з’явилося нове шоу, давайте його до Китаю завеземо, 
хай зіграють, знімемо вершки». Навіщо везти когось невідомого, розкручувати, ризикувати? Окрім усього, 
заощадимо на декораціях, світлі й звуці. Всі будуть задоволені!
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Прискіпливий читач, напевно, помітив, що всупереч заявам деяких тутешніх очільників від мистецтва, на-
справді, кількість українських колективів та виконавців, що гастролюють по Піднебесній, є значно більшою, 
на відміну від їхніх китайських колег, митців, що відвідують нашу країну останніми роками. І дисбаланс цей 
саме на нашу користь. Хоча насправді метою міжнародного культурного обміну є нагода та можливість для 
кожної з країн – учасників процесу – презентувати себе на сценах якнайширше та на умовах паритету.

З інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китаї в 1999–2001 роках Ігоря Литвина:

«Чи відбувається зараз культурна експансія Китаю в Україну? 
Не відбувається. У нас обмежені можливості дізнатися щось більше один 

про одного. Притому, що наші країни і так занадто різні, ми не робимо 
конкретних дій для цього, незважаючи на те, що цей рік (2019)

було оголошено роком Китаю в Україні».

Додає Віктор Кіктенко, президент Української асоціації китаєзнавців:

«Китай – це країна-стратег, і вона не розуміє, якщо постійно змінюють 
правила гри, якщо немає постійно діючої програми, а після зміни влади 

може кардинально змінюватися ставлення до цієї країни…».

От саме це, на нашу думку, є принциповим поясненням «прохолодного» ставлення до України 
як до рівноправного та повноцінного учасника культурного обміну з Піднебесною.

Порада № 3: Вивчіть усі нюанси візового та трудового законодавства країни, в якій ви плануєте гастроль-
ний тур чи окремий концертний захід. В іншому разі ви ризикуєте потрапити у довготривалу халепу неза-
лежно від художньої якості ваших проєктів.

Ще далекого 2008-го Китай заявляв про наміри 
ввести жорсткі правила для приїжджих до країни 
на гастролі зарубіжних поп і рок-виконавців. За час, 
що минув, змін, справді, відбулося чимало. При-
наймні минулого року підхід до візового питання в 
Україні радикально спростився: як стосовно доне-
давна скажених черг на так зване інтерв’ю, так і до 
самого алгоритму візиту до консульського відділу.

Співробітники кадрових агентств стверджують, що 
до Китаю здебільшого запрошують працювати не-
легально, й це завдає чимало прикрих проблем. 
Найсуворіше покарання для нелегалів – тюремне 
ув’язнення. Правопорушників також активно де-
портують або накладають штрафи, які в перера-
хунку на гривні становлять десятки тисяч. Адже за 

всіма іноземцями в Китаї ретельно стежать. Є й інші 
підводні камені.

Зрозуміло, будь-яку нелегальну роботу білій люди-
ні отримати в Китаї нескладно. Це – моделі, співаки 
та співачки, які влаштовуються до кавер-бендів, у 
караоке-бари, танцівниці, діджеї, викладачі англій-
ської. Причому не потрібно володіти модельною 
зовнішністю або педагогічною освітою. Досить бути 
білим і хоча б трохи симпатичним, і вже можна вийти 
на досить пристойну зарплатню у 1000–2000 доларів 
(25–50 тис. грн) на місяць. Адже середній заробіток у 
Піднебесній набагато вищий, ніж в Україні; проте й 
витрати значно більші. Однак отримати робочу візу 
в такий спосіб не завжди вдасться.

Пан Литвин згадує:

«У 2016 році один китайський антрепренер приїхав в Україну, 
відібрав збірний колектив із 30  дівчат (вокалісток, музикантів, танцівниць) 

і зробив шикарний тур по Китаю. Там також брав участь наш знаменитий 
українсько-канадський скрипаль Василь Попадюк – він усіх просто підкорив. 

Цим потрібно займатися на професійній основі. Потрібно, щоб наші 
імпресаріо працювали разом з китайськими імпресаріо 

(виділено автором) і разом заробляли гроші». 

Як же отримати дозвіл на легальну роботу справжньому професіоналу? Досить просто 
за наявності вправного, офіційного та досвідченого китайського партнера. Або складно, 
практично неможливо у всіх інших випадках.

Необхідно заздалегідь, бажано за півроку до початку туру, підготувати відповідні дозволи на роботу (Work 
Permits): це має здійснити ваш китайський партнер, усвідомлюючи, що середній час на розгляд відповід-
них подань у держструктурах Китаю – 20 робочих днів. Причому, якщо ваш гастрольний тур передбачатиме 
відвідування декількох провінцій Китаю – їх там 23, п’ять автономних районів, чотири міста центрального 
підпорядкування і два спеціальних адміністративних райони – так-от, від кожної провінції має бути окре-
мий дозвіл на роботу із чітко зазначеним терміном перебування, метою візиту, паспортними даними тощо. 
Паралельно відбувається затвердження вашого репертуару Міністерством культури Китаю: чи це шоу, чи 
вистава, а чи концерт. Чим більш аргументованою буде ваша аплікація – наявність сценарію, переклад 
змісту пісень чи вистави, додаткові фото- та відеоматеріали, супутня преса, найвизначніші дипломи та 
персональні фестивальні нагороди тощо, тим більше матимете шансів на позитивний розгляд подання.

Підкреслю: необхідною умовою подання документів та наступного 
візиту до консульського відділу є примірник вашого контракту з китай-
ською стороною – партнером, імпресаріо, продюсером тощо. Лише на 
цій підставі буде оформлена ваша робоча віза.

Накопичивши все вищезгадане – виключно оригінали – ви або звертаєтесь до візової агенції, 
або самотужки готуєте необхідний пакет документів для подання на візу: 

з їх переліком та загальними правилами кожен має змогу самостійно ознайомитись 
на сайті Посольства Китаю в Україні: http://ua.china-embassy.org/rus/lsqz/qz/.

Зазвичай контракти на роботу в Китаї складають 
мінімум на півроку; оптимум – на рік; максимум – 
на три роки. У цих випадках роботодавець оплачує 
вам переліт в обидві сторони. Але пам’ятайте, що 
в разі, якщо  контракт розривається достроково,  
летіти додому вам доведеться за власний рахунок. 
Контракти також передбачають, що вам буде гаран-
товане проживання, зручне місце роботи та хар-
чування. Часто умови харчування обговорюються 
окремо; залежно від того, де ви будете працювати, 
роботодавці пропонують різні варіанти: від так зва-
них добових і до можливості жити в квартирі, де ви 
зможете готувати самотужки.

Формально всім позначеним ви доводите, що біль-
ше підходите на певну посаду, аніж китайці. Повто-
рюся, що робота по інших типах віз (не по робочій) 
вважається нелегальною й карається штрафами і 
депортацією. Бо ще донедавна кількість нелегально 
працюючих громадян із СНД у Китаї просто вражала. 
І цей факт був пов’язаний з усім спектром супутніх 
проблем: затримань поліцією, гучних кримінальних 
справ, негативних пресових публікацій тощо.

Тепер про особливості організації концертів у Китаї 
та низку пов’язаних із цим питань, як-от реклама, 
промоція, реалізація квитків.

Порада № 4: Не варто ощадити, відмовляючись від розміщення своїх промоматеріалів та реалізації квитків 
на сучасних Інтернет-сервісах Китаю. Ваші витрати, врешті-решт, багаторазово покриються завдяки вико-
ристанню сучасного засобу спілкування із суспільством у ХХІ столітті.

Часи, коли про культурні події в китайських містах можна було дізнатися в основному з афіш, а квит-
ки купити тільки в касах місцевого кіноконцертного залу, давно минули. Залишатися «на хвилі» і сте-
жити за подіями світу культури і спорту по всій країні сьогодні можна прямо з мобільного телефону 
завдяки Інтернету. Це стосується всього розмаїття питань покупки квитків у театри, на виставки, 
змагання, виступи, концерти та фестивалі. Адже кількість Інтернет-користувачів у Китаї (за дани-
ми агентства Сіньхуа на червень 2019 року) досягла 854 млн осіб.
Найпопулярніша в Китаї платформа для покупки 
квитків на різноманітні заходи має назву  大麦 
(dàmài), що перекладається як «ячмінь»; її було за-
сновано 2004 року. У 2017 році Damai.com була при-
дбана Alibaba Group, після чого оновився дизайн 
бренду, було запущено додаток, покращена техніч-
на сторона сервісу.

У назві 淘票票 (táo piàopiào, досл. «Тао квитки») є від-
силання до 淘宝 – Taobao, також пов’язаного з компа-
нією Alibaba. Інша назва – 淘宝电影 (Táobǎo diànyǐng, 
досл. «Тао кіно») – як додаток до проєкту Taobao. Як 
можна зрозуміти з другої версії назви, додаток (від-
носно новий, запущений 2014 року) призначений 
для покупки квитків у кінотеатри, проте це не єдина 
функція популярної платформи. У ньому у відповід-
них розділах можна знайти анонси концертів, виста-

вок та інших подій зі світу культури по всій країні. За 
офіційними даними, саме на цю платформу припа-
дає 95% від усіх касових зборів по всьому Китаю.

永乐 票务 – це платформа, в назві якої використо-
вується термін 永乐 (yǒnglè) «вічна радість» (девіз 
правління імператора династії Мін Чжу Ді). Компа-
нію засновано в Пекіні 2003 року, займається вона 
комерційною діяльністю, пов’язаною з продажами 
квитків на культурні та спортивні заходи. У серві-
сі представлено понад 70 тисяч заходів, а також 
більше 60 мільйонів квитків. Останніми роками 
додаток став відомим завдяки продажу квитків на 
розважальні реаліті-шоу. CCTV News Broadcasting 
називає цю платформу найпопулярнішою з прода-
жу квитків у Китаї. Одна з її відмінних рис – сервіс 
англійською мовою.
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Нарешті, найсвіжіший, певною мірою красномов-
ний прецедент, що засвідчив безсумнівну зацікав-
леність китайських партнерів у співробітництві 
з українськими митцями та спільну готовність до 
практичного втілення, ще донедавна безпреце-
дентного, але гонорового проєкту, реалізованого 
восени цього, 2020 року виключно … дистанційно! 
Саме так, відповідно до всіх порад Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я.

Йдеться про створення оригінального дійства (сце-
нарію) та всього дотичного стосу елементів до ново-
створеного шоу, як-то  хореографії та сценографії, 
циркових номерів, клоунади й на додаток доклад-
ний, буквально по секундах розписаний сценарій, 
а ще спеціально створений реквізит, костюми, му-
зика, куди додалася фінальна пісня англійською 
мовою, до створення віршів котрої було залучено 
авторку з Ірландії.

Все це було поєднано під велемовною назвою 
《秀都格林》. Перекладається на зразок «Покажи 
мені зелений колір». Повнометражний музично-ци-
рковий спектакль актуальної екологічної тематики, 
де за сюжетом наш світ, опинившись під загрозою 
знищення, завдячуючи спільним зусиллям, знахо-
дить сили та можливості очистити планету від бруду 
та відродити гідне життя на Землі.

Відверто кажучи, особисті практичні міркування 
щодо альтернативного підходу до шоу-бізнесу за 
нинішніх сумних, прикрих, але таких реальних об-
ставин, мене цікавили здавна: фактично від са-
мого початку славнозвісної пандемії.

Проте стосувались ті міркування здебільшого суто 
персонально-фахового напряму: музика – стримін-
гове Інтернет-мовлення на весь світ; кіно – дистан-
ційна участь у міжнародних кінофестивалях тощо. А 
от створення «фізичного» проєкту через континен-
ти – така нагода чекала свого часу. І він прийшов!

За участю старих та нових партнерів з КНР – 上海
瑞艾文化传播有限公司  та 圆核枫林文化创意（北京）有限
公司 – шоу продукт було створено тут, в Україні для 
його подальшого відтворення на сценічних май-
данчиках у Піднебесній.

Проєкту передував тривалий підготовчий процес: 
адже, окрім власне створення дійства, потрібно було 
вибудувати зрозумілий алгоритм його реалізації в 
іншій країні, що вона, погодьтесь, досить відмінна 
як за загальним сприйняттям сценічної естетики та 
стилістики мистецтва своїми громадянами – наши-
ми майбутніми глядачами, так і за мовним бар’єром.

І тут блискавичним вирішенням постала успішна та 
тривала співпраця з вищезгадуваним театром клоу-
нади та пантоміми «Міміричі», що допомогло визна-
чити – слів на іншій мові у виставі не потрібно; плюс 
до того додалося циркове мистецтво, яким, читач 
погодиться, Китай здавна славиться на цілий світ.

От у такій творчій суміші народжувався проєкт. При-
чому не треба вважати, що він створювався ви-
ключно для Китаю. У середині жовтня виставу було 
презентовано киянам у приміщенні Національного 
цирку України; після прем’єри, що вона знімалась на 
відео, матеріал було передано для вивчення та на-
ступного сценічного втілення китайськими митцями, 
аби в грудні розпочати концертні вистави в КНР.

Отже, навіть за нинішніх складних умов з’явився 
черговий міжнародний проєкт, який красномовно 
засвідчив: немає безвихідних ситуацій, є лише не-
долугі ремствування, принизливі бідування та за-
гальна апатія, що вони часто-густо заважають 
професіоналам працювати. Розширимо ж, нареш-
ті, власні обрії та знайдемо необхідну місцину для 
втілення самих незбагненних мрій та проєктів. 
Ми разом з китайськими друзями цього варті.

На цьому поки зупинимося. Підкреслю, що ми за-
лишаємося відкритими до розмови та коментарів 
з усіма зацікавленими сторонами процесу як із за-
значеної гастрольно-концертної теми, так і її якості. 
Насамперед з продюсерами та директорами, а та-
кож китайськими агентськими та промоутерськими 
компаніями, представниками Міністерства культури 
України та Посольства КНР в Україні, з власниками 
кіноконцертних залів Піднебесної та із самими ар-
тистами та глядачами тощо, аби налагодити плідний 
діалог та прямий зв’язок, що, впевнений, нарешті 
призведе до формування об’єктивної картини і пра-
вильних шляхів вирішення наявних проблем.

І ще одним зручним сервісом для покупки квитків є вбудований міні-додаток для WeChat китайського різ-
новиду WhatsApp під назвою 电影 演出 赛事 (diànyǐng yǎnchū sàishì).

Окрім позначених вище сервісних ресурсів, дієвим важелем промоції мистецького  проєкту може стати 
поширення ваших матеріалів – рекламного промовідео, контактної інформації, ін., зроблене самоту-
жки та безкоштовно на низці китайських платформ з відеоконтентом, насамперед на Youku.com, 
що є найпопулярнішою та доступною будь-якому користувачеві. Розмістивши там свій контент ви, 
слідкуючи за динамікою переглядів, будете принаймні давати собі ради щодо загального інтересу від-
повідної китайської аудиторії, її смаків, уподобань та пріоритетів.

Щоб керувати розумними людьми, ви повинні використовувати культуру, систему цін-
ностей, їх віру в те, що вони роблять. Якщо ви просто хочете використовувати правила, 
закони і документи для контролю, так ви можете контролювати тільки дурних людей.

Запитаєте: при чому тут знову Джек Ма? Наскільки бізнес і культура взаємопов’язані з огляду на цю осо-
бистість? Сам він, до речі, не є далеким від культури та мистецтва. Джек співає: на прощальній вечірці на 
честь відходу мільярдера з поста голови ради директорів Alibaba він встиг не тільки виголосити прощальну 
промову, але й разом зі своїм наступником Деніелем Чжоу виконати пісню Джоша Гробана You Raise Me Up.

Каже Джек:

«Я багато подорожував світом і зустрічав чимало цікавих людей – 
політиків, бізнесменів, вчених, людей мистецтва. Що у нас спільного? 

По-перше, ми всі оптимісти, ми завжди віримо в майбутнє, віримо в людей. 
По-друге, ми ніколи не скаржимося. Але ми дозволяємо скаржитися іншим 

людям – можливості знаходяться там, де інші люди скаржаться». 

ПРИ СТВОРЕННІ СТАТТІ БУЛИ ЗАПОЗИЧЕНІ ДЕЯКІ ЦИТАТИ ТА СВІТЛИНИ З ВІДКРИТИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ:

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kitaj-stal-glavnym-vneshneekonomicheskim-partner-364765/;

https://112.ua/obshchestvo/nishhuk-i-glava-minkulta-kitaya-obsudili-sotrudnichestvo-stran-v-sfere-kultury-341295.html;

https://www.otclick.com.ua/ru/news/ukraina-na-zapad-ili-na-vostok;

https://www.segodnya.ua/lifestyle/showbiz/solistka-gruppy-onuka-nata-zhizhchenko-o-gastrolyah-v-kitae-1377064.html;

https://www.rbc.ua/rus/styler/kakaya-opasnost-zhdet-ukraintsev-zarabotkah-1572534287.html;

https://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivskiy-dityachiy-baletniy-teatr-pobuvav-z-gastrolyami-u-kitai-43787.

https://nv.ua/biz/experts/dzhek-ma-uspeshnyy-biznes-i-cennost-oshibok-glavnoe-iz-vystupleniya-osnovatelya-
alibaba-50052393.html;

https://businessviews.com.ua/ru/business/id/mir-glazami-dzheka-ma-2041/

Втім найвагомішим аргументом, зрозуміло, є справа: 2016 року амери-
канський кінорежисер Стівен Спілберг і китайський мільярдер Джек Ма 
створили «суперстудію», де робитимуть фільми разом. Джек Ма повідо-
мив, що нове партнерство буде відігравати роль «культурного мосту» 
між двома країнами. А Стівен Спілберг оголосив, що його компанія Amblin 
Partners співпрацюватиме з китайською Alibaba Pictures, яка відповідає 
за індустрію розваг підрозділу холдингу Alibaba.
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      根据2019年结果，中国成为有史以来
第一次乌克兰最大的贸易伙伴。乌克兰的旅游
界与乌克兰国家旅游发展局正在尽一切努力使
中国也成为乌克兰的第一大旅游伙伴。

      国际旅游业是世界和国民经济的重要领
域之一，并为国家间关系的发展做出积极贡
献。如今，在出境旅游方面，中国已成为世界
领先者，而中国游客已成为世界上最受欢迎的
游客，这已不是什么秘密。据中国旅游研究院
（ CTA ）数据，在2019年中国公民出境旅游
人达1.55 亿 人次。

由艾威联合（Ivy Alliance Tourism 
Consulting）、中国康辉旅行社集团
（ChinaComfort Travel Group）和亚太旅游
协会（PATA）的进行一项联合调查，显示中
国旅客对于出国旅游意愿开始回温，根据最近
的一项调查显示，今年有六成国人打算出游，
其中，有超过45%的人希望出国旅游。中国是
最早取消旅行限制的国家之一。 因此，全球
各旅游目的地都寄希望于中国引领旅游业复
苏，以及旅游界注意力都集中在中国游客及其
他们的优先。可以帮助乌克兰旅游业摆脱危机
的是中国游客，这完全取决于我们接待客人的
准备。

自2020年3月6日成立以来，由玛丽亚
娜·奥列斯基夫（Maryana Oleskiv）领导的乌
克兰国家旅游发展局一直在积极致力于恢复和
发展该国的旅游业。旅游发展局工作的重点领

中国游客可以帮助乌克兰旅游业摆脱危机

Китайський турист  
       здатний допомогти 
українському туризму  
     вийти із кризи

О. Шаповалова
генеральний директор туристичного оператора «Пан Укрейн»

海伦·沙波瓦洛娃——泛乌克兰旅行社总经理

За підсумками 2019 року вперше в історії Китай став найбільшим торговим партнером 
України як окрема країна. Туристична громадськість України разом з Державним агент-
ством розвитку туризму України докладає максимум зусиль, аби Китай став для нас та-
кож туристичним партнером номер один.

Міжнародний туризм є однією з важливих 
сфер як світової, так і національної економі-
ки та активно сприяє розвитку міждержавних 
відносин. Нині саме Китай є лідером за обся-
гом виїзного туризму, а китайські туристи  є 
одними з найбажаніших у світі. За даними Ки-
тайської Туристичної Академії (China Tourism 
Academy, CTA), у 2019 році 155 мільйонів гро-
мадян КНР подорожували за кордоном.

За підсумками дослідження Ivy Alliance Tourism 
Consulting, China Comfort Travel Group (CCT) та Азі-
атсько-Тихоокеанської Туристичної Асоціації (PATA), 
серед опитаних громадян КНР 60% респондентів за-
значили, що мають намір подорожувати у 2020 році, 
45% з яких  мають намір виїжджати за кордон.

Китай один із перших почав знімати обмеження на 
пересування та подорожі. Тому нині вся увага сві-
тової туристичної індустрії прикута до китайських 
туристів та їхніх туристичних пріоритетів. Саме ки-
тайський турист здатний допомогти українському 
туризму вийти із кризи, і все залежить від нашої го-
товності приймати гостей.

Від початку створення 6 березня 2020 року Державне агентство розвитку туризму України на чолі з 
Мар’яною Олеськів веде активну роботу з відновлення і розвитку туристичної індустрії країни. Одним 
із пріоритетних напрямів роботи ДАРТ є співпраця з КНР та популяризація України на туристичному 
ринку Китаю. На думку голови ДАРТ, у разі правильного управління галузь туризму може становити 
до 10% ВВП.  За її словами, Україна після завершення карантинних обмежень повинна бути готова до 
залучення іноземних туристів, зокрема китайських.

Пряма мова: «Я маю великі надії, зокрема на 
китайський ринок, тому що Китай уже по-
долав епідемію та послабив свої карантинні 
заходи. В усьому світі за китайських турис-
тів завжди боролися найбільше. Сподіваюся, 
що Україна з Китаєм зможуть взаємно від-
критися швидше, ніж з країнами ЄС. Важливо 
не втратити цей момент і зуміти залучити 
до нас китайського туриста...»

域之一是与中国的合作以及在中国旅
游市场上推广乌克兰。据旅游发展局局长的
说法，在对旅游业进行适当管理的情况下，
其可达到GDP的10％。据她说，在隔离限制
结束之后，乌克兰应该准备吸引外国游客包
括中国游客。

直接引语: «我在中国市场有很大的希
望，因为中国已经克服了这
一流行病并放松了检疫措
施。中国游客在全球最受欢
迎。我希望乌克兰和中国能
比欧盟国家更快地互相开
放。 重要的是不失其时并
会吸引中国游客。»

尽管发生了COVID-19全球大流行和全

面封锁，乌克兰在实现与中国合作的旅游潜力

方面迈出了重要一步。为了简化进入乌克兰领

土并吸引来自中国的游客，2020年7月28日，

乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基（Volodymyr 

Zelenskyy）签署了一项法令，题目为“暂时实

行以旅游为目的进入乌克兰的免签证制度” ， 

这证明了活化和深化两国关系的战略意图。

目前乌克兰中国商会旅游委员会与国家

旅游发展局一起，正在积极计划进一步的步

骤，以将乌克兰推广为中国市场的旅游胜地。



69   УКРАЇНА-КИТАЙ         №2 (20)       202068 УКРАЇНА-КИТАЙ        №2 (20)        2020 О. ШАПОВАЛОВА АНАЛІТИКА

Для того щоб туристи із КНР їхали в Україну, їх по-
трібно знайомити з якомога більшою кількістю 
місць, які можна відвідати, та розповідати про наші 
туристичні магніти. Pan Ukraine є активним учасни-
ком китайських виставок, таких як ITB Asia, ITB China, 
China – ASEAN Expo Tourism Exibition, CIIE Shanghai, 
та багатьох інших професійних заходів. Окрім того, 
компанія Pan Ukraine неодноразово виступала 
співорганізатором візитів рекламних груп туропе-
раторів із КНР в Україну.

Незважаючи на пандемію COVID-19 та тотальний 
локдаун, Україна зробила суттєві кроки на шля-
ху реалізації туристичного потенціалу співпраці 
з КНР. З метою спрощення в’їзду на територію 
України 28 липня 2020 року Президент України 
Володимир Зеленський підписав Указ «Про тимча-
сове запровадження безвізового режиму для гро-
мадян Китайської Народної Республіки, які в’їжд-
жають в Україну з туристичною метою», що є 
доказом стратегічних намірів активізації та по-
глиблення двосторонніх відносин.

Нині Туристичний комітет Китайської Торгової Асо-
ціації разом із ДАРТ активно планує подальші кроки 
з просування України як туристичної дестинації на 
території КНР. Голова Туркомітету КТА Олена Ша-
повалова є членом української частини Комісії зі 
співробітництва між Урядом України та Урядом Ки-
тайської Народної Республіки та членом Експертної 
ради при Державному агентстві розвитку туризму 
України, вона активно працює над збільшенням ту-
ристичного потоку з КНР та над подальшими про-
грамами лібералізації візових умов.

Нині ДАРТ веде підготовку до туристичного сезо-
ну 2021 року з урахуванням сучасних реалій в умовах 
карантину. На момент цілковитого відкриття 
кордонів уже зараз планується візит представ-
ників ДАРТ та провідних українських туроперато-
рів до Китаю в межах проєкту Roadshow. Метою 
заходу є презентації туристичного потенціалу 
України та безвіз для провідних туристичних 
операторів КНР. Roadshow має охопити три най-
більші міста КНР – Пекін, Шанхай та Гуанчжоу.

Інтенсифікація туристичних потоків з Китаю має 
надзвичайне значення як для розвитку в’їзного 
туризму, так і в більш широкій  перспективі для 
розширення двосторонніх ділових зв’язків між 
Україною і КНР. Як і державні структури, туристич-
на громадськість України здійснює комплекс різ-
номанітних заходів для заохочення китайських 
туристів. Компанія Pan Ukraine впродовж багатьох 
років спеціалізується на китайському напрямку та 
приймала велику кількість гостей з КНР – від уря-
дових делегацій усіх рівнів та  бізнес-груп різних 
галузей до культурно-освітніх візитів та дитячих 
таборів. Позитивний вплив на збільшення турис-
тичного потоку забезпечує не тільки безвізовий 
режим, але й адаптація засобів туристичного сер-
вісу до запитів гостей з Китаю. Інтернет-ресурси 
нині є  основним джерелом інформації та впли-
вають на прийняття рішення у виборі країни для 
виїзного туризму. Щоб дозволити більшій кількості 
китайських туристів познайомитися з українською 
культурою і туристичними можливостями нашої 
країни, Pan Ukraine веде активну маркетингову 
кампанію з просування туристичного потенціалу 
України на ринку КНР. Компанія має окремий адап-
тований сайт для ринку Китаю (panukraine.cn) та 
власний Wechat канал як інструменти формування 
позитивного іміджу нашої країни.

商会旅游委员会会长海伦·夏波瓦洛娃

（Helen Shapovalova）是乌克兰与中华人民

共和国政府间合作委员会乌克兰部分的成员，

也是乌克兰国家旅游发展局下专家委员会成

员。她正在积极努力增加来自中国的游客流

量，并致力于进一步的签证自由化计划。

考虑当前的隔离情况，国家旅游发展局

正在为2021年旅游季节做准备，在边境全面

开放之时，国家旅游发展局和领先的乌克兰

旅行社计对中国进行“路演”（Roadshow）访

问。此次活动的目的是向中国领先的旅游企业

代表展示乌克兰的旅游潜力和免签证制度。“

路演”将进行在中国三个最大的城市，北京，

上海和广州。
 

      来自中国的游客流量的加增对于发展入

境旅游业以及从广泛角度来看乌克兰与中国之

间的另一种业务关系。以及政府机构，乌克兰

旅游社区开展了一系列吸引中国游客的活动。

泛乌克兰旅行社多年来一直专注于中国方向，

并接待来自中国的客人。不仅通过免签证制

度，而且通过根据中国客人的要求调整旅游服

务，也对游客流量的增加产生了积极影响。由

于中国游客对乌克兰文化的不熟悉因此，互联

网资源成为信息的主要来源，并会影响选择出

境旅游国家的决定。因此，泛乌克兰公司正在

进行积极的营销活动，以提高乌克兰在中国市

场的旅游潜力，泛乌克有一个适合中国市场的

网站（panukraine.cn），并拥有自己的微信，

可作为建立良好国家形象的工具。

为了使中国的游客去乌克兰，需要将

他们介绍给尽可能的乌克兰的旅游景点。泛

乌克兰积极参加中国展览会，亚洲国际旅游

交易会（ITB Asia），上海国际旅游展览会

(ITB China)，中国-东盟博览会旅游博览会，

中国国际进口博览会(CIIE)和许多其他专业活

动。 此外，泛乌克兰曾多次组织了中国旅行

社团体对乌克兰的访问。

За 26 років свого існування Pan Ukraine зареко-
мендувала себе як надійний постачальник ту-
ристичних послуг та стала одним із провідних 
туроператорів на українському ринку, старан-
но просуваючи Україну як унікальне місце де-
стинації для іноземців. Оперуючи багатоліт-
нім досвідом організації приймання китайських 
громадян, компанія Pan Ukraine розробила уні-
кальні туристичні програми, адаптовані саме 
під запити туристів із КНР. Ми щиро запро-
шуємо китайських гостей відвідати Україну, 
щоб відчути нашу культуру гостинності! Pan 
Ukraine гарантує комфортне перебування на 
території України, максимальну увагу та без-
пеку кожного подорожнього!  Як говорить ки-
тайське прислів’я: «Краще один раз побачити, 
ніж сто разів почути». Адже досвід є більш гли-
боким і значущим, якщо ви відчуєте та побачи-
те все на власні очі!

泛乌克兰已有26年的历史，已成为可

靠的旅行服务提供商。泛乌克兰已成为乌克兰

市场上领先的旅行社之一，并努力地促进乌克

兰成为外国人的头号旅游目的地。泛乌克兰利

用组织接待中国旅客的多年经验，制定了独特

的旅行计划，适合中国游客的需求。泛乌克兰

旅行社真诚地邀请中国游客到乌克兰来访问，

我们为每位旅客确保在乌克兰的舒适停留和

安全！有一句中国谚语是这么说的：“行万里

路，胜读万卷书”。通过自己的眼睛看到并感

受到的经验是更深刻，更有意义！
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Однак більшість представників малого та середнього бізнесу були схильні базувати свої бізнес-стратегії на 
короткостроковій ситуації на ринку, що обмежило їхнє розуміння та врахування довгострокової тенденції 
на ринку. На противагу їм великі підприємства, як правило, зреагували швидше та впровадили загальну 
трансформацію, модернізуючи стратегії, що охопили моделі розвитку, управління та маркетинг. Усе ж біль-
шість підприємств тимчасово скоротили витрати з метою компенсувати негативні наслідки, як, наприклад, 
порушення ланцюга поставок та зниження попиту5.

АНАЛІТИКАО. СТРИЖАК

Економічне     
   відновлення Китаю  
в умовах боротьби  
  з коронавірусом

О. Стрижак

Уже минає майже рік від перших випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. 
За цей час більшість країн у світі зіштовхнулась з труднощами у подоланні COVID-19, 
та за відсутності комплексного плану як на міжнародному, так і на державному рівнях 
вдалися до жорсткого карантину та обмежень, що, незважаючи на певні ризики, справді 
допомогли врятувати велику кількість людей. Проте такі заходи водночас спровокували 
найбільшу рецесію з часів Великої депресії. Більше 75 відсотків країн (країни з ринками, що 
формуються, та країни, що розвиваються) перебувають у процесі відновлення економічної 
діяльності на тлі подальшого поширення захворювання, зазначала у червні американська 
фахівчиня з економіки, міжнародних фінансів і макроекономіки Ґіта Ґопінат у своїй публіка-
ції «Відкриття після «Великої самоізоляції»: нерівне відновлення в умовах невизначеності» 
для Міжнародного Валютного Фонду (далі по тексту – МВФ)¹.

Першою країною, що постраждала від коронавірусу, став саме Китай, а тому і «цунамі» еконо-
мічної кризи накрило саме «береги» Китаю. Країна – найбільший виробник товарів абсолютно 
різного спрямування та один з найбільших світових ринків як для внутрішнього, так і для зо-
внішнього споживача, була змушена закрити більшість підприємств, «обнулити» сферу послуг 
та споживання. Коротко проаналізуємо найбільші економічні втрати Китаю за І квартал 2020 
року, тобто за піковий період поширення COVID-19.

Під впливом епідемії коронавірусної хвороби тем-
пи зростання основних показників економічної ді-
яльності Китаю в перші два місяці значно впали. У 
І кварталі ВВП Китаю становив 20 650,4 млрд юанів 
(приблизно 2,8 трлн доларів США – автор), що на 6,8% 
менше порівняно з аналогічним періодом минулого 
року. Зокрема, додана вартість первинного сектору 
економіки впала на 3,2%, вторинного –  на 9,6%, а 
третинного –  на 5,2%2. Серед іншого додана вартість 
у галузях великої промисловості (понад встановлену 

норму) впала на 13,5% порівняно з аналогічним пе-
ріодом минулого року; індекс виробництва в сфері 
послуг знизився на 13,0% порівняно з аналогічним 
періодом минулого року, загальний обсяг роздріб-
них продажів споживчих товарів упав на 20,5% по-
рівняно з аналогічним періодом минулого року, а 
інвестиції в основний капітал (за винятком сільських 
домогосподарств) понизився на 24,5% порівняно з 
аналогічним періодом минулого року3.

1  URL: https://blogs.imf.org/2020/06/24/reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/.
2  Державне статистичне управління КНР. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503710.htm.
3 Там само.

4 United Nations Development Programme in China: Assessment Report on Impact of COVID-19 Pandemic on Chinese Enterprises, April 2020, p.1.
5 Там само, p. 11, 13, 14.
6 World Economic Forum: The Future of Jobs Repost, October 2020, p. 9.

Китайські підприємства зіштовхнулись з величезними проблемами на етапах запобігання та контролю 
спалаху, що обмежили їхню виробничу та експлуатаційну діяльність та створили ризики для їхньої діяльно-
сті в короткостроковій перспективі4. Відповідно, були вжиті контрзаходи, зокрема впровадження гнучкого 
робочого розпорядку, модернізація продуктів і послуг та скорочення витрат, аби впоратися з пандемією. 

Джерело: United Nations Development Programme in China

Джерело: World Economic Forum: The Future Of Jobs Report

Рис. 1. Передбачуване зниження доходів підприємств,
на які вплинула пандемія, у першій половині 2020 року

Оскільки нова глобальна рецесія, спричинена пандемією COVID-19, вплинула на економіку та ринки пра-
ці, мільйони робітників зазнали змін, які похитнули їхнє життя на роботі і поза нею та їхній добро-
бут6. Зокрема, в Китаї рівень безробіття сягнув 6,2%. Таким чином, у Китаї наприкінці лютого показ-
ник працевлаштування скоротився до -47% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Рис. 2. Зміни рівня найму у вибраних країнах з лютого по жовтень 2020 року
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Уже до 1 липня у Китаї, Франції та США спостерігалося найбільше відновлення порівняльних показників 
працевлаштування – від -6% до -7%. На кінець вересня країнами з найвищими показниками відновлення 
сфери працевлаштування були Китай (22%), Бразилія (13%), Сінгапур (8%) та Франція (5%). У цих країнах 
схоже, що сфера працевлаштування тепер компенсує ті місяці, коли новий персонал не був задіяний, що 
вказує на певну стабілізацію ринку праці7.

7 World Economic Forum: The Future of Jobs Repost, October 2020, p. 13.
8 United Nations Development Programme in China: Assessment Report on Impact of COVID-19 Pandemic on Chinese Enterprises, April 2020, p.16
9 Уряд КНР. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/02/content_5485522.htm.

Джерело: Офіційний сайт Уряду КНР

Рис. 3. Ярмарок вакансій-2021 у Хайнаньському університеті, на якому представлено 
майже 8000 вакансій від 170 компаній, 25.10.2020 р.

У звіті Всесвітнього банку «Глобальні економічні 
перспективи» за червень 2020 р. фахівці звертали 
увагу на те, що активність китайської економіки (яка, 
за їхніми прогнозами, зростатиме на 1%) поступо-
во нормалізувалась у ІІ кварталі після послаблен-
ня локдауну в країні. На той час влада запровади-
ла монетарну та фіскальну політику, яка має на меті 
пом’якшити вплив спалаху COVID-19 на економіку. 
Уряд терміново видав «комплект» допоміжних захо-

дів, щоб допомогти підприємствам відновити вироб-
ництво. Такий пакет включав фінансову підтримку, 
податкові пільги, політику пільгового соціального 
страхування для підтримки роботи та відновлення 
виробництва, оптимізацію послуг та скорочення 
витрат8.  Уже станом на 25 лютого 2020 року рівень 
відновлення діяльності великих та середніх підпри-
ємств становив 78,9%, серед яких  підприємства пе-
реробної промисловості досягли рівня у 85,6%9.

Джерело: Офіційний сайт Уряду КНР

Рис. 4. Видана Спільним механізмом попередження та контролю Держради КНР «Настанова щодо 
заходів з профілактики та контролю епідемії для відновлення роботи 

та виробництва підприємств і установ»

Уже у жовтневому звіті МВФ «Перспективи розвитку міжнародної економіки» картина економічної реаль-
ності 2020 року вбачається більш надійною (порівняно зі звітом у червні – автор) – глибокий спад еконо-
міки все ж неминучий, проте його наслідки будуть менш суворими в основному через покращення резуль-
татів ВВП за ІІ квартал у великих розвинутих економіках; повернення Китаю до зростання, що виявилось 
більш життєздатним, ніж очікувалось; та ознаки більш швидкого відновлення у ІІІ кварталі10.

Справді, вихід китайської економіки на траєкторію 
зростання вражає, адже це нині єдиний позитивний 
приріст як порівняно з розвинутими країнами (США, 
країни єврозони), так і серед країн, ринок яких фор-
мується, та країн, що розвиваються (Індія, країни 
групи АСЕАН). Після досягнутого у лютому 2020 року 
мінімуму зростання китайської економіки активізу-

валось за рахунок різкого збільшення експорту, в 
основному медичного та захисного обладнання, а 
також електроніки для роботи у домашніх умовах. 
Перспективи Китаю були переглянуті до 1,9% на 
2020 рік, а зростання на 2021 рік очікується до 8,2% 
за умови плавного переходу від підтримки держав-
ного сектору до попиту у приватному секторі11.

10 International Monetary Fund, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. xiii.
11 International Monetary Fund, Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, Navigating the Pandemic: A Multispeed Recovery in Asia, October 2020, p. 3–4.
12 Там само.

Джерело: International Monetary Fund, World Economic Outlook

Рис. 5. Прогноз зростання світової економіки низки країн, зокрема на 2020–2021 рр.
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Джерело: International Monetary Fund: Regional Economic Outlook

Рис. 6. Показники реального ВВП у країнах Азії за 2017–2019 рр. та прогноз на 2020–2021 рр.

Після послаблення карантину у Китаї все ж 
були зафіксовані поодинокі випадки поширен-
ня COVID-19 (наприклад, спалах на ринку у Пекіні 
в червні), проте економічне відновлення країни 
набирає обертів, що, своєю чергою, може посили-
ти регіональну торгівлю, адже слабке глобаль-
не зростання, закриті кордони та наростання 
напруженості навколо торгівлі, технологій та 
безпеки погіршили перспективи відновлення ре-
гіональної торгівлі12.

Про таку тенденцію також свідчить стратег з питань 
глобальних ринків Азіатсько-тихоокеанського регіо-
ну інвестиційної компанії Invesco Девід Чао. На його 
думку, відновлення економіки Китаю певною мірою 
стимулюватиме економіку країн Азії. «Я все ще очі-
кую, що китайські акції випередять акції розвинених 
ринків, оскільки Китай демонструє постійне V-подіб-
не зростання після коронавірусу. Тому і економіка 
Азії має від цього виграти. Але це насамперед зале-
жить від того, чи зможе китайський споживач швид-
ко повернутися до нормалізованої діяльності»13.

Джерело: Global Times

Рис. 7. Китай очолить економічне відновлення у постпандемічному світі

Економічна діяльність нормалізувалася швидше, ніж очікувалося після того, як більша частина країни зно-
ву відкрилася на початку квітня, а показник ВВП за ІІ квартал зафіксував позитивний «стрибок» завдяки 
сильній політичній підтримці та стійкому експорту – це стосується всіх країн з ринками, що формуються, та 
країн, що розвиваються, зокрема і Китаю14.

ПОДАЛЬШЕ ЗРОСТАННЯ

За інформацією Державного статистичного управління КНР, що була оприлюднена 19 жовтня 2020 р., 
темпи зростання ВВП Китаю за ІІІ квартал сягнули 4,9%.

Рік І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал

2015 7,1 7,1 7,0 6,9

2016 6,9 6,8 6,8 6,9

2017 7,0 7,0 6,9 6,8

2018 6,9 6,9 6,7 6,5

2019 6,4 6,2 6,0 6,0

2020 -6,8 3,2 4,9

13 URL; https://www.cnbc.com/2020/10/05/chinas-economic-recovery-will-lift-its-neighbors-in-asia-invesco.html.
14 International Monetary Fund, Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, Navigating the Pandemic: A Multispeed Recovery in Asia, October 
2020, p. 11.

Темпи зростання ВВП Китаю у 2020 р. порівняно з аналогічними періодами минулих років (у %)

Таблиця 1

Попередня оцінка темпів зростання ВВП Китаю у ІІІ кв. 2020 р. 
порівняно з аналогічним періодом минулого року (у %)

Таблиця 2

Примітка: переклад здійснено автором на основі даних Державного статистичного управління КНР

Зростання порівняно з попереднім 
періодом

ІІІ квартал І–ІІІ квартали

ВВП 4,9 0,7

Первинний сектор економіки 3,9 2,3

Вторинний сектор економіки 6,0 0,9

Третинний сектор економіки 4,3 0,4

Землеробство, лісове господарство,  
тваринництво, рибне господарство 4,0 2,4

Промисловість
*Переробна промисловість

5,6
*6,1

0,7
*0,5

Будівництво 8,1 2,0

Оптова та роздрібна торгівля 3,1 -4,2

Транспортування, зберігання та поштові послуги 3,9 -2,2

Готельно-ресторанна галузь -5,1 -19,1
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Фінансовий сектор 7,9 7,0

Сфера нерухомості 6,3 1,6

Передача інформації, програмне забезпечення  
та сфера інформаційних технологій 18,8 15,9

Лізингові та бізнес-послуги -6,9 -8,1

Інше 2,3 -0,1

Примітки: розрахунок у % здійснено відповідно до постійної ціни. Переклад здійснено автором 
на основі даних Державного статистичного управління КНР

«Судячи з темпів зростання, Китай перебуває в світовому авангарді 
процесу профілактики епідемії та відновлення економіки, 

що свідчить про життєздатність економіки. Незважаючи на поліпшення, 
фундамент стійкого відновлення економіки вимагає подальшої консолідації, 

що пов’язано з невизначеністю у світі та нерівномірністю економічних 
показників у країні. Проте з точки зору попиту, виробництва, довіри 

до ринку та життєздатності економіка Китаю має фундамент, 
умови та впевненість для збереження поточної ситуації у ІV кварталі», -

заявила речниця Державного статистичного управління КНР Лю Айхуа в день оприлюднення даних¹⁵.

15 People’s Daily. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1020/c31518-9770664.html.
16 Всесвітня організація туризму. URL: https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020.
17 Міжнародне радіо Китаю. URL: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201005/556198.html

Окремо варто зазначити досягнуті успіхи в тих сферах економіки Китаю, які традиційно впевнено 
розвиваються впродовж останніх років, а також ті сфери, що поміж розвитку промисловості важливі 
для зміцнення країни, але почали активно відновлюватись лише нещодавно – готельно-ресторанна 
галузь, туризм, торгівля, сфера послуг тощо.

ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА ГАЛУЗЬ

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 значно вплинула на туристич-
ну сферу на глобальному рівні. Згідно з даними Всесвітньої організації ту-
ризму (07.05.2020 р.), міжнародний туризм зменшився на 22% у І кварталі 
та може зменшитися на 60–80% протягом усього року16.

Джерело: Всесвітня організація туризму

Рис. 8. Оцінка змін у відсотках прибуття міжнародних туристів у 2019 р. та у І кв. 2020 р.

Святкові канікули з нагоди Дня утворення КНР і Свята середини осені – 
традиційно високий туристичний сезон для китайців як за кордон, так 
і у межах країни. Через пандемію та закриття кордонів більшості країн 
значно скоротився зовнішній туризм. Тому цього року 8-денні вихідні 
дали довгоочікувану можливість для багатьох людей з різних частин 
Китаю відправитися в подорож після місяців антикарантинних захо-
дів, що включали самоізоляцію та обмеження пересування17. Впродовж 
святкових вихідних 637 млн туристів (внутрішніх) відвідали туристич-
ні об’єкти Китаю. Ця цифра становить 79% від загальної кількості від-
відувань, здійснених за аналогічний період минулого року. Обсяг коштів, 
отриманих від туризму, досяг 466,56 млрд юанів (приблизно 68,5 млрд 
дол.). Ця сума становить 69,9% від тієї суми, яка була отримана за ана-
логічний період 2019 р. У постепідемічну епоху, коли День утворення КНР 
збігся зі Святом середини осені, активно виріс внутрішній попит на ту-
ристичні поїздки у Китаї18.

Джерело: Офіційний сайт Уряду КНР

Цікаво, що місто Ухань – епіцентр виникнення та поширення COVID-19 –  
цього туристичного сезону стало одним із найбільш популярних міст 
для туристів. З 1 по 8 жовтня 2020 р. місто прийняло 18 млн 824 тис. 600 
туристів та отримало сукупний дохід у розмірі 9 млрд 219 млн китай-
ських юанів, відповідно 83,21% та 73,18% порівняно з аналогічним періо-
дом минулого року. Парк «Вежа жовтого журавля» посів перше місце у 
списку найбільш відвідуваних туристичних атракцій країни19.

18 Xinhua. URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1679990034584538249&wfr=spider&for=pc.
19 Управління з питань культури та туризму м. Ухань. URL: http://wlj.wuhan.gov.cn/zwgk_27/zwdt/jdxw/202010/t20201009_1461459.shtml.

Рис. 9. Туристи фотографуються у мальовничому районі Дашіху Бенсі Маньчжурського 
автономного округу провінції Ляонін



79   УКРАЇНА-КИТАЙ         №2 (20)       202078 УКРАЇНА-КИТАЙ        №2 (20)        2020 АНАЛІТИКАО. СТРИЖАК

«Золотий тиждень» вихідних з нагоди Дня утворення КНР завжди був символом масштабів спожи-
вання країни. І цього року вихідні показали споживчу активність китайців. З 1 по 8 жовтня загаль-
ний обсяг роздрібних продажів товарів широкого вжитку й доходи у сфері громадського харчування 
становили орієнтовно 1,6 трлн китайських юанів, приріст середньодобового споживання становив 
4,9%  порівняно з попереднім періодом 2019 року.

Джерело: Global Times

Рис. 11. Відновлення Китаю впродовж канікул з нагоди Дня утворення КНР
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Розвиток цифрової економіки Китаю пришвидшився під час пандемії. 
Команда WeBank AI Moonshot (WeBank –  перший онлайн-банк Китаю – 
прим. автора) розробила індекс громадської думки щодо онлайн-додат-
ків і галузей на основі даних основних платформ мобільного Інтернету, 
які можуть відображати їхній розвиток та тенденції. Вони виявили, що 
громадська думка зросла позитивно щодо онлайн-роботи, онлайн-осві-
ти та онлайн-ігор на 537%, 169% та 124% відповідно22. Додана вартість 
сфери послуг зросла на 4,3%, збільшившись на 2,4 базисних пункти швид-
ше, ніж у ІІ кварталі. Серед них – додана вартість сучасних галузей по-
слуг, таких як передача інформації, програмне забезпечення та сфера 
послуг з інформаційних технологій, фінанси зросла відповідно на 15,9% 
та 7,0%, збільшившись на 1,4 та 0,4 пункти порівняно з першим півріччям.

20 Міжнародне радіо Китаю. URL: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200909/540977.html.
21 Xinhua. URL: http://russian.news.cn/2020-10/13/c_139437159.htm.
Головне митне управління КНР. URL: http://fangtan.customs.gov.cn/tabid/1087/default.aspx.

ТОРГІВЛЯ

З метою активізувати сферу споживання Міністерством комерції КНР 
та Медіакорпорацією Китаю був започаткований місяць заохочення 
споживання у період з 9 вересня по 8 жовтня. Акція пройшла всією краї-
ною, у ній взяли участь понад 100 тис. компаній і понад 2 млн онлайн та 
офлайн-магазинів. Роздрібні продажі найбільше постраждали від епіде-
мії й відновлюються набагато повільніше, ніж сектор послуг і виробни-
цтво20. Тому саме вони і потребують більш активної підтримки як з боку 
держави, так і з боку споживача.

За підсумками ІІІ кварталу поточного року обсяг зовнішньої торгівлі то-
варами Китаю виріс на 7,5% порівняно з аналогічним періодом минулого 
року. Зокрема, експорт збільшився на 10,2%, а імпорт – на 4,3%. За підсум-
ками І–ІІІ кварталів цього року зовнішньоторговельний обіг країни виріс 
на 0,7%  порівняно з минулим роком (до 23,12 трлн юанів – 3,44 трлн дола-
рів США). Через спалах епідемії COVID-19 у I–ІІ кварталах у країні спостері-
гався спад цього показника. АСЕАН залишилася найбільшим за величиною 
торговим партнером Китаю за І–ІІІ квартали, друге та третє місце по-
сіли Євросоюз і США відповідно. 

Також поступово відновлюється електронна 
комерція. Як уже ми зауважували, завдяки досяг-
нутим успіхам у боротьбі з епідемією та у пе-
ріод «подвійного свята» споживання зростало. 
Серед основних показників – роздрібна торгівля 
в Інтернеті становила 39,24 млрд китайських 
юанів, впавши на 10,1%  порівняно з аналогічним 

періодом минулого року; обсяг продажів продук-
тів харчування в Інтернеті становив 34,35 млрд 
китайських юанів, що на 8,1% більше порівняно 
з аналогічним періодом минулого року; продажі 
товарів повсякденного використання становили 
5,12 млрд китайських юанів, збільшившись на 18% 
порівняно з аналогічним періодом минулого року23.

Джерело: People’s Daily

Рис. 10. Парк відновив роботу 29 квітня 2020 р.

Справді, система онлайн-платежів у Китаї переживає значний розви-
ток впродовж декількох останніх років. Станом на червень 2020 р. кіль-
кість користувачів систем онлайн-платежів у Китаї сягнула 805 млн, 
збільшившись з березня на 37 млн. У першій половині 2020 року загальний 
обсяг онлайн-платежів збільшився на 18,61% порівняно з аналогічним 
періодом минулого року до майже 197 трлн юанів (приблизно 29 трлн до-
ларів США). Такий приріст має величезний потенціал для розвитку ринку 
онлайн-платежів у країні24.

Додатково зовнішньоторговельний обіг Китаю з країнами –учасницями ініціативи «Один пояс, один 
шлях» виріс на 1,5%. Примітно, що приватні підприємства зіграли більшу роль у стимулюванні зростан-
ня зовнішньої торгівлі Китаю: за січень–вересень їхня експортно-імпортна торгівля зросла на 10,2%21.
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22 United Nations Development Programme in China: Assessment Report on Impact of COVID-19 Pandemic on Chinese Enterprises, April 2020, p. 10.
23 Міністерство комерції КНР. URL: http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20201015.shtml.
24 Xinhua. URL: http://russian.news.cn/2020-10/08/c_139424650.htm.
25 People’s Daily Finance. URL: http://finance.people.com.cn/n1/2020/1021/c1004-31899771.html.
26 People’s Daily Finance. URL: http://finance.people.com.cn/n1/2020/1021/c1004-31899771.html.

О. СТРИЖАК АНАЛІТИКА

ПІДСУМОВУЮЧИ, варто зазначити,  що у звіті МВФ «Регіональні економічні пер-
спективи: Азія та Тихий океан, боротьба з пандемією: мультишвидкісне віднов-
лення в Азії» зафіксовано три ключові уроки країн Азії для міжнародної спільноти, 
де, зокрема, другий з них говорить про те, що вихід з локдауну після придушення 
вірусу веде до поліпшення стану здоров’я населення та покращення економічних 
результатів. На додачу, як демонструє досвід Китаю, послідовний підхід, що на-
дає пріоритетність основним секторам (економіки – прим. автора) та відкри-
ває регіони на основі перспективних оцінок ризиків, може зменшити економічні 
витрати через карантин та мінімізувати ризики для здоров’я людей32.

ВИСТАВКИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНВЕСТИЦІЇ

З початку цього року такі великі проєкти, як будівництво коридору 
Шеньчжень–Чжуншань, залізниця Китай–Лаос та гідроелектростан-
ція Байхетань, стабільно впроваджувались, що прискорило реалізацію 
інвестицій. Нова інфраструктура, зокрема   5G (нині  500 тис. базових 
станцій по всій країні – прим. автора), продовжує розширюватись. За 
І–ІІІ квартали інвестиції в основний капітал зросли на 0,8% порівняно 
з аналогічним періодом минулого року, досягнувши вперше з початку 
року позитивного приросту. Сукупні заплановані інвестиції у нещодав-
но розпочаті проєкти за І–ІІІ квартали зросли на 14,6%  порівняно з 
аналогічним періодом минулого року, а темпи приросту були на 1,1 пунк-
та вище ніж у першому півріччі26.

Після завершення локдауну та поступового відновлення економіки у Китаї було розпочато роботу з ор-
ганізації та проведено десятки виставок та конференцій. З останніх варто згадати  24 вересня 2020 р.:  
у рамках міжнародного ярмарку “China Innovation and Entrepreneurship Fair 2020” у м. Гуанчжоу відбувся 
форум «Перспективи та розвиток китайсько-українського науково-технічного співробітництва у по-
степідемічний період», організований Управлінням науки та техніки мерії м. Гуанчжоу та Китайсько-у-
країнським інститутом зварювання ім. Є.О. Патона (м. Гуанчжоу). Зокрема, Надзвичайний та Повноваж-
ний Посол України в КНР Сергій Камишев узяв участь у симпозіумі «Китай та решта світу у глобальному 
контексті, що змінюється» (30 вересня 2020 р.), відвідав Пекінську Міжнародну автомобільну виставку 
“Auto China 2020” (1 жовтня 2020 р.), узяв участь у церемонії відкриття щорічної міжнародної виставки 
досягнень галузі вітроенергетики “China Wind Power 2020” (15 жовтня 2020 р.), завітав на Китайську між-
народну виставку телекомунікаційних технологій “PT EXPO CHINA 2020” (16 жовтня 2020 р.) тощо27. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Додана вартість галузі великої промисловості (понад встановлену нор-
му)  зростала протягом шести місяців поспіль, за перші три квартали 
зросла на 1,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Що сто-
сується виходу продукції, то за перші три квартали обсяги виробництва 
вантажних автомобілів, землерийних машин, промислових роботів та 
інтегральних мікросхем зросли на 23,4%, 20,2%, 18,2% та 14,7% відповідно 
порівняно з аналогічним періодом минулого року25.

Джерело: image.baidu.com

З 15 по 24 жовтня вже у 128-й раз відбулася Ки-
тайська виставка імпортних та експортних товарів 
(більш відома як Кантонський ярмарок). Цього року 
він проходив в онлайн-режимі. У виставці взяли 
участь майже 26 000 вітчизняних та іноземних ком-
паній з більше ніж 200 країн та регіонів світу, було 
представлено 2,4 млн товарів. За повідомленням 
Міністерства комерції КНР, ярмарок сприятиме без-
печному та безперебійному функціонуванню сві-
тового ланцюга поставок промислових товарів, а 
також має на меті підтримати багатосторонню тор-
говельну систему та економічну глобалізацію30.

11 вересня 2020 р. Державний комітет з розвитку та 
реформ КНР, Міністерство науки та технологій КНР, 
Міністерство промисловості та інформатизації КНР 
та Міністерство фінансів КНР спільно представили 
документ «Щодо розширення інвестицій у страте-
гічні галузі, що розвиваються: Керівні думки щодо 
культивування та розширення нових точок та по-
люсів зростання». Документом було розроблено 

стратегічний план щодо розширення інвестицій у 
стратегічні галузі, що розвиваються, з метою активу-
вати їхню роль як важливого двигуна для пришвид-
шення побудови сучасної промислової системи та 
сприяння високоякісному економічному розвитку. 
Документ закріпив такі сфери як стратегічні: інфор-
маційно-технологічна галузь, інновації в біоінду-
стрії, виробництво високотехнологічного обладнан-
ня,  нові матеріали, альтернативні джерела енергії, 
автомобільне виробництво з технологіями smart та 
використанням нових джерел енергії, енергоефек-
тивність та захист навколишнього середовища, циф-
рова та креативна індустрія31. Надалі саме ці сфери 
та галузі стануть пріоритетними драйверами по-
дальшого відновлення та зростання китайської еко-
номіки. У багатьох сферах Китай ще декілька років 
тому вже досягнув чималих успіхів, а саме в енер-
гоефективності, використанні нових джерел енергії 
тощо. На цьому уряд та керівні органи не планують 
зупинятись, а впроваджувати зміни та генерувати 
економіку новітніми індустріями і в майбутньому.

27 Офіційна сторінка Посольства України в КНР у Фейсбуці. URL: https://www.facebook.com/ukrembcn.
28 Міжнародне радіо Китаю. URL: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20201016/561894.html.
29 Xinhua. URL: http://russian.news.cn/2020-10/15/c_139440573.htm.
30 Міністерство комерції КНР. URL: http://zhongshan.mofcom.gov.cn/article/activityheaders/202010/20201003008027.shtml.
31 Державний комітет з розвитку та реформ КНР. URL: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925_1239582.html.

Триває підготовка до ІІІ Китайської міжнародної імпортної ЕКСПО, що має відбуватися з 5 по 10 ли-
стопада у Шанхаї. Планується, що масштаб ЕКСПО перевершить попередні. На виставці діятимуть 
шість спеціалізованих зон: продукти харчування та сільськогосподарська продукція, автомобілі, тех-
нічне обладнання, споживчі товари, медична апаратура, лікарські та оздоровчі послуги. Додатково 
буде створено чотири тематичні відділення, присвячені охороні здоров’я та профілактиці епідемій, 
енергозбереження та захисту навколишнього середовища, інтелектуальних транспортних систем, а 
також спорт28. Учасники ЕКСПО будуть звільнені від сплати імпортних мит, податку на додану вар-
тість імпорту та податку на споживання стосовно продажів певної кількості товарів, що належать 
до п’яти категорій, зокрема машинне обладнання, медичне обладнання та твори мистецтва29.
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  АНТИКРИЗОВІ  
стратегії  китайського 
        бізнесу в умовах 
коронавірусної пандемії

Після завершення пандемічної кризи китайська економіка вже не буде такою, якою вона 
була раніше, рік з лишком тому. Попри значні втрати у першій половині  2020 року, вже з 
другої половини спостерігається різке відновлення ділової активності, яка значною мірою 
мінімізувала втрати попередніх місяців.
У китайському розумінні криза – це не лише загроза погіршення стану речей, проте й нові 
шанси та можливості для виникнення чогось нового, це шанс змінити ситуацію на краще. 
Відповідно, реакція на поширення COVID-19, боротьба з пандемією примусила китайські 
ділові кола виробляти нові правила роботи, знаходити нові способи заробітку і продов-
ження операційної діяльності в незвичних умовах.

Китайський бізнес мусить реагувати на зміну зовнішніх умов, коли споживач стає економ-
ним та більш вимогливим до товару, його безпечності, піклується про захист свого здоров’я. 
З іншого боку, самі компанії стикаються з падінням ліквідності, але одночасно мусять забез-
печувати посилений захист для своїх робітників, приймати нові стандарти комунікації і під-
тримки духу колективу. Вони мають змінювати сервіси для клієнтів, що включають протие-
підеміологічні заходи і відповідати вимогам органів влади Китайської Народної Республіки  
до забезпечення боротьби з поширенням вірусу COVID-19.

На першому етапі для китайських компаній постало питання виживання в 
умовах фактичної раптової і неочікуваної зупинки економіки, неможливості 
роботи за кількамісячного суворого карантину. Нагальним було вироблення 
комунікаційної стратегії  з персоналом заради збереження його морального 
стану, збереження колективу в умовах вимушеної бездіяльності.

Другим етапом було відновлення діяльності з дотриманням нових вимог 
до захисту персоналу, а також розробка та адаптація маркетингової стратегії 
до нових умов роботи, а також до зміни поведінки та способу задоволення 
нових вимог з боку споживача.

На поточному етапі йдеться про переформатування відносин зі спожива-
чами, імплементацію маркетингової стратегії, інновації в організації вироб-
ництва чи функціонуванні компанії з подальшим більш суттєвим та глибо-
ким реформуванням  усього бізнесу для роботи в нових умовах.

МОЖНА ВИДІЛИТИ ТРИСТУПЕНЕВУ СИСТЕМУ АДАПТАЦІЇ  КИТАЙСЬКИХ ФІРМ ДО УМОВ ПАНДЕМІЇ.

Можна стверджувати, що за кілька місяців існування в умовах пандемії більшість китайських компаній 
уже загалом подолали перші два етапи і зараз перебувають на етапі середньострокової трансформа-
ції своєї роботи, ведуть розробку довгострокової стратегії розвитку в нових умовах.

Минулої зими та на початку весни перед усіма 
постало питання про те, як діяти далі, при цьо-
му було зрозуміло, що відсутність швидкої реак-
ції неминуче призведе до банкрутства. Згідно з 
опитуванням, проведеним навесні, 85% китай-
ських підприємців говорили про загрозу закрит-
тя та ліквідації бізнесу, якщо не буде зроблено 
кардинальних змін у стратегії компанії протя-
гом трьох місяців.

Цікаво  відзначити, що китайський уряд цього разу 
не виділяв значні кошти з державних фондів для 
підтримки ділової активності, як це було під час 
фінансової кризи 2008–2009 років. Натомість для 
майже 20 мільйонів малих та середніх підприємств, 
які були вражені кризою особливо сильно, уряд за-
пропонував політику стимулів, що включали зокре-
ма відстрочки виплат по кредитах та відсотках по 
них на 9 місяців, зниження тарифів на деякі послу-
ги тощо. Навесні уряд КНР дав розпорядження ко-
мерційним та державним банкам збільшити обсяги 
кредитування малого та середнього бізнесу на 40%.

Натомість навіть за такої підтримки виживання 
бізнесу великою мірою  залежало від нього само-
го. Автори найновіших досліджень дійшли виснов-
ку, що компанії, які потерпали від наслідків кризи  
більшою мірою, у своїй стратегії виживання робили 
наголос на збереженні існуючого бізнесу та забез-
печення чи збереження лояльності  своїх клієнтів. 
Їх підхід можна також охарактеризувати як страте-
гію реагування на зміну зовнішнього середовища і 
кризові явища.

З іншого боку, інші фірми, які не зазнали різких 
потрясінь, і чия бізнес-модель показала стійкість, 

як правило, віддавали перевагу менш інтенсивним 
пошукам новацій і повною мірою використовува-
ли всі свої наявні можливості, щоб в умовах кризи 
COVID-19 виробити маркетингові інновації для роз-
ширення свого бізнесу або залучення більшої кіль-
кості споживачів. Такий підхід можна назвати про-
активним, дією на випередження. Він давав змогу 
компаніям більшою мірою користуватися новими 
можливостями. Такий інноваційний підхід дозволив 
деяким захопити та опанувати нові сегменти ринку, 
тоді як їхні конкуренти  зосереджувалися на збере-
женні свого бізнесу в умовах кризи.

Наприклад, коли роздрібні продажі за перший 
квартал впали на 19%, найбільше постраждали 
фірми, які не змогли швидко переорієнтуватися на 
нові канали збуту через онлайн-платформи. Нато-
мість ті, хто мав до кризи добру IT-команду, змогли 
швидко перевести своїх маркетологів і продавців  
на онлайн-платформи. Так, фірма, що виробляє 
одяг під брендом “Peacebird”,  залучила до своїх 
онлайн-продажів товарів не тільки свій персонал, 
а відомих блогерів та популярних зірок та навіть 
керівників самої цієї компанії, щоб встановити нові 
віртуальні контакти зі споживачами.

Ось ще один приклад. Виробник звичайної локши-
ни примусив частину свого персоналу щоденно від-
слідковувати режим роботи магазинів у своєму ре-
гіоні. Маючи таку інформацію, він зміг навіть у час 
пандемії довести дистрибуцію своєї продукції до 
рівня 60% від обсягів, що існували до пандемії, на 
фоні того, що у магазинах виникали проблеми з до-
ставкою товару. А коли карантинні обмеження  були 
зняті, він цілковито відновив обсяги виробництва 
набагато швидше ніж конкуренти, які вирішили за-
критися на карантин і не робили нічого.

Так, цікаву новацію запровадив енергетичний гі-
гант Sinopec, керівники якого усвідомили, що через 
заборону пересування власним автотранспортом 
люди майже зовсім припинили купувати пальне 
на автозаправках.  Проаналізувавши цю ситуацію, 
компанія вирішила перетворити крамниці на 340 
бензозаправках у Пекіні на продуктові магазини із 
системою безконтактного обслуговування клієнтів, 

щоб людям було зручно купувати їжу біля дому, а не 
їхати у супермаркети. Компанія продавала за фіксо-
ваною ціною у 99 юанів (близько 15 дол. США) уже 
готові продуктові набори вагою 14 кілограмів, що 
складалися з 10 видів овочів та десятка яєць з роз-
рахунку на три дні. В кожному такому наборі також 
були безкоштовні захисні маски, які нафтова компа-
нія також почала  сама масово виробляти.

Також дослідники відзначили два підходи компаній для пошуку виживання – індивідуальний та ко-
лективний. Здебільшого невеликі фірми не могли самостійно розробляти нові підходи, часто спи-
ралися на досвід інших або розробляли нові підходи спільно.  Успішні компанії ділилися своїм досві-
дом з іншими,  підтримували одне одного.

Стратегія спільного долання кризи компаніями, які об’єднували свої зусилля,  вияв-
ляла більший потенціал. Так, під час кризи платформи соціальних медіа значно  по-
силили свої можливості з дистрибуції та продажів рекламного контенту. Так, один 
зі столичних універмагів   у лютому провів 11-годинну безперервну  пряму тран-
сляцію розпродажу своїх товарів на платформі Douyin, до якої доєдналося 830 тис. 
людей. Продажі цього дня становили 2,4 млн юанів. А володарка кількох кіосків з про-
дажу одягу на вулицях південного міста Гуанчжоу, створивши віртуальний шоу-рум 
на Douyin, разом з десятком своїх співробітників за один день спромоглася продати 
6000 речей, заробивши 1,2 млн юанів.



85   УКРАЇНА-КИТАЙ         №2 (20)       202084 УКРАЇНА-КИТАЙ        №2 (20)        2020 АНАЛІТИКАО. КОВАЛЬ

Китайська мережа коротких відеоповідомлень 
TikTok стала головною мережею для реклами то-
варів для звичайних магазинів та супермаркетів. 
Але заробивши чималі гроші, TikTok «інвестував» 
їх у підтримку музеїв та галерей, театрів та кі-
нотеатрів, які були закриті на карантин і не 
могли приймати відвідувачів. Так, на платформі 
з’явилися віртуальні екскурсії, сервіс перегляду 
фільмів на замовлення, розділ з програмами для 
дитячих розваг та дистанційної освіти тощо.

Можна стверджувати, що  використання найсу-
часніших Інтернет-технологій стало ключовою осо-
бливістю китайської стратегії мінімізації наслідків 
пандемії. Технологічний сектор Китаю закріплений 
за великою трійкою – Alibaba, Tencent та Baidu – 
зазнав найменше втрат. Ці китайські технологічні 
компанії-гіганти є одними з найбільших, найбагат-
ших  та інноваційних у світі. Вони також є лідерами 
у науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
роботах з постійно зростаючим глобальним охо-
пленням та впливом.

За словами Лі Кайфу, венчурного капіталіста, який 
обіймав керівні посади в таких компаніях, як Google, 
Microsoft та Apple, компанії високих технологій ви-
явилися більш готовими, щоб відіграти провідну 
роль у економічному відродженні, бо вони займа-
ють проміжну ланку між  світом Інтернету і реаль-

ним світом. «Це означає, що Alibaba, JD або Meituan 
мають більше структурних переваг для сприяння 
відродженню економіки, оскільки вони також мають 
свої щупальця в офлайн-бізнесі», – каже пан Лі.

Варто зазначити, що цей підприємець  під час 
пандемії допоміг розробити системи штучного ін-
телекту для онлайн-сервісу викладання математи-
ки для дітей 2–12 років – VIPThink. Цей ресурс було 
створено ще 2016 року. Але під час пандемії він 
запровадив нове середовище для навчання дітей, 
доповнене анімацією, яке генерував штучний інте-
лект. Це нововведення дозволило ресурсу акумулю-
вати 33,2 млн дол. США доходів щомісяця. На ці кош-
ти VIPThink залучив до онлайн-уроків понад 10000 
викладачів для 1 млн учнів.

Пандемія викликала справжній вибух на рин-
ку онлайн-освіти в умовах переходу багатьох на-
вчальних закладів Китаю на дистанційне навчання. 
Міністерство освіти КНР уклало угоди з понад 20  
онлайн-майданчиками і сервісами для поширення 
освітніх курсів. Слід сказати, що вже задовго до пан-
демії ці онлайн-майданчики для навчання існували, 
натомість з початком пандемії віртуальні класи були 
впроваджені у 140 тис. навчальних закладів і охопи-
ли 120 мільйонів школярів та студентів. Зросла по-
треба не лише у віртуальних класах, а у програмах 
безпосередньої комунікації вчителя з учнями.

Так, додаток DingTalk, розроблений   Alibaba, було завантажено понад  1 млрд разів, коли він став 
основною системою комунікації між учнями, студентами та викладачами. Компанія додала до нього 
можливість для онлайн-трансляцій уроків на 300 учнів, а також опції для проведення онлайн-іспи-
тів. Про ефективність його роботи може свідчити бомбардування його авторів у соцмережах про-
кльонами з боку студентів, які опинилися фактично під постійним контролем з боку викладачів.

Так само зріс попит на онлайн-платформи комуні-
кацій для бізнесу. Системи внутрішніх корпоратив-
них комунікацій, засновані на VPN-серверах, усе 
частіше замінялися платформами, побудованими 
на основі «хмарних» технологій. Хоча такі техноло-
гії  вважаються менш захищеними від зовнішнього 
втручання та не гарантують збереження корпора-
тивної інформації, натомість вони виявилися краще 
пристосованими для масштабів китайських корпо-
рацій і були швидко адаптовані до роботи великих 
колективів в умовах суворого карантину, локдауну, 
потреби перевести персонал на віддалену роботу.  
Так, згаданий вище DingTalk став використовуватися 
як віртуальний офіс у 10 млн корпорацій і фірм по 
всьому Китаю. А система WeChat Work стала в при-
годі для 2,5 млн компаній із загальною кількістю  
60 млн працівників.

Деякі такі системи навчилися навіть відстежувати та 
аналізувати параметри і стан здоров’я співробітни-
ка, а деякі (як, наприклад, DingTalk) у реальному часі 

фіксували тривалість робочого дня співробітника, 
обсяг виконаної роботи в умовах роботи з дому. Ці 
дані давали в руки керівників фірм більш доклад-
ну інформацію про стан цілого колективу і окремих 
його членів, яку б було важче отримати через систе-
ми моніторингу та контролю в офісі.

Китай повністю використав технології «розумного 
міста» та потенціал технологій цифрового розпіз-
навання людей для протидії поширенню інфекції.   
Компанії, що займалися такими технологіями, швид-
ко адаптували їх до вимог, які уряд поставив для 
дотримання вимог карантину, для виявлення груп 
ризику та відстеження інфікованих (або потенційно 
інфікованих) людей.  Alibaba та Tencent розробили 
на вимогу уряду мобільний додаток, що щоденно 
відслідковував мільйони людей. Він автоматично 
(на основі стеження за переміщенням і контактами 
людей, а також показниками стану здоров’я) відно-
сив володаря смартфона до категорій «здорової» 
(зелений колір), «ймовірно зараженої» (помаранче-
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Ще рано говорити, яким стане бізнес Китаю піс-
ля завершення трансформації до роботи в умовах 
після пандемії. Наведемо лише один приклад:  у 
Шанхаї оголосили, що до 2025 році у місті будуть 
побудовані 100 заводів, працівниками яких будуть 
виключно роботи та машини. Таким чином буде за-
безпечено виробництво продукції без зупинок, за 
будь-яких умов.

Уже відомо, що 1,4 трлн дол. США буде витрачено 
Китаєм на завоювання лідерських позицій у сфе-
рі високих технологій  у найближчі роки. Пандемія 

тільки посилила впевненість у тому, що шлях, ви-
браний для розвитку, є правильним. Іншим країнам 
ще не пізно скористатися досвідом Китаю. Вірус 
можна стримати, якщо колективно вживатимуться  
заходи, використовуватиметься тактика та техноло-
гії, які вже довели свою дієвість.

Незалежно від того, чи виконує уряд свої обіцянки 
і чи добре і послідовно працюють держустанови, 
підприємці сьогодні мають нові інструменти для 
відповіді на виклики, які перед ними поставила 
пандемія коронавірусу.

вий) і «хворої» (червоний) людини.  Лише ті люди, 
яким система присвоювала «зелений» код, могли 
бути допущені до публічних місць після використан-
ня спеціального QR-коду на вході до станцій метро, 

офісів та інших громадських місць. У більшості гро-
мадських місць були пункти пропуску, де перевіря-
ли код і температуру тіла людини. Понад 200 міст 
Китаю використовували цю або подібні системи.

Зараз у багатьох містах та селищах Китаю впро-
ваджуються подібні «розумні» (побудовані на 
основі елементів штучного інтелекту та з ви-
користанням великих масивів даних – “big data”) 
інформаційні системи, що дозволять на ранніх 
стадіях попереджувати про загрозу спалаху епі-
демії та  вживати превентивних заходів задовго 
до того, як хвороба почне поширюватися. Є дані, 
що для цього буде використана й супутникова си-
стема навігації BeiDou, розгортання якої Китай 
нещодавно завершив на орбіті Землі.

Можливість нових технологій у Китаї вдало поєдну-
вали з вирішенням реальних завдань.  Ось ще один 
приклад. Перед кризою консультаційна компанія з 
медичних питань JD Health одержувала в середньо-
му 10 тис. дзвінків на день. Коли ж вибухнула пан-
демія і госпіталі та лікарні вже не могли впоратися 

з напливом клієнтів, то компанія почала отримува-
ти 150 тис. дзвінків на день. Виконавчий директор 
компанії Сінь Ліцзюнь каже, що, розуміючи великий 
попит, він запустив онлайн-сервіс медичного кон-
сультування та діагностики з додатковою послугою 
доставки прописаних лікарями медикаментів безпо-
середньо до домівок хворих. Таким чином, «ми змог-
ли великою мірою розвантажити традиційні поліклі-
ніки», – каже бізнесмен. За перший місяць пандемії в 
Китаї вже налічувалося кілька великих онлайн-плат-
форм медичних консультацій. А Damo Academy, 
створений як інститут дослідження майбутнього 
засновником Alibaba Джеком  Ма, розробив для них 
комп’ютерну програму, що за 20 секунд встановлю-
вала діагноз лише за одним знімком комп’ютерної 
томографії. У 96% випадків цей прогноз, зроблений 
за допомогою штучного інтелекту, був правильним.

А WeChat та Baidu Maps створили інтегровану систему раннього попередження про спалахи пандемії, 
а також систему актуальної інформації про доступність медичних послуг для мешканців 100 міст у 
Китаї і по 3000 медичних закладів. Уся ця інформація слугувала основою для скоординованих зусиль у 
боротьбі з пандемією на державному рівні. Так, система, встановлена компанією Baidu на одному з 
вокзалів  у Пекіні, дозволяла вимірювати температуру тіла у 200 людей за одну хвилину.

1. Дивитися на довшу перспективу і постійно 
переглядати свої дії і плани. Керівники мають 
швидко реагувати на зміну ситуації та нала-
годжувати ефективний процес координації зу-
силь усередині компанії.

2. Заохочувати ініціативи з боку персоналу ниж-
чих ланок, використання підходу керування «зго-
ри до низу» для координації і швидшого впрова-
дження ініціатив, що надходять знизу. Для цього 
широко використовувалися корпоративні групи 
комунікації, створені на онлайн-платформах, що 
замінили традиційні наради та перемовини, ви-
користання переваг дистанційної роботи.

3. Чітка і зрозуміла стратегія роз’яснення пер-
соналу змін і вимог до нових умов роботи під час 
пандемії, активні заходи із забезпечення підтрим-
ки та захисту здоров’я персоналу. Деякі компанії 
запровадили безкоштовні тести не лише для 
персоналу, а для всіх родичів працюючих.

4. Тимчасове переведення персоналу на іншу, мож-
ливу в умовах пандемії, роботу замість  звільнен-
ня або простою. Деякі креативні підприємці в Ки-
таї навіть відряджали свій персонал на роботу 
до інших компаній, зокрема до фірм з доставки 
товарів та готової  їжі, які відчували шалену не-
стачу людей у пік пандемії.

5. Розвиток нових каналів для продажів, якщо 
звичні перестали працювати. Йдеться насампе-
ред про використання систем продажів онлайн та 
залучення нових клієнтів через віртуальні торго-
вельні платформи. Здебільшого обсяги продажів у 
компаній завдяки цьому зростали вдвічі порівняно 
з продажем товарів через звичайні магазини.

6. Ширше використання соціальних мереж для ко-
мунікації зі своїм персоналом та клієнтами, що ви-
мушено перебувають у режимі роботи поза офі-
сом чи на карантині. Одна з компаній з продажу 
жіночої білизни вирішила, щоб усі співробітники 
(включаючи голову правління і виконавчого дирек-
тора) просували продукцію компанії у соцмережах 
серед своїх друзів і знайомих. Були встановлені за-
охочення для тих, кому вдавалося продати більше.

7. Бути готовим до швидкого входження  в нор-
мальний ритм роботи, щойно карантинні обме-
ження будуть зняті і буде можливо відновити 
нормальний режим роботи.

8. Бути готовим, що різні сектори економіки бу-
дуть різними темпами виходити на докризові 
показники і, відповідно, це впливатиме на плани 
компанії з відновлення власного виробництва чи 
комерційної діяльності або продажів клієнтам.

9. Бути готовим, що відновлення буде йти різни-
ми темпами у різних регіонах, для чого слід мати 
регіонально сегментовану стратегію щодо дис-
трибуції товару і завантаження персоналу. В Ки-
таї фірми частково на тимчасовій основі перево-
дили свій персонал з регіонів, де неможливо було 
почати виробництво, на заводи, які працювали. 
Відповідно, перерозподілялися бюджети між регі-
ональними відділами.

10. Шукати нові можливості в умовах кризи. Бути 
готовими підлаштовувати свої плани і стратегії 
до потреб боротьби з пандемією. Шукати можли-
вості для вироблення товарів, які користуються 
попитом. 10000 китайських компаній зі сфери ви-
робників алкогольних напоїв, пошиття підгузків, 
автомобілебудування та навіть авіакосмічної 
індустрії запровадили у себе виробництво засо-
бів медичного захисту (маски, костюми, захисні 
окуляри та антисептики тощо). Деякі заснували 
нові виробництва медичного обладнання і хімічні 
лабораторії.

11. Швидко впроваджувати нові підходи до веден-
ня бізнесу і нові продукти. Окрім збалансування 
товарного асортименту, нові потреби клієнтів 
також створюють можливості для інновацій. 
Так, страхова компанія Ant Financial додала до всіх 
своїх продуктів безкоштовне страхування для 
хворих на Covid-19, таким чином продажі медичних 
страховок зросли на 30%.

12. Стежте за змінами споживацької поведінки 
людей. Ці зміни, ймовірно, матимуть тривалий 
ефект, що вже не буде зумовлений пандемією.

Видання “HARVARD BUSINESS REVIEW”  виділило 12 основних принципів 
успішної стратегії китайських компаній

Компанія XAG, лідер у виготовленні дронів для сек-
тору сільського господарства, створила в себе фонд 
у 50 млн юанів, щоб швидко переобладнати наявні 
дрони для розвіювання хімікатів на полях у літа-
ючі машини, які здатні розвіювати дезінфектори на 
значні площі – на вулицях, на стінах будинків і міс-
цях, де перебування людей могло бути ризикованим.

У госпіталях та лікарнях Китаю активно використо-
вували рухомих роботів з камерами як «модерато-
рів» у спілкуванні лікаря та пацієнтів, що приходять 
на консультацію. Так було зведено до мінімуму осо-

бистий контакт між ними. Так само у багатьох госпі-
талях роботи та інтелектуальні машини автоматич-
но були запрограмовані розносити ліки та їжу до 
палат хворих на COVID-19, що знизило загрозу для 
персоналу первинної ланки бути зараженими. А в 
одному з госпіталів в Ухані роботи виконували про-
цедури вимірювання температури і навіть простого 
діагностування у хворих, проводили дезінфекцію 
приміщень та прибирання тощо. Одна з компаній з 
виробництва таких роботів під назвою  CloudMinds 
передала до госпіталів понад 100 розумних машин.

Значною мірою зросло використання нових технологій, таких як доставка меди-
каментів та продуктів хворим за допомогою дронів або безпілотних автомобілів.

Очевидно, що поширення цифрових та онлайн-технологій для організації та ведення бізнесу в Китаї три-
ватиме. Наступним етапом після багатьох кампаній буде напрацювання конкретних виробничих технологій 
і практик ведення бізнесу, що зроблять компанії більш стійкими до раптових кризових ситуацій, подібних 
до тих, що виникли під час пандемії COVID-19.

Цікаво також зазначити, що в Китаї задовго до пандемії почали реалізовуватися багато програм «діджи-
талізації» життя населення, а також впровадження Інтернет-технологій у промисловість. Тут варто згадати 
стратегію «Інтернет Плюс», що була сформульована у КНР ще у 2015 році. Вона передбачає широке вико-
ристання сучасних Інтернет-технологій у  традиційних галузях промисловості. Йдеться перш за все про вже 
згадані мобільні та хмарні технології, концепт «Інтернет речей», технології обробки великих обсягів даних, 
усе це з додаванням штучного інтелекту. Передбачається, що до 2025 року «Інтернет Плюс» стане новою 
економічною моделлю для країни, а також головним стимулом економічного та соціального розвитку та 
інновацій. Поточна криза і боротьба з пандемією COVID-19, таким чином, стали суттєвим стимулом для ско-
рішого і активнішого виконання цих уже давно вивірених планів китайського керівництва.
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сті для всіх компаній, що на ній котируються, а че-
рез два роки ці вимоги стали ще жорсткішими. Але 
не тільки внутрішні сили стали поштовхом у напря-
мі врегулювання: у 2003 році Євросоюз затвердив 
вимоги щодо електричних та електронних відходів 
та зменшення небезпечних речовин. Ці вимоги сто-
суються всього ланцюга поставок будь-якої компа-
нії, що працює або експортує в ЄС.

Уперше корпоративна соціальна відповідальність 
з’явилася у центрі уваги суспільства у 2008 році піс-
ля потужного землетрусу у місті Веньчуань, провін-
ції Сичуань. Нищівна сила землетрусу забрала жит-

тя майже 70  тисяч людей та позбавила 10 мільйонів 
людей житла, завдавши збитків приблизно на 150 
млрд дол. США. Саме після цієї трагічної події за ви-
могами китайського народу бізнес почав докладати 
свої зусилля на подолання її наслідків. Безпреце-
дентна хвиля підтримки компаній принесла майже 
1,5 млрд дол. США допомоги постраждалим. Через 
п’ять років у провінції Сичуань відбувся ще один, 
менш нищівний, землетрус. Цього разу на допо-
могу постраждалим насамперед прийшли великі 
міжнародні компанії – Samsung та Apple, що стало 
показником того, що соціальна відповідальність є 
невід’ємною частиною бізнесу в Китаї.

Є. Гобова
к. ф. н., молодший науковий співробітник,  
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

НОВЕ ЛІДЕРСТВО: 
корпоративна соціальна  
             відповідальність 
        у КИТАЇ

За останнє десятиліття китайський бізнес зробив великі кроки у напрямі долучення іні-
ціатив щодо екології, суспільства та врядування у процес прийняття рішень. Поняття 
корпоративної соціальної відповідальності нове для Китаю і, на жаль, поки що не досить 
зрозуміле в окремих секторах, проте політична воля, міжнародні ініціативи та запит су-
спільства стали рушійними силами, що принесли неочікувані результати у цьому напрямі.
Починаючи з 1979 року завдяки втіленню політики реформ та відкритості економіка КНР 
зазнала різкого зростання за рахунок приватизації та денаціоналізації господарських 
підприємств, відкриття ринків експорту, встановлення нових партнерств між держав-
ними кадрами та транснаціональними інвесторами і місцевими підприємствами. Темпи 
зростання обсягів прямих іноземних інвестицій у Китаї надзвичайні: від 2 млрд дол. США 
у 1985 році до 105,7 млрд дол. США у 2010 році. Проте такий різкий підйом економіки мав і 
іншу сторону – поширення неетичних та неконтрольованих практик у приватних ком-
паніях, що призвело, зрештою, до розповсюдження соціальних та екологічних порушень, 
значної шкоди навколишньому середовищу країни.

Саме поняття корпоративної соціальної відповідальності тривалий час було незвичне та нез-
розуміле для китайського суспільства та бізнесу. У середині 1990-х років міжнародні компанії, 
що відкривали виробництва у Китаї, стали першими, хто почав впроваджувати західні норми 
та стандарти відповідального бізнесу у боротьбі з так званими “sweatshops” – заводами та 
майстернями із незадовільними умовами праці та наднизькою платнею робітникам. Їхні захо-
ди змусили китайських виробників-постачальників прийняти нові норми соціальної відпові-
дальності для створення нормальних робочих умов як одні із базових передумов для виходу 
на світовий ринок. Незважаючи на загальне несприйняття та нерозуміння цих нових «західних 
вимог», китайський бізнес поступово почав пасивно їх засвоювати. Такі зовнішні чинники, як 
вимоги глобального ринку та соціалізація з міжнародними та недержавними організаціями, 
спонукали до пришвидшення цього процесу. Перше ознайомлення з нормами корпоративної 
соціальної відповідальності відбувалося скоріше через зовнішні фактори аніж завдяки вну-
трішньому прагненню змін.

Уже на початку 2000-х років держава проявила ве-
лику зацікавленість у сприянні поширенню норм 
корпоративної соціальної відповідальності. Керів-
ництво країни зробило важливий крок у 2006 році, 
включивши поняття «корпоративна соціальна від-
повідальність» до закону про корпорації. Тоді ж бір-
жі Шанхаю та Шеньчженю видали настанови щодо 

відкритості показників корпоративної соціальної 
відповідальності. Пізніше за вимогами та законами 
були введені покарання компаніям, діяльність яких 
не відповідає стандартам екологічного, соціально-
го та корпоративного управління. Гонконзька біржа 
зробила у 2016 році обов’язковим звітування по по-
казниках корпоративної соціальної відповідально-

Яким же був ефект цих заходів? До 2005 року китайські компанії складали всього лиш 22 звіти з корпо-
ративної соціальної відповідальності. А у 2006–2009 роках їх кількість зросла аж до 1600. І лише за десять 
місяців 2018 року ця цифра сягнула 1676 звітів. Найбільшу кількість звітів видають державні або контрольо-
вані державою компанії, котрі найчастіше включають державні вимоги щодо подолання бідності та контр-
олю забруднення до власних бізнес-моделей. Натепер більш ніж 70% топ-100 компаній Китаю публікують 
звіти з корпоративної соціальної відповідальності. Більшість звітів стосуються управління працівниками, 
якості продукції, соціальних внесків (філантропії), екологічного управління.

Також державні підприємства більш активно беруть 
участь у великих державних ініціативах, наприклад 
програма «Національний ліс у місті», що запущена 
у 2004 році, в рамках якої проводилося озеленення 
міських громадських територій. За результатами цієї 
програми у Пекіні відбулося масштабне лісовіднов-
лення: у столиці, яка налічує приблизно 22 мільйони 
мешканців, було висаджено 54 мільйони дерев на 
площі більш ніж 70 тисяч гектарів. Всього за чотири 
роки цієї програми частка лісових насаджень у місті 
збільшилася на 42%. У 2015 році вже більш ніж 150 
міст та 12 провінцій були учасниками програми лісо-
відновлення, що було високо відзначено Продоволь-
чою та сільськогосподарською організацією ООН.

Окремі ініціативи бізнесу також виявилися надзви-
чайно продуктивними, наприклад проєкт одного з 
найбільших онлайн-рітейлерів Китаю JD.COM, у рам-
ках якого створено більш ніж 25 тисяч робочих місць 
та 103 бізнес-інкубаційних центрів, що допомагають 
фермерам у бідних округах відкрити свою справу на 
основі власної продукції. Крім того, компанія надала 
фінансову підтримку через власну дебетну та кре-
дитну платформу та краудфандинг фермерам з 1700 
округів. А у 2017 році JD.COM приєдналися до проєк-
ту L’Oreal «Інклюзивна краса», котрий надає робочі 
місця та професійно-технічну освіту людям з осо-
бливими потребами.
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Співпраця України і Китаю в сфері IT та інновацій буде набувати стрімкого розвитку в близькому май-
бутньому. Китай стрімко розвивається в технологічному плані, що створює нові можливості для співп-
раці з іноземними партнерами. IT-сфера в Україні – це одна з найперспективніших галузей. Наші IT-ком-
панії вже набули популярності і добре себе зарекомендували в західних країнах. За останні декілька років 
в Україні з’явилися єдинороги, а декілька стартапів стали відомими на весь світ. Україна має багато IT 
талантів і передові технології для успішного досягнення нових амбітних цілей. Західні країни все ще за-
лишаються пріоритетним ринком для нашої країни. Але все складніше стає не помічати другу (а скоро і 
першу) економіку світу – Китай. Бо Китай надає можливості, які треба вміло розпізнавати.

Завдяки дедалі зростаючій підтримці ініціатив соціальної відповідальності як з боку держави, так 
і суспільства, а також нововведенням у законодавстві кількість та якість проєктів з екологічного 
соціального та корпоративного управління також дедалі зростає, такі проєкти переростають з 
одноразових у довготривалі. Однією з особливостей цього нового явища у Китаї є активність держа-
ви та великих корпорацій, на відміну від Заходу, де вимогу соціальної відповідальності диктує суспіль-
ство та споживачі. Але й зі зростанням нового середнього класу у Китаї запит на корпоративну со-
ціальну відповідальність дедалі збільшується. Китайський середній клас добре обізнаний зі світовими 
практиками та тенденціями, він потребує безпечнішої продукції, кращих послуг та більш здорового 
навколишнього середовища. Компанії, що ставлять прибутки понад добробут людини та довкілля, 
втрачають свою репутацію та зазнають збитків, відвертаючи від себе великий шар суспільства, що 
вимагає відповідальності перед громадою.

Такі успіхи Китаю вражають, хоча, звісно, на шля-
ху до повноцінного втілення державних програм 
з корпоративної соціальної відповідальності чи-
мало перепон. Варто відзначити хоча б той факт, 
що якість звітів з екологічного, соціального та кор-
поративного управління дуже неоднорідна. Різке 
зростання їх кількості, на жаль, не супроводжується 
зростанням частки якісних звітів. Це пояснюється 
тимчасовою необов’язковістю звітування та відсут-
ністю покарання за надання неправдивої або нея-
кісної інформації у звіті. Разом із тим місцеві орга-
ни управління часто стають на заваді підвищенню 
кількості якісних звітів. Всупереч проголошенням 

центральної влади про невід’ємність суспільного та 
екологічного складників у економічному зростанні 
місцеві уряди часто нехтують соціальними потре-
бами на користь підвищення ВВП, що більшою мі-
рою сприяє зростанню політичної кар’єри. Через 
це провінційні уряди нерідко відкрито захищають 
та підтримують найбільші місцеві компанії-забруд-
нювачі. У відповідь на цю проблему центральний 
уряд зробив з наступного, 2021 року обов’язковим 
відкрите звітування з екологічного, соціального 
та корпоративного управління для 3000 компа-
ній, що котируються на фондовому ринку, та 
емітентів облігацій.

Незважаючи на численні проблеми та перепони, нерозуміння та недооцінювання потреби у втіленні в 
життя проєктів з корпоративної соціальної відповідальності, Китай однозначно прагне нового лідер-
ства – у створенні «кращого життя» для суспільства, що нерозривно пов’язане з відповідальним бізнесом.

М. Данко
засновник платформи інновацій “weHustle”

         Розвиток 
інноваційного сектору      
                  КИТАЮ

Найбільшим інноватором у Китаї є уряд. У 2007 р була утверджена національна 
стратегія інноваційного розвитку Китаю, за якою до 2020 р. Піднебесна повинна пе-
ретворитися на державу інноваційного типу. В 2017 р. було оприлюднено «План роз-
витку штучного інтелекту», за яким Китай повинен стати провідною державою у 
цій галузі до 2030 р. За даними на 2020 рік, КНР посідає 14-е місце в списку GII (Global 
Innovation Index) і поступається лише США у світовому лідерстві в галузі штуч-
ного інтелекту. За даними WIPO (World Intellectual Property Organization), у 2019 р.  
на Китай припала майже половина всіх патентних заявок у світі. В 2018 році в Китаї 
було понад 11 800 інкубаторів, через які пройшло близько 620 000 стартапів. Уряд 
створює сприятливі умови для розвитку науки і технологій і є невід’ємною части-
ною інноваційного руху Китаю.

Китайські фаундери створюють не стартапи, а буду-
ють цілі екосистеми. Відоме тріо BAT (Baidu, Alibaba, 
Tencent) є яскравим прикладом екосистем. Нині ми 
можемо говорити ще і про Meituan, який також за-
ймає велику частину китайського ринку і становить 
конкуренцію іншим технологічним гігантам Підне-
бесної. Кожен із цих гігантів – це сукупність компа-
ній у різних галузях та індустріях. 

Майже кожна із екосистем має свої компанії, які 
вона створила чи в які вона інвестувала, включа-
ючи платіжні системи, ЗМІ, електронну комерцію, 
економіку спільної участі, автономне водіння, ігри, 
освіту тощо. Багато стартапів створюється з метою 
бути придбаним однією з екосистем. Технологічні 
гіганти мають досить ресурсів для швидкого масш-
табування в нові галузі.

У КИТАЇ НЕМОЖЛИВЕ – МОЖЛИВО: IPO через 17 місяців після відкриття першої 
кав’ярні; нова лікарня за 10 днів;  900 мільйонів Інтернет-користувачів; найбільша 
в світі мережа швидкісних поїздів; продано товарів на 38 млрд доларів протягом 
одного свята; більше 200 єдинорогів. У таких реаліях масштабування і швидкість 
відіграють дуже важливу роль у бізнес-середовищі. Амбітні цілі, висока конкурен-
ція та 996 культура (робочі години з 9 по 9 і 6 робочих днів на тиждень) не зали-
шають місце для аматорів. Як наслідок, етапи дизайн-мислення дуже короткі, що 
є життєво необхідним для успішного розвитку  на швидкому і динамічному ринку.
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Інтерв’ю з радником голови правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 
із зовнішньоекономічних питань Дмитром Лосєм

Найбільший український агропромисловий холдинг ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (далі – МХП) ого-
лосив про свої плани виходу на китайський ринок продуктів з курятини. Українська асоціація китає- 
знавців (далі – УАК) зі свого боку сприятиме досягненню цієї цілі шляхом надання консультаційних,  
експертних послуг та забезпечення якісним перекладом. Відповідний меморандум було укладено  між 
МХП та УАК наприкінці жовтня 2020 року. Також досягнуто домовленості щодо сприяння розвитку ко-
мерційної діяльності, проведення спільних заходів, втілення освітніх програм тощо.

Радник Голови правління МХП із зовнішньоекономічних питань Дмитро Лось в ексклюзивному інтерв’ю 
для журналу «Україна-Китай» розповів про стратегічні цілі та плани компанії, зокрема й щодо розширен-
ня географії збуту своєї продукції в Східній Азії, та висловив розуміння важливості китайського ринку для 
українських виробників харчової продукції.

Незважаючи на спалах епідемії COVID-19 і викликані ним економічні проблеми,  МХП нарощує темпи ви-
робництва, збільшуючи  випуск курятини, а одночасно і експорт. На момент інтерв’ю холдинг уже за під-
сумками трьох кварталів поточного року перевищив показники виробництва попереднього року, а експорт 
курятини з підприємств МХП в Україні перевищив 108 тисяч тонн.

– Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, про загаль-
ну стратегію МХП на світових ринках? Яке місце 
у своїх стратегічних планах компанія відводить  
китайському ринку?

– Ми вертикально інтегрований високоефективний 
холдинг із завданням цілковито виконати стратегію 
«від поля до виделки». Нашими завданнями також є 
зниження кількості відходів і фактично це є забез-
печення продовольчої безпеки.  Постачання якісної 
їжі в максимальну кількість регіонів – це друга ціль. 
Не менш важлива функція – це репрезентація своєї 
країни на міжнародних ринках.

Наша компанія починалася з того, що після певних 
подій, коли ми втратили ринки СНД, перед нами по-
стало завдання максимально швидко диверсифіку-
вати наш збут. Ми розуміли, що ринок України, який 
обмежений антимонопольним законодавством, для 
нас вичерпано.

Відповідно, від цього почався наш повний розворот 
до міжнародних ринків.  Зрозуміло, що для нас пріо-

ритетом залишається Європейський Союз та Близь-
кий Схід. Це логістично близько,  ми розуміємо ці 
регіони, але значне місце в наших планах посідає 
Китай. Ми розуміємо, що, зважаючи на кількість на-
селення і зважаючи на його прагнення одержува-
ти екологічну продукцію, Китай стає одним з наших 
пріоритетів.

– Китайський ринок курятини висококонкурент-
ний. Минулого року США внаслідок дуже складних 
перемовин з Пекіном домоглися відкриття для 
своїх компаній – виробників  курятини китай-
ського ринку. Це сталося фактично після чоти-
рьох років заборони, коли курятина зі США у КНР 
не постачалася. Китайський ринок за цей час 
опанували бразильці, але цього літа в них стали-
ся проблеми, коли COVID-19 було виявлено на па-
кунках із замороженою курятиною, і це призвело 
до заборони (тимчасової) імпорту курятини з 
Бразилії. Як, на вашу думку, такі проблеми у кон-
курентів можуть бути сприятливими для входу 
МХП на китайський ринок?
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– Ми не використовуємо стратегію чиїхось проблем. 
Ми використовуємо стратегію нашої ефективності. 
Ми чудово розуміємо стратегії глобальних гравців. 
Так, Бразилія є і залишається номером один, Спо-
лучені Штати – номер два і так далі. У Європу ми 
ввійшли не тому, що стало менше бразильського 
м’яса. Ми є одним з перших секторів (я не можу тут 
оперувати лише рамками компанії), який навчився 
домовлятися і правильно працювати з Європей-
ським Союзом.

Так звана «Куряча угода», яку уклали представники 
нашого сектору з Європейським Союзом, по суті, з 
нашого погляду, є зразком того, як слід вибудову-
вати добросусідські та розумні відносини. Ні, ми не 
користуємося проблемами інших. Ми створюємо си-
туації, коли інші гравці змушені потіснитися.

– Розкажіть, будь ласка, докладніше, що саме МХП 
робитиме для входу на китайський ринок? Чи пла-
нуєте  мати свій постійний офіс у Китаї, чи мож-
лива купівля виробничих потужностей у самому 
Китаї, як це було зроблено у Словенії, наприклад?

– Наша стратегія насправді незмінна. Якщо страте-
гія лобізму в різних країнах, вона насправді відріз-
няється, бо є і культурні особливості, і географічна 
віддаленість, то вони дають про себе знати.  Але 
стратегія входу в нас залишається тою самою. Себто 
з ЄС ми спочатку почали торгувати. Поки ми торгує-
мо, ми розуміємо правила гри, ми розуміємо, з ким 
маємо справу і які є культурні особливості і звички 
споживача. Після цього ми дивимося на створення 
власного офісу. Так було зроблено на Близькому  
Сході, в Об’єднаних  Арабських Еміратах, так само 
з’явився  офіс у Голландії  свого часу. І потім ми вже 
починаємо працювати на ринку безпосередньо, не 
через трейдерів.  Тобто ми вже намагаємося само-
стійно працювати. І вже наступним етапом є купівля 
місцевого підприємства.

Звичайно, що у Китаї, який займає домінуюче поло-
ження в регіоні, офіс для МХП (це моя позиція) має 
існувати. Це обов’язково. І надалі, чому б не говори-
ти про те, що ми насправді маємо знання і навички, 
ми могли б створити конкурентне виробництво у 
Китаї.   Це цілком нам під силу.

– Раніше цього року пан Юрій Анатолійович Косюк, 
голова правління агрохолдингу «Миронівський хлі-
бопродукт»,  висловлювався за плани спершу по-
ставити до Китаю до 50 тисяч тонн курятини. 
Але це було ще до спалаху пандемії. З яких обсягів 
ви готові почати?

– Обсяги для певного ринку визначає сам цей ри-
нок. Наші розрахунки, які були зроблені напередо-
дні спалаху пандемії коронавірусу, – це одне, а роз-
рахунки на час пандемії і після неї корегуються.

Головне, ми пам’ятаємо про те, щоб, попри все, збе-
рігалися вільна торгівля і безперешкодний доступ 
до ринків. Тому, коли пан Юрій Косюк вважає, що 
нашим першим завданням мають бути обсяги у  
50 тис. тон, то я виконуватиму рішення керівництва.

– Якими можуть бути обсяги в Китай загалом?

– Ми вже вели перемовини з деякими нашими парт-
нерами, і колись на таких зустрічах  Юрій Анатолійо-
вич запитав:  «А чи може Китай спожити все те, що 
б ми хотіли поставити?». На це він дістав чудову від-
повідь від партнера: «Якщо б ви припинили постав-
ки курятини по цілому світу і почали б її постачати 
тільки до Китаю, то ваших потужностей все рівно не 
вистачить, щоб охопити всю цю країну».

Я б це назвав не проблемою, а можливостями для 
нас, які відкриваються на китайському рику. Для 
МХП Китай – це нові можливості.

– Під яким брендом ваша продукція буде продава-
тися в Китаї і  чи буде створено спеціальний бренд 
для вашої продукції на китайському ринку?

– Ми маємо чотири бренди для нашої продукції. 
Один з них «Наша Ряба» для внутрішнього ринку, 
який уже завоював гідне визнання в Україні. Ми та-
кож маємо інтернаціональний бренд Qualiko і ще є 
два бренди для Близького Сходу і Африки. Інтерна-
ціональний бренд ми використовуємо для міжна-
родних поставок. Для кожного з регіонів світу ми 
розробляємо свій бренд і своє розуміння, як ми хо-
чемо бути представлені.

Кількість комічних ситуацій, які можуть статися на-
віть через   неправильне прочитання бренду в різ-
них країнах, і в історії українського маркетингу мож-
на знайти чимало. Тому для Китаю буде окремий 
бренд. Це ніяк не впливатиме на якість, хоча, гадаю, 
почнемо  з Qualiko, а потім будемо розробляти щось  
нове і своє для китайського ринку.

– З чого почнеться входження МХП на китайський 
ринок?

– Ми спочатку будемо шукати базового партнера у 
Китаї, якому могли б довіряти.  Він має нас привести 
за руку та навчити. Якщо нам партнер одразу сподо-
бався, то ми залишаємося з ним так довго, допоки 
комфортно – йому з нами і нам з ним.

І саме головне, що треба розуміти, що у разі нашого 
сектору – курячого ми не говоримо про відкриття 
ринку в один бік. Ми друга країна у світі, яка запро-
понувала Китаю обопільне відкриття ринку, з по-
ставкою продукції з України до Китаю і китайської 
до нас на основі взаємної довіри. Це та політика, 
яку ми сповідуємо на цей момент, і хочу сподіватися 
будемо сповідувати й надалі.

– Що ще треба зробити двом країнам, урядам 
України та Китаю, щоб китайський ринок від-
крився для української курятини?

– У нас залишилися два кроки – це підписання ве-
теринарного протоколу двосторонньої торгівлі. Він 
де факто для будь-якого підприємства – виробника 
м’яса – є конституцією про те, як буде відбуватися 
торгівля в цьому сегменті. Звичайно, ми б хотіли ба-
чити там невеличке зниження тарифів на поставки.

І друге – реєстрація підприємства.  І звичайно, як 
жест доброї волі ми б хотіли, щоб китайська сторо-
на дала дозвіл якомусь українському лідируючому 
підприємству, а українська сторона – одному ки-
тайському. З таких жестів, насправді, й починається 
дружба. Це вміння відкриватися.

– Чи відчуваєте або чи маєте  ви підтримку сво-
їх зусиль щодо виходу на китайський ринок з боку 
відповідних урядових структур в Україні? В чому 
вона проявляється?

– Беззаперечно. Я хочу окремо відзначити роль 
торгового представника України Тараса  Качки та 
виконуючого обов’язки голови Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів Ольги Шевченко. Завдяки 
їхнім зусиллям ми дійшли до того моменту, коли 
почався прямий діалог між Держпродспоживслуж-
бою  і Головним митним управлінням  Китайської 
Народної Республіки (GACC) під кураторством Мі-
ністерства комерції КНР  та нашого Мінекономіки. 
Я хочу сказати, що і Тарас, і Ольга роблять усе, щоб 
максимально оперативно опрацьовувати всі запи-
ти китайської сторони.

Україна вже подала звіт до Всесвітньої асоціації ве-
теринарів за підписом Ольги Шевченко, що Україна 
повністю звільнилася від пташиного грипу, спалах 
якого був зафіксований  цього року. Тобто вони 
дуже ефективно працюють.

– Як МХП може убезпечити себе і свою комерційну 
діяльність від ситуації зі спалахами пташиного гри-
пу, що відбуваються десь в інших виробників куря-
тини, але страждає бізнес усіх експортерів і вироб-
ників, які дотримувалися всіх стандартів захисту?

– Це окреме питання. Звичайно, на нас ці пробле-
ми впливають, адже за правилами СООЗ  країна, де 
виявили пташиний грип, на 3 місяці закривається, 
експорт зупиняється.  Є, звичайно, набір комерцій-
них та логістичних рішень, як до таких ситуацій бути 
готовими, це окрема історія.

А ми хотіли б застосувати практику, яку ми вико-
ристовуємо з ЄС і ОАЕ, цілою низкою інших країн, 
– це практика зонування. Якщо ми визнаємо цей 
європейський принцип зонування, що визначає  

3+10 км від епіцентру спалаху хвороби. Якщо систе-
ми контролю, і не тільки внутрішні системи контро-
лю компанії, а й на рівні держави визнаються сто-
ронами як такі, яким можна довіряти, то це нівелює  
проблему суттєво. І оця наша ідея про підписання 
протоколу ветеринарного. То й одразу йдеться про 
те, що ми визнаємо практику зонування.

Отже, якщо Китай говорить, що там у них є спалах, а 
тут  є чисті зони, то Україна так само повинна дові-
ряти цій інформації, і відповідно, якщо Україна го-
ворить, то й Китай має цьому довіряти.

– Експерти спостерігають цікаві зміни, які відбу-
ваються у споживчих настроях китайців. Під час 
пандемії курятина все більше стає альтернати-
вою традиційній для Китаю свинині через подо-
рожчання останньої. Але традиційно у китайців 
вважаються делікатесами курячі лапки та криль-
ця. Проте молоде покоління китайців частіше ро-
бить вибір на користь т.з. «білого м’яса» – м’яса 
бройлерів. Загалом споживання курятини китай-
цями зростає з року у рік. Чи робили ви вже дослі-
дження щодо  кулінарних вподобань китайців?

– Однією з причин, чому ми зацікавилися співпра-
цею з Українською асоціацією китаєзнавців, є те, 
що ви глибоко розумієте тренди, які відбуваються 
у Китаї. Ви розумієте, що звички споживача будуть 
змінюватися. Звичайно, у базових розрахунках ми 
передбачали, що лідерами продажу будуть курині 
лапи та крильця. Бо історично вони входять у ра-
ціон китайців. Ми вже проставляли їх до Гонконгу.

Але ми щиро сподіваємося, що пріоритет  так звано-
го «білого м’яса» буде зростати.  Для нас це більш ці-
кава позиція, зокрема той самий бройлер і так далі. 
Бо ми можемо в такому разі постачати більших за 
вагою птахів, що було б більш економічно вигідним.

– МХП в Україні вже пропонує споживачам не лише 
напівфабрикати, але і харчові продукти, виго-
товлені з м’яса. Чи планує МХП продавати в Китаї 
власну готову продукцію з м’яса?

– Щодо перспектив продажу  готової продукції, це, 
беззаперечно, так. Ви знаєте, що зараз МХП активно 
відкриває мережу м’ясомаркетів і готової продук-
ції. І до того часу, як ми відкриємо Китай, ми буде-
мо більш ніж професіональні в цьому сегменті. І не 
лише професіональні, а й з досвідом.

– У стрічках новин нещодавно проходила інфор-
мація про те, що підприємство «Ладижин ЕКОге-
нерація», що створене за участю Агрохолдингу 
МХП, уклало угоду на 65 млн євро з китайською 
компанією CAMCЕ щодо будівництва електро-
станції потужністю 12 МВт, яка працюватиме 
на відходах від виробництва курятини. Себто 
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співпраця з китайською стороною не обмежу-
ється для МХП лише сферою продажу курятини. 
На вашу думку, якими є можливості більш широ-
кої співпраці з Китаєм у сфері сучасних техноло-
гій для вашої компанії?

– Ми були однією з перших компаній, яка побудува-
ла у себе біогазові станції в рамках «Зеленої угоди». 
Ми ретельно стежимо за тим, щоб компенсувати ту 
шкоду, яку наша діяльність спричиняє навколиш-
ньому середовищу. Тому, побудувавши біогазові 
станції, ми розглядаємо різні варіанти, ми пробуємо 
і намагаємося бути інноваційною компанією. Тобто 

МХП як компанія зацікавлена у співпраці з Китаєм, 
цікавиться і китайськими технологіями.

Насправді, це дуже великий комплекс проблем  
починаючи від використання пестицидів і змен-
шення їх залишків у ґрунті і завершуючи знижен-
ням відходів у цілому продовольчому ланцюгу. 
І ми зараз приділяємо велику увагу зменшенню 
відходів саме на етапі безпосереднього постачан-
ня до споживача. І ідеологія м’ясомаркетів, про 
які я вище згадав, вона саме про те, щоб ми не 
залежали у нашій політиці від «поля до виделки» 
від неякісних дистриб’юторів.

Я також можу вам повідомити, що ми вже купуємо 
електричні вантажівки, щоб перейти на цілковито 
екологічну доставку нашої продукції.

– Я не можу не поставити це питання, бо воно 
турбує зараз усіх. Чи не завадить глобальна пан-
демія COVID-19  планам розвитку вашої компанії? 
Як пандемія вливає на МХП?

– На нас коронавірус вплинув меншою мірою, ніж 
на інших, бо ми застосовуємо високі стандарти захи-
сту персоналу компанії. Ми згідно з міжнародними 
вимогами, які висуваються до подібних виробництв,  

за вимогою ветеринарних служб і інших дотримує-
мося високих стандартів біологічного захисту. Тобто 
фактично на нас вірус не вплинув.

Ми хвилювалися, що будуть перервані ланцюжки 
постачання чи буде штучне блокування логістич-
них маршрутів. Але всього цього також не сталося, 
тому вплив ми не відчули. Ми продовжуємо розви-
ватися, і наші плани залишаються тими, що й рані-
ше. Ми дуже хочемо стати грамотною транснаціо-
нальною компанією, яка забезпечуватиме власною 
продукцією цілий світ.

Інтерв’ю провели Олексій Коваль та Віта Голод
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Маючи більш ніж 30-річний досвід роботи в маши-
нобудівній галузі, CMEC надає кастомізовані комп-
лексні рішення для підприємств, що охоплюють 
повний спектр від попереднього планування, здійс-
нення EPC і фінансування до експлуатації і техніч-
ного обслуговування. Компанія поширила свою біз-
нес-присутність на 47 країн в Азії, Африці, Європі та 
Південній Америці, сформувавши систему контрак-
тів на проєкти, в основі якої лежить електроенер-
гетика, пов’язана з транспортом, телекомунікаціями, 
гідротехнічними спорудами, будівельними мате-
ріалами і т. д. Основний фокус діяльності компанії 
China Machinery Engineering Corporation в Україні – 
це проєкти, пов’язані як з відновлюваною, так і тра-
диційною електроенергетикою, транспортною інф-
раструктурою, а також муніципальним інжинірингом.

Сердь успішних проєктів CMEC в Україні – будів-
ництво великої сонячної електростанції потужніс-
тю 246 МВт у місті Нікополі спільно з українською 
корпорацією ДТЕК. Нікопольська СЕС є найбіль-
шою в Україні та однією з трьох найпотужніших 
в Європі. Надані китайською стороною генеруючі 
потужності і технічні рішення вже сприяють по-
силенню екологічності вироблення електрики в 
Україні. У процесі будівництва було використано 
близько 750 тис. сонячних панелей, СЕС обладна-
ли 80 інверторними станціями. Станція забезпечує 
електроенергією близько 160 тис. людей. Безвід-
соткове фінансування в розмірі 230 млн. євро було 
надано китайською стороною в розстрочку на 10 
років під фінансові гарантії ДТЕК.

СУН ДЖІВЕЙ: «China Machinery Engineering Corporation  
є одним з найбільших гравців на ринку відновлюваної енергетики України»

Китай – світовий лідер у галузі екологічно чистої та відновлюваної енергетики. 
Його інвестиції в галузь у 2019 році досягли 90 млрд дол., що становить 30% 

світового обсягу капіталовкладень.
Відновлювана енергетика – важливий передовий напрям китайської енергетичної політики, яка орі-
єнтується не тільки на внутрішній ринок, а й на міжнародних клієнтів. З 2005 року китайські компанії 
активно нарощували присутність у всіх секторах енергетики, пропонуючи свої розробки, рішення 
і комплектуючі. Дотепер вони уклали контрактів на будівництво електроенергетичних об’єктів у 
різних країнах світу на більш ніж 740 млрд дол., з яких близько 50 млрд припадає на альтернативну 
електроенергетику.

Перспективний ринок енергогенерації України є привабливим для китайських компаній. Його ємність да-
лека від насичення. Хоча в країну інвестовано 7 млрд дол., цього не досить для задоволення його потреб. 
Найбільш привабливою для зарубіжних інвесторів нині є відновлювальна енергетика України, куди вже 
вкладено близько 3,4 млрд дол. Також важливим фактором для інвестора є імплементація Енергетичної 
стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» на 
шляху до більш глибокої інтеграції з європейським енергетичним ринком.

China Machinery Engineering Corporation (CMEC) – один з найбільших гравців на ринку відновлюваної енер-
гетики України. СМЕС представляє інтереси китайської державної промислової групи Sinomach (будівельні 
контракти на 1,4 млрд дол.). З 2019 року компанія Sinomach входить у двадцятку світових лідерів серед буді-
вельних підрядників (19-е місце за версією Engineering News-Record), а також посідає 281-е місце у топ-500 
найуспішніших компаній світу 2020  року за оглядом Fortune Global 500.
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Коментар Дмитра Нечипоренка, директора  
з розвитку бізнесу та стратегії Voltage Group 

Вітчизняний ринок відновлюваної енергетики рухатиметь-
ся вперед. Оскільки ВДЕ – це  світовий тренд, який в умовах 
кліматичних загроз уже став незворотним процесом. З ог-
ляду на прогнози Міжнародного енергетичного агентства 
(МЕА), за якими, наприклад, сонячна енергія  буде найбіль-
шим джерелом енергії в Європі протягом 5-річного періоду, 
можна припустити  «оживання» українського ринку вже в 
найближчі 2 роки. Цьому мають сприяти «відшліфовуван-
ня» системи «зелених» аукціонів з розподілу квот держпід-
тримки, які зарекомендували себе вже в багатьох країнах 
Європи. Але найголовніше – має бути прогнозована і стра-
тегічно дружня політика влади України стосовно інвесто-
рів. Ми повинні чітко виконувати свої зобов’язання перед 
інвесторами і унеможливлювати будь-які зміни «правил 
гри» під час уже самої «гри». Особливо для таких світових 
лідерів із розвитку відновлюваної енергетики, як Китай.  

На сьогодні Піднебесна є головним постачальником (по-
над 90%) усього обладнання (фотомодулі, інвертори) для 
українських сонячних електростанцій. І на цьому роль 
китайського бізнесу в енергетичній сфері України не об-
межується. Надзвичайно цікавим є напрям застосуван-
ня китайських технологій для забезпечення будівництва 
систем накопичення та зберігання енергії (energy storage). 
Перспективним виглядає також участь китайських компа-
ній у  тендерах та закупівлях щодо проєктування, будів-
ництва та реконструкції високовольтних електромереж 
України. У цьому контексті китайський досвід є безцінним та 
заслуговує на увагу. Вектори державної політики Китаю в 
енергосекторі, згідно з якою  Піднебесна до 2060 року пла-
нує стати вуглецево-нейтральною країною, – це важливий 
орієнтир, до якого варто прагнути в контексті переходу до 
сталої безпечної енергетики в умовах кліматичних ризиків.

Другий проєкт будівництва сонячної електростан-
ції був реалізований у селі Лопушани Тернопіль-
ської області в партнерстві з китайськими інвес-
торами. Під час будівництва використано 50 тисяч 
монокристалічних сонячних батарей. Загальна по-
тужність електростанції становила 18 МВт.

Компанія СМЕС у своєму портфелі пропозицій має 
конкурентні за ціною рішення з модернізації тепло-
вих і гідрогенеруючих електростанцій України, що 
має не тільки посилити ефективність і екологічність 
їхньої роботи, а й загалом сприятиме підвищенню 
енергетичної безпеки. Цікавими сферами для роз-
ширення співпраці з китайської сторони бачаться 
інфраструктура і промисловий сектор України.

Україна має низку привабливих аспектів для діяль-
ності компанії СМЕС: великий потенціал розвитку 
зеленої енергетики, тісну співпрацю з європейськи-
ми країнами, внутрішній попит з боку приватного 
бізнесу на модернізацію генеруючих потужностей, 
достатню кількість кваліфікованих кадрів і прива-
бливих партнерів у секторі машинобудування.

Компанія зацікавлена у стратегічній співпраці з 
приватними та державними енергокомпаніями 
України, розглядає країну як майданчик для своїх 
інвестицій і виробництва комплектуючих. Натепер у 
СМЕС у планах новий інвестиційний проєкт у сфері 
зеленої енергетики на 70 млн євро. На жаль, через 
невизначеність, створену законодавчими змінами, і 
відтермінування запуску «зелених» аукціонів про-
єкт заморожений на невизначений термін.

Серед ризиків СМЕС виділяє нестабільність нор-
мативного поля України (за останні 3 роки Закон 
України «Про зелену енергетику» змінювали двічі, 
гарантії про стабільність закону 2020 року також від-
сутні), складність в отриманні державних гарантій 
(що є обов’язковою умовою для надання кредитно-
го ліміту китайській стороні від Sinosure), відсутність 
можливості застосовувати в Україні англійське пра-
во в комерційних позовах (зокрема, у разі співро-
бітництва з держкомпаніями).

СМЕС має можливості масштабувати свій бізнес в 
Україні за межі сектору енергетики. Стратегія компа-
нії полягає в підвищенні прибутковості бізнесу шля-
хом інтенсифікації співробітництва, дослідження 
перспективних напрямів і входження в нові сектори. 
СМЕС готова до налагодження конструктивних відно-
син з новими високопродуктивними корпоративни-
ми партнерами в Україні, використання механізмів 
управління CMEC для побудови багатовимірного біз-
несу, в основі якого – EPC, і подальшої глобалізації.
Посилення міждержавних контактів на вищому рів-
ні між українським і китайським урядами, перехід до 
формату співпраці, що відповідає новим міжнарод-
ним реаліям, відкрите і доброзичливе ставлення до 
іноземних проєктів, підкріплене гарантіями з боку 
держави, – важливі сигнали, які полегшують рух 
китайських компаній на українські ринки, що при-
скорюють пошук джерел інвестування в Китаї під 
українські проєкти, що розширюють спектр двосто-
роннього співробітництва на сучасні високотехно-
логічні галузі. Місія компанії СМЕС – сприяти цим 
процесам на благо народів обох країн.

Матеріал підготовлений Д. Єфремовим за результатами інтерв’ю  
із заступником представництва компанії “Sinomach” в Україні п. Сун Джівеєм
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1. 李先生，能否请您谈谈搭建中乌中欧班列的
初衷及经过？  

我2004年到乌克兰哈尔科夫留学，2010年在敖
德萨开始从事物流行业，从最初的空运散货到
海运拼柜、海运集装箱和散货船运输。

在2013年中国国家主席习近平同志提出“一带
一路”的倡议后，中国-欧洲的中欧班列不断发
展壮大，但偏偏没有开通从乌克兰直达欧洲这
条最近的线路。因此，让我这个在乌克兰从事
十年物流行业的中国人有了一个非常渴望去实
现的目标。

2018年，“武汉-欧洲”班列平台公司“武汉汉欧
国际物流公司”的代表团来基辅考察，我有幸
与该公司负责人聊天并了解到开通中乌中欧班
列的可能性。在中国驻乌克兰大使馆经商处的
支持下，我义不容辞地配合武汉汉欧国际物流
公司与乌克兰铁路总公司、乌克兰基础设施建
设部、乌克兰基辅liski货运公司展开了密切交
流与磋商。终于在2019年底形成了运营中乌
中欧班列的初步方案。但2020年初由于疫情原
因，“武汉—基辅”中欧班列首班于2020年6月
16日从武汉发出，虽然中途遭遇蒙古洪水，但
最终于2020年7月5日顺利抵达基辅。 

2. 中乌班列目前从中国哪些城市发车，为什么
是这些城市？后期计划怎样？目前运输班列的
班次及运力怎样？  

1. Пане Лі Їнь, чи можете ви розповісти про ідею та 
процес реалізації проєкту прямого контейнерного за-
лізничного сполучення Україна–Китай? 

У 2004 році я приїхав на навчання в Україну, в Харків, у 
2010 році в Одесі почав займатись логістичною сферою. 
На самому початку це були авіаперевезення збірних ван-
тажів, потім морські контейнерні перевезення.

У 2013 році, після того як президент Китаю Сі Цзіньпін 
висунув ініціативу «Один пояс, один шлях», залізничні 
перевезення з Китаю до Європи безперервно розвивалися. 
Але з Україною сполучення налагоджені не були, хоча 
маршрут через Україну є прямим найближчим маршрутом 
до Європи. Це спонукало мене як людину, яка 10 років 
працює в українській логістичній сфері, налагодити 
залізничні доставки вантажів в Україну.

У 2018 році компанія, що спеціалізується на залізничному 
сполученні Ухань – Європа, Wuhan Asia-Europe Logistics 
Co., Ltd (WAE), приїхала до Києва для вивчення ситуації. 
Мені пощастило поспілкуватися із відповідальною 
особою цієї компанії і дізнатися про механізм відкриття 
українсько-китайського залізничного сполучення. За 
підтримки торговельно-економічного відділу Посольства 
КНР в Україні, WAE, АТ «Укрзалізниця», Міністерства 
інфраструктури України, Київської філії ЦТС «Ліски» АТ 
«Укрзалізниця» наприкінці 2019 року був сформований 
попередній проєкт китайсько-українського сполучення в 
рамках китайсько-європейського логістичного коридору. 
Але через епідемію перший поїзд Ухань–Київ виїхав 16 
червня з Уханю. За збігом обставин у дорозі в Монголії 
стався паводок. І перший поїзд зміг прибути на ЦТС 
«Ліски» лише 5 липня. 

2. З яких міст Китаю налагоджено сполучення з Украї-
ною? Які подальші плани? Нині яка регулярність поїздів?

ЛІ ЇНЬ: «Зараз я приділяю все більше уваги просуванню  
китайсько-європейського маршруту серед українських підприємств»

Інтерв’ю з директором ТОВ «Схід Лайн» паном Лі Їнєм
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武汉–基辅班列成功开通后，我们将集货重心
逐渐转移到东部地区，接近经济较发达的东部
长江经济圈和深广澳经济圈，特别是还要考虑
未来回程运输的需要，我们最后选择南昌为始
发站，这样，中国东部、南部、中部的货源都
不会超过800公里可以完成集港。后期我们会
根据市场货量的增加，扩展运输网点，在华
北、华东、华南地区都将开设中乌班列发车网
点。同时，根据乌克兰收货人地区，在基辅外
可能会考虑敖德萨、第聂伯等地区。

2020年6月到9月，南昌-基辅班列一个月两
班，10月份开始我们已经将班次提升至一个
月三班，每一列火车满列可达48个40HQ集装
箱。后期会根据货量继续增加运力。 

3. 中乌中欧班列在从中国出发途经蒙古、俄罗
斯抵达乌克兰的运营过程中有什么问题吗？最
困难的问题是什么？ 

因为前期我们与各过境国就中乌班列运营达成
共识，目前班列运营状况良好，都比较顺利。
由于中乌班列属于新型的物流贸易方式，在乌
克兰境内，我们将接受额外检查。所以我们在
跟乌克兰各个部门协调，与他们相互熟悉业务
环节、运营模式，希望经过一段时间的磨合，
可以将班列运营成为中乌两国经济贸易交流的
高效平台。

我更加关注的是向乌克兰企业推介中欧班列。
由于班列刚开始运营，乌克兰很多企业还不了
解，对班列的运营都还在观察并未与我们合
作，因此难以形成起货量。我相信，在货量充
足的情况下会有更多的资源去优化班列运营的
效率和服务水平。我相信，有了足够的信任
度，我们将能够确保双向货物运输。 

4. 乌克兰在参与“一带一路”倡议中如何吸引中
国企业，乌克兰在这个倡议中有哪些潜在的机
会？回程班列什么时候出发？哪些乌克兰货物
可以提供所需的体量？  

这个是一个比较高格局的问题，我只能从我个
人角度说我的认识：乌克兰与中国的经济结构
非常互补，但需要乌克兰企业多做推介，在中
国多做些有关乌克兰产品、工业区以及乌克兰
整体优势的宣传，把乌克兰制造与中乌项目合

作的成功案例更多更好地介绍给中国市场，
吸引更多中国企业来乌克兰投资。

至于乌克兰在一带一路倡议中有哪些潜在机
会，我只想说，中国有14亿人口，这是一个
非常大且在不断扩大的市场。中乌合作在很
多方面都有机会，有必要了解并争取各种形
式的合作。

我们已经在筹划回程班列，近期就会开始运
营，回程班列货物目前主要是粮食、葵粕、木
材、红酒等乌克兰优势产品。我也期待通过中
欧班列将更多适合中国市场的乌克兰产品运往
中国销售。 

5. 火车运输的费用高于海运的，后期会
降低吗？ 

单纯对比海运费和铁路运费，铁路运费比海
运费贵，但综合运费的高低取决于“门到门”全
程所需费用的总和。传统的海运是从港口到港
口，但铁路可以连接中国内地很多城市和乌克
兰内地很多城市。

目前，南昌市与基辅市之间已建立主要
铁路连接。

6. 将来，我们能够送货到敖德萨、哈尔科
夫、第聂伯。我们还在扩大与其他中国城市连
接的区域。 

中乌中欧班列的主要优势是：相对较短的规定
交货时间16天。您能预测一下未来的运输体量
吗？如果货物由海运改为铁路运输，这么大的
运输体量你们做好准备了吗？  

17天左右运输时间、跟海运相近的价格、更快
的现金流，相信未来会有很多的乌克兰企业选
择中欧班列。至于说将来会有多大的体量，我
只能说我们会竭尽全力做好我们的服务工作，
在保障安全和服务质量的前提下，尽最大可能
促进双边铁路运输贸易。

Після успішного запуску поїзду Ухань–Київ ми поступово 
зміщуватимемо центр накопичення вантажів до східних 
регіонів економічної області дельти річки Янцзи та 
економічної області Шеньчженю, Гуанчжоу та Макао, 
особливо слід враховувати потреби майбутньої зворотної 
логістики. Зрештою, ми вибрали Нанчань станцією 
відправлення, бо відстань до товарних ресурсів на сході, 
півдні та в центрі Китаю не перевищує 800 км, і це дає 
можливість легкої доставки. Ми оцінюємо попит та на 
наступному етапі плануємо збільшувати, розширювати 
мережу на північ, схід та південь Китаю, відкривати нові 
пункти відправлення поїздів за маршрутом Китай–Україна. 
Водночас маємо в планах розширювати географію 
сполучення в Україні з Одесою, Дніпром та іншими містами.

З червня по вересень поїзд Наньчан–Київ курсує двічі на 
місяць, починаючи з жовтня ми хочемо збільшити частоту 
поїздів до трьох разів на місяць. Кожен поїзд перевозить 
48 контейнерів 40 HQ. Пізніше транспортні потужності 
будуть збільшуватися відповідно до потреб. 

3. З якими проблемами ви стикаєтесь на шляху сліду-
вання поїзду? У Китаї, Монголії, Росії, Україні? Що саме є 
нині найскладнішим?

Оскільки на ранньому етапі ми досягли консенсусу з 
транзитними країнами щодо маршруту українсько-
китайського поїзду, нині проблем немає, все налагоджено. 
Через те, що китайсько-український поїзд є новим видом 
торгової логістики, на території України стикаємось із 
додатковими перевірками. Нам ще необхідно налагодити 
координацію з різними державними установами в Україні, 
щоб було порозуміння. Сподіваємось, що в перспективі 
цей маршрут стане ефективною платформою для 
економічного та торгового обміну обох держав.

Зараз я приділяю все більше уваги просуванню китайсько-
європейського маршруту серед українських підприємств. 
Оскільки цей сервіс щойно запущений, в Україні багато 
компаній, які не знають про переваги залізничного 
сполучення. Деякі з них лише спостерігають за нашою 
роботою, але ще не співпрацюють з нами, отже, складно 
сформувати обсяг вантажу. Я вважаю, що коли обсяг вантажу 
буде достатнім, буде більше ресурсів для оптимізації 
ефективності та рівня обслуговування поїздів. Я вірю, 
що за достатнього рівня довіри ми зможемо забезпечити 
перевезення товарних потоків в обидва боки.  

4. Як Україна може залучити китайські компанії до уча-
сті в ініціативі «Один пояс, один шлях» і які потенційні 
можливості має Україна в цій ініціативі? Коли ви плану-
єте зворотний маршрут з України в Китай? Які україн-
ські вантажі змогли б забезпечити необхідний обсяг? 

На сьогодні це проблемне питання. Економічні структури 
України та Китаю мають взаєморозуміння, але необхідно 
більше промозаходів у Китаї щодо переваг українських 
продуктів, індустріальних зон, України взагалі. Приклади 
успішних українських виробництв, результативних 

українсько-китайських проєктів зможуть привернути увагу 
китайських державних та приватних установ та сприяти 
зростанню китайських інвестицій в Україну. 

Щодо потенційних можливостей України в ініціативі 
«Один пояс, один шлях» я хочу сказати, що населення 
Китаю становить 1,4 мільярда. Це дуже великий ринок, 
який безперервно зростає. Це необхідно розуміти та 
прагнути до всіх форм співробітництва.

Ми вже ведемо підготовку до зворотного маршруту, 
який запрацює найближчим часом. Головним чином, 
зворотним поїздом транспортуватимуть продовольчі 
товари, соняшникову макуху, деревину, вино та інші 
українські продукти. Я особисто зацікавлений, щоб 
ще більше українських товарів транспортувались та 
продавались у Китаї. 

5. Чи перевищує вартість залізничного сервісу вар-
тість морського сервісу до Китаю? Чи знижуватиметь-
ся вартість на подальших етапах? 

Нині вартість залізничним транспортом порівняно 
вища, однак розмір загальної вартості транспортування 
включає всі витрати від дверей до дверей. Традиційне 
морське перевезення – це перевезення від порту до 
порту, однак залізнична дорога може сполучати багато 
міст як у Китаї, так і в Україні. Нині основне сполучення 
налагоджено між містом Наньчан та Києвом. У перспективі 
ми зможемо доставляти вантажі в Одесу, Харків, Дніпро. 
Також розширюємо географію сполучення і з низки інших 
китайських міст. 

6. Основна перевага прямого залізничного сполучення 
– це порівняно короткий заявлений термін достав-
ки – 16 днів. Чи можете ви спрогнозувати майбутній 
обсяг перевезень? Чи готові ви до великих замовлень, 
якщо морські обсяги будуть переходити на залізнич-
не перевезення? 

Строк транспортування нині займає близько 17 днів, ціна 
близька до вартості морського перевезення. Для бізнесу 
зручно, бо скорочується термін доставки, грошового 
обігу тощо.

Ми прагнемо збільшити обсяг перевезень, робимо 
все можливе, щоб забезпечити якісні та безпечні 
послуги, щоб сприяти розвитку двосторонньої торгівлі 
залізничним транспортом.

Інтерв’ю провів Олексій Коваль
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1. 告诉我们你的公司，你的经验和发展目标。

Flychina llc 福莱.中国有限责任公司成立于
2013年，是一家在乌克兰基辅工商正式注册
的集航空代理,酒店,会展, 物流,签证代办,差旅
管理等为一体的多元化中外资合资企业。公
司总部设立在乌克兰首都基辅市，在北京.上
海.敖德萨等地设有代表处。中乌合资的旅游
公司是中乌文化交流很好的沟通桥梁，我们服
务于中国游客，带领他们去了解乌克兰的历
史，人文，自然景观，让更多的中国游客从仅
仅对乌克兰感兴趣到了解乌克兰，喜欢乌克
兰。我认为这样的工作是非常有意义的。未来
我希望我们公司能更好的做好这个桥梁作用，
尽我们微博的力量为拉近中乌两国人民的互相
了解做出贡献。

2. 作为一个在乌克兰生活了很长时间的人，
中国游客特别感兴趣的是什么？

从你的经验判断。 我个人觉得中国游客更偏

向于喜欢承载着历史人文的景观，当然乌克兰

秀丽的自然风光，美女如云的街头，可口的美

食等各种和中国不一样的异国风情都吸引着中

1. Розкажіть нам про свою компанію, свій досвід та цілі 
розвитку.

FlyChina llc була заснована 2013 року та офіційно 
зареєстрована в Україні.  Це спільне китайсько-українське 
підприємство багатопрофільного спрямування, 
підрозділи якого включають: агенцію з продажу квитків, 
готельні та виставкові послуги, логістичну компанію, 
візову та туристичну агенцію. Головний офіс знаходиться 
в Києві, столиці України, а представництва – у Пекіні, 
Шанхаї, Одесі та інших містах. Китайсько-українська 
туристична агенція є хорошим комунікаційним мостом 
для культурних обмінів між Китаєм та Україною. Ми 
надаємо послуги китайським туристам, допомагаємо їм у 
вивченні історії України, пізнанні культури та природних 
ландшафтів, щоб більше китайських туристів, починаючи 
з простого зацікавлення країною, змогли дізнатися про 
неї більше та закохатися в неї. Я думаю, що такий напрям 
роботи є дуже важливим. У майбутньому я сподіваюся, 
що наша компанія зможе краще виконувати свою роль та 
зробить усе можливе для взаєморозуміння між народами 
двох країн – Китаю та України.

2. Ви досить тривалий час проживаєте в Україні. 
Що з вашого досвіду особливо  приваблює китайських 
туристів? 

На мою думку, більшість китайських туристів цікавляться 
культурними та історичними атракціями України. 
Звичайно, це і споглядання прекрасних природних 
пейзажів, прогулянки вуличками, де завжди можна 
зустріти безліч українських красунь, а також смачна кухня 
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Пен Тао: «На мою думку, більшість китайських туристів  
цікавляться культурними та історичними атракціями України»

Інтерв’ю з Пен Тао, засновником компанії “Flychina llc”

我们对以下问题感兴趣：

彭韬  福莱中国有限责任公司 创始人 flychina llc (Founder creater)
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国游客。最近几年，乌克兰的医疗也吸引着大

量中国游客前往。

3. 关于放宽签证制度，在开放边界之后，你
认为到乌克兰的中国游客数量会增加吗？

从2016年10月对中国公民开放落地签到2018年
更改为电子签证以来中国到乌克兰游客有着明
显增加，截止目前乌克兰开放了大约50个国家
可以申请乌克兰电子签证，而所有电子申请人
数中国公民占1/2，现在更好的消息2020年7月
28日乌克兰宣布对华中国公民旅游免签，以及
电子签证政策增加了多次签证类型，这些对于
游客都是绝对的利好消息，我相信这些都是会
增加来乌克兰游客数量。

4.乌克兰的基础设施是否准备好接待中国游
客？你认为应该改进什么？

乌克兰本地交通都挺方便完善，但目前中乌两
国没有直飞航线是一大缺陷。另外语言障碍也
是影响中国游客前往的重要因数，所以我认为
还需在机场.火车站等重要的交通枢纽和主要景
点增加各种外语标示从而展示出乌克兰的国际
多元化。我们作为旅行代理机构，也在不断完
善产品的更全方面，不在单一的提供机票，酒
店预订，吃住行，比如我们可以完全结合乌克
兰良好的地理优势资源环境，将白俄罗斯，摩
尔多瓦等东欧国家产品衔接起来，提供中乌克
两国之间最优旅游产品一站式综合解决方案。

5.中国游客最适合的旅游方式是什么？个人旅
游？团体旅行？再加上对邻国的访问？

在中国，不同年龄层有他们自己更偏爱的旅游
方式。比如年轻人多数喜欢以个人自由行的方
式进行旅游，而老年人更偏向于选择团队游。 
2013年，中乌两国曾签署《关于旅游团队赴乌
克兰旅游实施方案的谅解备忘录》，但是目前
乌克兰仍并不是中国旅游目的地国家，所以对
于中国的旅行社组团出行还相对比较困难，这
一方面需要两国相关部门共同推进。乌克兰目

前经济建设稳步推进，乌克兰作为最早相应“
一带一路”倡议的国家，我们相信在未来两国
之间的交流会更多。 

6.贵国是否有特别吸引到你的独家旅游？

在中国《钢铁是怎样炼成的》是一本家喻户晓

的小说，甚至影响了中国的几代人。乌克兰是

书中的主人公保尔·柯察金的故乡也是电视剧《

钢铁是怎么炼成的》的取景地，还有就是切尔

诺贝利核事故区，游客可以在完备的防护措施

下探索这个神秘的禁区，这些对于中国游客来

说都是世界上独一无二的旅游资源。

та інші, такі не схожі на китайські, звичаї. Все це захоплює 
туристів з Китаю. 

3. Щодо послаблення візового режиму. Чи вважаєте 
ви, що кількість китайських туристів в Україну збіль-
шиться після відкриття кордону?

З жовтня 2016 року до 2018 року з часом введення 
режиму отримання візи після прибуття та подальшої 
заміни на електронну візу для громадян Китаю відбулося 
значне збільшення кількості туристів з Китаю в Україну. 
Сьогодні Україна відкрила можливість подання заявок на 
отримання електронної візи для приблизно 50 країн. Зі 
всіх заявок громадяни Китаю становлять половину. Нині 
найкращою новиною є те, що 28 липня 2020 року Україна 
оголосила про скасування віз для китайських громадян, 
також з’явилось декілька типів електронних віз. Це чудова 
новина для туристів. Я вірю, що такі зміни збільшать потік 
туристів в Україну.

4. Чи готова інфраструктура України приймати ки-
тайських туристів? Що, на вашу думку, потрібно вдо-
сконалити?

Місцевий транспорт в Україні досить зручний, але 
відсутність прямих рейсів між Китаєм і Україною є серйозним 
недоліком. Крім того, мовний бар’єр є важливим фактором 
для китайських туристів. Тому я вважаю, що необхідно 
встановити позначки на різних мовах у місцях зосередження 
найважливіших транспортних вузлів, наприклад 
аеропортів та залізничних станцій, а також в основних 
туристичних центрах. Це продемонструє міжнародну 
різноманітність України. Як туристична агенція ми постійно 
вдосконалюємо різні аспекти своїх послуг. Ми не лише 
забезпечуємо продаж авіаквитків, бронювання готелів, 
харчування, проживання та транспорт, але і, наприклад, 
можемо повністю інтегрувати географічні переваги та 
ресурсне середовище України зі східноєвропейськими 
країнами, такими як Білорусь та Молдова, щоб забезпечити 
комплексне рішення для надання найкращих туристичних 
послуг між Китаєм та Україною.

5. Які подорожі найбільше підходять для китайських 
туристів? Індивідуальні чи групові? Як щодо візитів до 
сусідніх країн?

У Китаї різні вікові групи мають власні вподобання щодо 
подорожей. Наприклад, молодь переважно подорожує 
самостійно, тоді як людям похилого віку подобається 
подорожувати групами. У 2013 році Китай та Україна 
підписали «Меморандум про взаєморозуміння між 
Державним агентством України з туризму та курортів та 
Національною туристичною адміністрацією Китайської 
Народної Республіки про сприяння груповим поїздкам 

китайських туристів до України», але Україна все ще не 
стала популярною країною для туризму серед китайців. 
Китайським туристичним агенціям порівняно важко 
організовувати групові подорожі, саме тому відповідним 
органам двох країн необхідно плідно співпрацювати. Нині 
стабільно просувається економічна розбудова України. 
Ваша країна першою заявила про підтримку  ініціативи 
«Один пояс, один шлях». Ми впевнені, що в майбутньому 
між двома країнами відбуватиметься більше обмінів.

6. Якими екскурсійними пропозиціями вашої агенції най-
більше цікавляться китайські туристи?

Одним з популярних місць є рідне місто головного героя 
Павла Корчагіна з роману та однойменного фільму 
«Як гартувалася сталь», який було відзнято в Україні.  У 
Китаї роман відомий усім, більше того, він вплинув на 
різні покоління китайців. Також Чорнобильська зона 
відчуження. Туристи можуть дослідити цю таємничу 
заборонену зону з повним дотриманням превентивних 
заходів. З точки зору вподобань китайських туристів, все 
це – унікальні світові туристичні ресурси. 

2016年乌克兰驻中国大使馆旅游推荐会 Зустріч з питань туризму та промоції 
у Посольстві України в КНР (2016 рік)
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• розширення присутності на зовнішніх ринках і 
перетворення «Дарниці»  на міжнародний бренд 
з центральним офісом у Києві;

• діджиталізація процесів у співпраці з глобальни-
ми партнерами і лідерами українського ІТ-ринку;

• інвестиції в розробку і дослідження для забезпе-
чення лідерства у генеричному сегменті.

Дмитро Шимків, 
голова ради директорів  

Darnitsa Group: 
«Дарниця» розвивається за рахунок активного 
використання сучасних технологій і цифрових рі-
шень. Протягом десятиліття ми інвестували 205 
млн євро в R&D, підвищення ефективності вироб-
ництва і діджиталізацію процесів. Нині «Дарни-
ця»  –   один зі світових зразків із використання 
цифрових технологій у фармацевтиці. Спільно з 
Microsoft, SAP, Opentext ми здійснюємо цифрову 
трансформацію «Дарниці». Розпочаті перетво-
рення забезпечують нам першість на ринку Украї-
ни і дозволяють конкурувати за його межами».

www.darnitsa.com
info@darnitsa.ua

www.linkedin.com/company/darnitsa

Darnytsia 集团董事会主席德米特罗·西米奇 (Dmytro Shymkiv)说：

“Darnytsia通过积极使用现代技术和数字解决方案来推动发展。十年来，我们在研发、提高生产效率和流程数

字化方面投入了2.05亿欧元。今天，Darnytsia是世界上将数字化技术运用于制药领域的领先范例之一。我们与微

软、SAP、Opentext一起对Darnytsia进行数字化改造。新兴的变革为我们提供了乌克兰市场的优势，并使我们有能

力在乌克兰以外的市场中展开竞争”。

www.darnitsa.com 
info@darnitsa.ua  

www.linkedin.com/company/darnitsa

«ДАРНИЦЯ» – найбільший виробник генеричних лікарських засобів в Україні. З 
1998 року компанія утримує першість з реалізації препаратів у натуральному вира-
зі. «Дарниця»  є лідером у таких терапевтичних групах, як «кардіологія», «невроло-
гія» та «біль». Терапевтичний ефект і профіль безпеки лікарських засобів «Дарниці»  
підтверджуються в ході досліджень, які проводяться в біоаналітичних лабораторі-
ях в ЄС  відповідно до GCP та GLP.

Виробничий майданчик у Києві сертифікований за EU GMP і налічує 14 ліній.

Портфоліо «Дарниці»  включає 280 найменувань генеричних лікарських засобів у 12 АТС-гру-
пах і 14 лікарських формах: парентеральні рідкі лікарські форми, тверді та рідкі лікарські 
форми для перорального застосування, м’які лікарські форми та лікарські форми для міс-
цевого застосування.
«ДАРНИЦЯ» реалізує продукцію на ринках 16 країн світу. Перспективним напрямом екс-
портного розширення компанії є ринки країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

У 2019 роцi «Дарниця»  розпочала процес 
масштабної трансформації, що дасть потужний 
імпульс для розвитку в наступні роки. Нове ба-
чення розвитку бізнесу відображене у таких 
трьох стратегічних векторах, як:

基辅的生产基地通过了欧盟GMP认证，拥有14条生产线。

 Darnytsia的产品组合包括在12个ATC组和14种剂型中的280个通用药品名称：肠外液体制剂、口服

的固体制剂和液体制剂、软制剂和局部用药制剂。

 Darnytsia在16个国家的市场上进行产品销售。公司出口扩展的前景地域是亚太地区的市场

 Darnytsia是乌克兰最大的通用药品制造商。自1998年以来，该公司一直是

物理药品销售锦标赛的举办者。Darnytsia在“心脏病学”、“神经学”和“疼

痛”等治疗小组中占据着主导位置。依据GCP和GLP，在欧盟生物分析实验室进

行的研究证实了Darnytsia药物的治疗效果和安全性。

 2019年，Darnytsia开始了大规模的转型进程，这将有力推动未来几年的发展。业务发展的创新观点体现

在三个战略目标上：

                    • 扩大其在国外市场的影响力，并将Darnytsia打造成一个总部设在基辅的国际品牌；

                    • 与全球合作伙伴和乌克兰IT市场领导者合作，实现流程数字化；

                    • 为确保通用药品部分的主导地位而投资研发。
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Formag
Forwarding

В. ДИНІН ПРОМО

Найкоротші терміни та найвищий рівень надійності забезпечують авіаперевезення. Цей вид 
транспортування є найдорожчим з усіх, тому ми рекомендуємо його виключно для коштовних, 
швидкопсувних або термінових малогабаритних вантажів.

КОЖНЕ ІЗ ВИДАВНИЦТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ГРУПИ, МАЄ СВОЮ  СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ.

Центральний елемент Видавничої групи «Гельветика» – однойменне наукове видав-
ництво, засноване у 2012 році. У фокусі – вітчизняна та зарубіжна наукова періодика. 
«Гельветика» видає понад 100 українських і 13 журналів у Словаччині, Польщі, Литві та 
Латвії. Видавничий дім «Гельветика» активно започатковує і долучається до багатьох 
міжнародних видавничих проектів. 

В 2013 році був започаткований «Молодий вчений» – нішевий проект, що полягає у 
просуванні однойменного наукового мультидисциплінарного журналу і супутніх ви-
давничих проектів (колективних монографій, наукових конференцій, спеціальних 
випусків, присвячених певній події або тематиці).

В. Динін
директор з експедирування Formag Forwarding

Компанія Formag Forwarding працює на ринку тран-
спортно-експедиційних послуг уже 28 років. І як про-
фесіонали у цій сфері ми спостерігаємо динамічне 
збільшення товаропотоків  між Україною та Китаєм 
уже не перший рік. Можемо сміливо прогнозувати, 
що так буде й надалі.

Formag Forwarding пропонує своїм клієнтам усі можливі види транспорту-
вання вантажу, у тому числі компанія розробляє індивідуальну схему ланцю-
га постачання залежно від виду вантажу, термінів та бюджету.

Уже багато років найпопулярні-
шим залишаються морські пе-
ревезення, незважаючи на тер-
мін поставки мінімум 35 днів 
з основних портів Китаю. Це 
відпрацьована та налагоджена 
схема доставки для будь-якого 
вантажу. Для товарів, що по-
требують температурного ре-
жиму, є спеціальне обладнання –  
рефрижераторні контейнери; 
для невеликої партії користу-
ються LCL доставкою, що дає 
змогу поділити транспортні 
витрати з іншими відправника-
ми, консолідуючи вантаж в од-
ному контейнері; ну й, звісно, це 
ідеальний варіант для великих 
партій генеральних вантажів.

Безумовно, термін доставки 
має ключове значення для біз-
несу. Доставка залізницею мала 
б стати оптимальним логіс-
тичним рішенням: транзитний 
час майже у два рази менший за 
морський, а цінова політика – 
золота середина між тарифами 
на морські та авіаперевезення. 
На сьогодні популярний марш-
рут – залізничні перевезення че-
рез Польщу, де вантаж розфор-
мовується та доставляється 
машиною до складу клієнта в 
Україні. Ми також пропонуємо 
й прямий варіант доставки з 
Китаю в Україну, але сервіс ще 
досі новий, не всі клієнти готові 
експериментувати.

Шлях Гельветики до КИТАЮ
Видавнича група «Гельветика» на сьогодні є одним з провідних об’єднань 6 нау-
кових видавництв і 2 науково-дослідних організацій. Понад 70 працівників, серед 
яких наукові редактори, коректори, дизайнери, маркетологи, спеціалісти з науко-
метрії, бібліографи, менеджери проєктів та маркетологи, юристи з питань інтелек-
туальної власності й авторських (суміжних) прав, бухгалтери, ІТ-фахівці, версталь-
ники, друкарі та палітурники, об’єднані єдиною метою – наданням послуг високого 
рівня. 8 офісів групи функціонують в 6 містах України (Одеса, Київ, Херсон, Запо-
ріжжя, Миколаїв, Ужгород), а також у місті Рига (Латвія) і місті Торунь (Польща). 

За тривалу історію свого існування Видавнича група «Гельветика» випустила і продовжує випускати 
сотні важливих і якісних наукових публікацій, що дозволило напрацювати солідний видавничий порт-
фель. Так, ВД «Гельветика» є одним із небагатьох наукових видавництв України, яке видає двічі на рік 
(осінь-зима, весна-літо) каталог наукових видань та журналів на постійній основі.
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Вже наступного року розпочалась спільна робота із 
Центром українсько-європейського наукового спів-
робітництва (ЦУЕНС), основна мета функціонуван-
ня якого сьогодні актуальна для всіх вітчизняних 
науковців: допомога вченим щодо участі в міжна-
родних наукових конференціях і в науково-педаго-
гічних стажуваннях, які відбуваються на території 
країн ЄС; організація інституціональних візитів із 
метою вивчення найкращих досягнень країн ЄС як 
у сфері освіти й науки, так і в галузі державного бу-
дівництва загалом та ін. 

Розвиваючи науковий вектор, у 2015 році в Одесі 
було засновано Причорноморський науково-до-
слідний інститут економіки та інновацій, мета якого 
полягає у сприянні розвитку інтеграції економічної 
науки і бізнесу, участь у грантових та дослідницьких 
проектах з питань Чорноморського регіону. На базі 
інституту проводяться захисти дисертаційних робіт 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
(кандидата наук) за спеціальністю 08.00.03 «Еконо-
міка та управління національним господарством».

У 2017 році Видавнича група «Гельветика» знову 
розширилася: було приєднано «Олді+» – добре ві-
доме в Україні видавництво, у фокусі якого - укра-
їнська наукова книга та системна книготоргівля. Пе-
реважна більшість видань, що надходять до «Олді+» 
від вчених зі всіх куточків України публікуються за 
рахунок видавництва. 

2018 рік ознаменувався появою власної книжкової 
типографії «ТакіБук» – це цифрова книжкова дру-
карня, яка задовольняє потреби усієї Видавничої 
групи та обладнана повним спектром сучасного об-
ладнання для випуску в твердій і м’якій палітурці, 
цифрового друку наукових журналів і книг.  

На початку 2019 року до складу Видавничої групи 
долучилося «Ліга-Прес» – єдине наукове видав-
ництво України, включене до рейтингу книго-
видавців, який щорічно поповнює Науково-до-
слідне об’єднання соціально-економічних та 
природничих наук про довкілля (SENSE). Вклю-
чення видавництва «Ліга-Прес» до SENSE за-
свідчило визнання його внеску в розвиток євро-
пейського ринку наукової книги та підкреслило 
його міжнародний статус.

Наразі послугами аутсорсингу на базі Видавничої групи «Гельветика» користуються близько 50 закладів 
вищої освіти та науково-дослідних установ України, а також університети Польщі та країн Балтії.

2019 рік ознаменувався появою нових векторів та пріоритетів подальшого зростання. Було прийнято 
рішення щодо започаткування та всебічного розвитку сходознавчого напрямку з метою популяриза-
ції унікальної китайської культури та наукової спадщини Піднебесної в Україні.

Першим кроком у цьому напрямку стало співро-
бітництво із освітньо-культурним центром «Ін-
ститут Конфуція», що функціонує на базі Юж-
ноукраїнського національного університету імені  
К.Д. Ушинського. В рамках співпраці було налагодже-
но видання підручників для підготовки та здачі 
екзамену HSK – міжнародного кваліфікаційного іс-
питу з китайської мови. Незабаром побачила світ 
і перша книга на китайську тематику – «Україна 
і Китай: мова і культура», написана співдиректо-
ром  Інституту Конфуція з української сторони –  
Поповою О.В. та авторкою з Китаю – Цзінь Лулу.

В травні 2019 року засновника Видавничої групи 
«Гельветика» Головка О.П. було запрошено в якості 
спеціального експерта у видавничій галузі на VI Азі-
атський конгрес  (м. Торунь, Польща) паном Адамом 
Маршалеком – знаним польським видавцем нау-
кової книги та періодики. В рамках міжнародного 

заходу відбулося знайомство із делегацією одного 
із найбільш відомих наукових видавництв Китаю –  
China Renmin University Press. Видавництво, що було 
засноване в 1955 році, стало першим університет-
ським видавництвом з часів заснування КНР, і сьо-
годні є одним із основних в галузі наукової та ака-
демічної книги Китаю. 

Представники делегації з ініціативи «Гельветики», в 
свою чергу, відвідали міста Київ та Одесу, започатку-
вавши співробітництво із Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка та Національ-
ним університетом «Одеська юридична академія» у 
науковій галузі. 

Китайську делегацію China Renmin University Press 
радо зустріли і в одеському офісі «Гельветики». Як 
результат, «Гельветику» було прийнято до Альянсу 
наукових видавництв Шовкового шляху.

«Baltija Publishing» - латвійське видавництво, створене для  налагодження  
комунікацій та подальшої співпраці із представниками країн Європейського 
Союзу. Основний напрямок діяльності – розвиток та розширення видавни-
чих проектів у балтійському регіоні.

За запрошенням китайської сторони в серпні 2019 року відбулася поїздка на один із наймасштаб-
ніших заходів Китаю у видавничій сфері – Beijing International Publishing Forum (BIBF), де була досяг-
нута домовленість щодо перекладу і подальшої публікації трьох книг: 

- «Шлях економічного зростання Китаю» (за редакцією Хе Яоміна);
- «Висловлювання Чжу Юнсіня про освіту» (автор – Чжу Юнсінь);
- «Погляд на мабутній розвиток сільського господарства: дослідження  
   китайських вчених» (автори: Чжу Сінкай, Юй Канкан). 

Ці та інші книги, видані в межах співробітництва із China Renmin University Press, нададуть можливість не 
тільки українським вченим, але і кожній зацікавленій людині ознайомитись із науковим доробком, думка-
ми та теоріями відомих китайських авторів. 

Вже в грудні 2019 року за запрошенням китайської сторони делегація від Видавничої групи «Гельветика» 
відвідала Третю міжнародну конференцію з питань співпраці у галузі преси та видавничої справи (Тайань, 
Китай). Саме тут налагодилась взаємодія із багатьма нинішніми партнерами Видавничої групи, і 2020-й рік 
став плідним на здобутки та досягнення. 
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Видавнича група «Гельветика», заснована в 
2012 році, об’єднує 6 наукових видавництв і  
2 науково-дослідні організації. В межах групи 
видається найбільша в Україні кількість нау-
кових журналів – більше 100. З 2019 року ви-
давнича політика групи спрямована на плідну 
співпрацю з видавництвами Китаю та поши-
рення китайської книги та культури в Україні. 

МИ ПРОПОНУЄМО:

- створення, адміністрування та просування на-
укових журналів;

- організацію наукових конференцій та публіка-
цію збірнику тез доповідей;

- видання академічних підручників, посібників та 
монографій;

- художні переклади;

- комплексну додрукарську підготовку макету за 
всіма стандартами й вимогами видавничої галузі: 
набір графіків, формул і малюнків, редагування, 
коректура, верстка, дизайн та оформлення об-
кладинок і форзаців, фотообробка;

- якісний цифровий друк із використанням сучас-
ного обладнання у м’якій або твердій палітурці 
будь-яким тиражем;

- розміщення видання на сайті інтернет-мага-
зину видавництва та включення до видавничого 
каталогу, який щоквартально надсилається до 
регіональних наукових бібліотек та до бібліотек 
закладів вищої освіти України;

- оформлення ISBN, штрих-коду, підбір УДК про-
фесійним бібліографом та загальнообов’язкова 
розсилка примірників видання.

НАША АДРЕСА:
65101, Україна, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
+38 (048) 709-38-69
mailbox@helvetica.com.ua
helvetica.com.ua
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Відзначимо, що ці та багато інших починань обов’язково будуть розвиватися в майбутньому. Видавни-
ча група «Гельветика» активно працює над тим, щоб не тільки зміцнювати вже існуючі напрямки між-
народного співробітництва, але і працювати у напрямку видання творів українських авторів про Китай. 

Зважаючи на ситуацію із пандемією COVID-19 у сві-
ті, Видавничий дім «Гельветика» спільно із China 
Children’s Press & Publication Group працюють над 
виданням україномовної дитячої книжки про за-
стережливі дії та правильне поводження дітками 
під час карантину. Малеча є однією із найбільш 
уразливих категорій населення, тому цікава і до-
ступна подача інформації про запобіжні заходи і 
безпечну поведінку під час карантину сьогодні є 
надзвичайно важливою. 

Наразі Видавничий дім «Гельветика» активно 
працює над дев’ятитомним виданням з китай-
ської медицини, широко відомої далеко за межами 
Китаю, видавництва Foreign Language Teaching 
and Research Press. Серія книг з надзвичайної та 
неповторної китайської культури також поба-
чить світ українською мовою. 

Проте співробітництво налагоджується не тільки із 
китайською стороною, але і, що не менш важливо, 
всередині країни. В 2020 році межі співпраці в га-
лузі сходознавства продовжують розширюватися. 
Зокрема, 10 вересня 2020 року було підписано уго-
ду про співпрацю між Видавничим домом «Гельве-
тика» та Українською асоціацією китаєзнавців, що 
об’єднує понад 200 фахівців, які вивчають Китай та 
розвивають українсько-китайські відносини. В ме-
жах співпраці планується спільне видання наукових 
монографій з історії, економіки, політики, філосо-
фії, мови, літератури та культури стародавнього і 
сучасного Китаю, проведення спільних наукових 
заходів, конференцій та ін. Крім того, було досяг-
нуто домовленість щодо видання «Гельветикою» 
єдиного в Україні фахового журналу, присвяченого 

науковому доробку в області китаєзнавства – «Кита-
єзнавчі дослідження».

Так, 1 жовтня 2020 року, в 71 річницю проголошен-
ня КНР, Українська асоціація китаєзнавців спільно 
з «Гельветикою» провела урочисту церемонію пе-
редачі книжок для українознавчих центрів Китаю. 
Понад 30 видань видавництва були передані до 
Центру вивчення України при Пекінському універси-
теті іноземних мов, Центру дослідження України при 
Уханьському університеті та Даляньському універ-
ситету іноземних мов. До складу переданих видань 
увійшли книжки із політології, розвитології, філо-
софії науки, агрономії, мови та культури, прав лю-
дини в Україні тощо. З цього приводу Кіктенко В.О.,  
Президент Української асоціації китаєзнавців від-
значив, що це лише перший подібний захід і надалі 
допомога буде продовжена. 

Команді Видавничого дому «Гельветика» було не-
вимовно приємно, що ці дії зустріли надзвичайно 
теплий відгук китайської сторони, і наразі й інші на-
укові спільноти Китаю цікавляться українськими на-
уковими виданнями. Так, Видавничий дім «Гельве-
тика» пишається можливістю передати комплекти 
наукових книг українських авторів Українському 
центру досліджень Хейлуцзянського університету в 
м. Харбін, що висловив свою зацікавленість в дослі-
дженнях вітчизняних науковців. 

22 жовтня 2020 року вперше відбулася окрема укра-
їнська панель VII Міжнародного азіатського кон-
гресу – масштабного наукового заходу, який щоро-
ку проходить у місті Торунь. Цього року почесний 
привілей відкрити захід був наданий директору 
«Гельветики» Головку О.П.



119   УКРАЇНА-КИТАЙ         №2 (20)       2020118 УКРАЇНА-КИТАЙ        №2 (20)        2020 ХРОНІКА ХРОНІКА

22 вересня 2020 року на захід було запрошено  
17 гостей: представників політичних партій, керівни-
ків міністерств та відомств, державних компаній та 
громадських організацій. Серед них були заступник 
Міністра закордонних справ України Є.В. Єнін, заступ-
ник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України – торговий представ-
ник України Т.А. Качка, заступник Міністра внутрішніх 
справ України Т.І. Ковальчук, заступник Міністра осві-
ти і науки України А.О. Вітренко, заступник Міністра 
охорони здоров’я України з питань європейської ін-
теграції І.А. Іващенко, заступник Міністра молоді та 
спорту з питань європейської інтеграції В.О. Жалдак, 
народний депутат України Д.Г. Арахамія, народний 
депутат України Ю.В. Тимошенко, народний депу-
тат України П.В. Халімон, народний депутат України  
В.І. Чорний,  президент Національної академії наук 
України А.Г. Загородній, президент ТПП України  
Г.Д. Чижиков, керівник державної компанії «Укрспе-
цекспорт» В.І. Ноздря, ректор Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інсти-
тут» М.З. Згуровський, перший віце-президент Київ-
ського інституту проблем управління імені Горшеніна  
В.В. Соколов, голова правління Української асоціації 
китаєзнавців В.Ю. Голод. 

В.Ю. Голод від імені Української асоціації китає- 
знавців привітала Надзвичайного та Повноваж-
ного Посла КНР в Україні Фань Сяньжуна з на-
ціональним святом, подякувала за китайську 
підтримку України у боротьбі з пандемією, по-
знайомила всіх присутніх із планами асоціації 
щодо сприяння розвитку українсько-китайських 
відносин шляхом популяризації знань про Китай 
в Україні, підвищення рівня кваліфікації пере-
кладачів-китаєзнавців, активізації діяльності 
експортно-імпортного відділу та подальшого 
розвитку журналу «Україна–Китай». В.Ю. Голод 
висловила впевненість у тому, що регулярні зу-
стрічі у такому форматі зможуть допомогти по-
кращенню українсько-китайських відносин.

Президент Української асоціації китаєзнавців, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу АТР Інституту 
сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України Віктор 
Кіктенко сказав, що Українська асоціація китаєзнавців 
спільно з видавничим домом «Гельветика» вирішила 
зробити свій внесок у формування бібліотек україніс-
тики в Китаї. За словами Віктора Кіктенка, це лише пер-
ший такий захід, і надалі допомога буде продовжена. 

Засновник Видавничого дому «Гельветика» Олег Головко 
розповів про плани видавництва. Зокрема, повідомив 
про бажання збільшити видання книжок, присвячених 
китайській тематиці, а також  про бажання популяризу-
вати і розповсюджувати українські книжки на світовому 
ринку, зокрема у  Китаї.  Видавництво вже має контракти 
на видання книжок, присвячених Китаю, зокрема, буде 
здійснюватися переклад українською мовою виданої у 
Китаї книги про «Морський шовковий шлях». Видавни-
цтво планує на регулярній основі видавати праці укра-
їнських науковців, які займаються Китаєм.  

Олег Головко також продемонстрував першу книгу, ви-
дану у видавництві, присвячену китайській культурі та 
мові для українських дітей.

Голова правління  Української асоціації китаєзнав-
ців Віта Голод повідомила про звернення Президента 
України Володимира Зеленського до китайської сторо-
ни з пропозицією поновити політичний діалог на ви-
сокому рівні, про що він повідомив у інтерв’ю для ІА 
«Сіньхуа». Це послання дає можливість сподіватися на 
пожвавлення контактів між нашими країнами, що для 
роботи науковців також створить гарну основу для роз-
ширення співпраці. Українська асоціація китаєзнавців 
робить максимум зусиль, щоб в Україні розуміли сучас-
ний Китай і щоб інформація про його культуру, традиції 
й про китайський народ подавалася об’єктивно.

Через відеозв’язок учасників церемонії в Києві привіта-
ли керівники центрів україністики в Китаї. Вони розка-
зали про свою роботу щодо вивчення української мови 
та популяризації знань про Україну в Китаї. Китайські 
учасники подякували за передані у дар книжки, а також 
привітали всіх присутніх зі святом Середини Осені та 
національним святом – Днем проголошення КНР.

Захід відбувся в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського НАН України за участю  українських китаєзнавців, 
науковців та перекладачів китайської мови. 

Урочиста церемонія передачі книжок 
українознавчим центрам КИТАЮ

        Голова правління Української  
асоціації китаєзнавців Віта Голод 
         взяла участь в онлайн-прийомі 
   з нагоди 71-ої річниці утворення 
       Китайської Народної Республіки

1 жовтня 15 року, у 71-у річницю проголошення КНР, Українська асоціація китаєзнавців спільно з видавничим до-
мом «Гельветика» провела урочисту церемонію передачі книжок для українознавчих центрів Китаю. Понад 30 ви-
дань видавництва будуть передані до Центру вивчення України при Пекінському університеті іноземних мов, Цен-
тру дослідження України при Уханьському університеті та Даляньського університету іноземних мов Уханьського 
університету. Слід наголосити на тому, що дослідження України було започатковане в 1964 році в Уханьському 
університеті. У переліку книжок – видання різної тематики: це правова, економічна та історична література, 
наукові праці та роботи з українського мистецтвознавства, словники з різної тематики тощо.
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Протягом вересня–жовтня цього року на україн-
ському Інтернет-телебаченні UKRLIFE.TV відбулися 
програми за участю членів Української асоціації 
китаєзнавців В.Ю. Голод («Українська асоціація 
китаєзнавців – експертна спільнота, що сприяє 
розвитку українсько-китайських відносин»),  
Є.В. Гобова («Як Китай сприймає Україну, Росію та 
США»), А.З. Гончарука («Місце Китаю у світі: істо-

рія та сучасність»), Д.П. Єфремова («Основи моделі 
економічного розвитку Китаю», «СОТ і Китай. Ки-
тай у світовій торгівлі»), В.О. Кіктенка («Наука про 
Китай в Україні»), О.А. Коваля («Особливості сучас-
ної зовнішньої політики Китаю»). Дякуємо Людми-
лі Немирі за можливість поділитися думками щодо 
історії та сучасного розвитку Китаю та сподіває-
мось на подальшу співпрацю.

Українська асоціація китаєзнавців 
на українському Інтернет-
телебаченні UKRLIFE.TV

ХIV Міжнародна наукова 
конференція «Китайська цивілізація: 

традиції та сучасність»

Виступи можна побачити на сайті UKRLIFE.TV: http://www.ukrlife.tv 

5 листопада 2020 року в Києві відбулась ХIV Між-
народна наукова конференція «Китайська цивілі-
зація: традиції та сучасність», в якій взяли участь  
130 наукових співробітників, викладачів, аспірантів, 
магістрантів, студентів з України, Білорусі, КНР та 
РФ. Організаторами конференції виступили Інсти-
тут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 
Українська асоціація китаєзнавців, Національний 

інститут стратегічних досліджень та ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана». Важливу інформаційну підтрим-
ку надали журнал «Україна–Китай» та «Видавни-
чий дім «Гельветика». За результатами конференції 
був виданий збірник матеріалів, який буде в наго-
ді всім, хто цікавиться проблемами китаєзнавства, 
міжнародних відносин і регіоналістики.
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На жаль, через пандемію COVID-19 конгрес було пе-
ренесено в онлайн-формат на платформі Zoom. VII 
Міжнародний азіатський конгрес проходить вже сьо-
мий рік поспіль, однак лише цього року  відбувся в 
Україні. Конгрес є ініціативою найбільш відомого у 
Польщі  наукового видавництва «Adam Marszałek», 
президент якого, пан Адам Маршалек, виступив із 
урочистою промовою, наголосивши на важливо-
сті проведення саме української секції, і відзначив, 
що цього року вона відбулась на високому пред-
ставницькому і організаційному рівні. Традиційно 
організаційний комітет Конгресу очолила Джоана 
Маршалек-Кава – провідний польський науковець, 
політолог, професор і викладач факультету політич-
них наук Університету Миколи Коперника в Торуні.

Олег Павлович Головко, голова Видавничої групи 
«Гельветика», відкрив захід вступним словом. За-
галом учасниками української панелі стали понад  
100 українських науковців, практиків, викладачів 
вищих навчальних закладів та керівників наукових 
установ, завдяки яким захід відбувся на високому 
рівні та були обговорені важливі та цікаві питання 
у найрізноманітніших сферах: розвиток академічно-
го підприємництва в Китаї (Черкас Н.І., Антонюк Л.Л.); 
венчурний бізнес в екосистемі університетів Китаю 

(Вікторія фон Розен); інноваційні стратегії дослід-
ницьких університетів США та Китаю (Циркун О.І.); 
стратегія формування університетів світового кла-
су Китаю (Дроботюк О.В.); мережевізація глобаль-
ної економіки та інфраструктурна експансія Китаю 
(Ільницький Д.О.); конфуціанські традиції у науковій 
та освітній діяльності закладів вищої освіти України 
(Коломоєць Т.О., Волков В.П., Макаренков О.Л., Осаул А.О., 
Барліт А.Ю); досвід співробітництва у галузі освіти 
та науки спеціалізованого технічного університету 
України з кораблебудування з Китаєм (Михайлов М.С., 
Трушляков Є.І.); проблеми розвитку відомчої освіти 
та науки в Україні та Китаї (Кузніченко С.О.). 

Голова правління Української асоціації китаєзнавців 
Віта Голод розповіла про плани розвивати експорт-
но-імпортний відділ, що функціонує на платфор-
мі Асоціації, висловила впевненість в успішності 
двостороннього партнерства. «Для нас важливою є 
співпраця з українським бізнесом, який бажає роз-
виватися в Китаї. Ми маємо певні знання і візію, як 
потрібно допомагати українським підприємствам 
в Китаї, бо він особливий і потребує спеціального 
системного підходу. Саме тому із МХП, який вже зро-
бив багато кроків на зустріч Китаю, наша асоціація 
допоможе масштабуватися. У світі, який розвива-
ється дуже динамічно, китайський ринок займає 
провідне становище і МХП це розуміє. Впевнена, 
що у нас все вийде, завдяки нашому партнер-
ству», — зазначила Віта Голод.

Підписано меморандум про 
співпрацю між Українською 

асоціацією китаєзнавців та ПАТ 
«Миронівський хлібопродукт»

VII Міжнародний азіатський конгрес

22 жовтня 2020 року в рамках проведення VII Міжнародного азіатського конгресу 
«Побудова майбутнього держави: традиція, реальність, прогрес» вперше була організо-
вана українська панель заходу. Завдяки спільним зусиллям Центру українсько-європей-
ського наукового співробітництва (що входить до складу Видавничої групи «Гельветика»), 
Української асоціації китаєзнавців та міжнародного видавництва «Adam Marszałek» укра-
їнські вчені та практики мали змогу долучитися до  цього масштабного наукового заходу. 

23 жовтня 2020 року підписано меморандум про співпрацю між Українською 
асоціацією китаєзнавців та ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Досягнуто 
домовленості щодо сприяння розвитку комерційної діяльності, проведення 
спільних заходів, втілення освітніх програм тощо.
Радник Голови правління МХП із зовнішньоеконо-
мічних питань Дмитро Лось поділився страте-
гічними цілями компанії розширити географію 
збуту своєї продукції на Схід та висловив розумін-
ня важливості китайського ринку для українських 
виробників харчової продукції. «МХП зацікавлений 
у співробітництві з усіма країнами світу. Ми ма-
ємо бажання налагодити торговельні стосунки 
із країнами, які є добрими партнерами України. 
Китай є масштабним ринком із великою кількі-
стю населення, якому потрібне якісне харчуван-
ня. МХП може забезпечити такою продукцією. Ця 
співпраця допоможе у сприянні промоції України у 
світі», — прокоментував Дмитро Лось.
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За основу було взято систему, створену І. К. Чи-
рком (1922–2003), видатним українським перекла-
дачем та китаєзнавцем, який присвятив розвит-
ку українського китаєзнавства понад 50 років 
наполегливої праці. Роботу над складанням ре-
ферентної таблиці складів та супутніх правил 
транскрибування виконала кандидат філоло-
гічних наук, молодший науковий співробітник Ін-
ституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 
України Є. В. Гобова.

Важливою віхою стало проведення  16 травня 2019 р.  
в рамках Міжнародної наукової конференції до 
100-річчя від дня народження академіка Омеляна 
Пріцака панельної дискусії «Питання українського 
правопису: східні реалії українською мовою». У обго-
воренні проблем створення та використання тран-
слітерацій та транскрипцій для східних мов взяли 
участь директор Інституту мовознавства ім. О. По-
тебні НАН України, доктор філологічних наук, профе-
сор Б. М. Ажнюк; директор Інституту сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України, кандидат філоло-
гічних наук О. В. Богомолов; заступник директора з 
наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. По-

тебні НАН України, кандидат філологічних наук, стар-
ший науковий співробітник О. І. Скопненко; наукові 
співробітники Інституту сходознавства НАН України; 
експерти Національного інституту стратегічних до-
сліджень України; викладачі Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка та Київ-
ського національного лінгвістичного університету; 
фахівці зі східних мов; дипломати та перекладачі.

Остаточний варіант академічної системи затвердже-
но 26 червня 2019 р. на засіданні вченої ради Інсти-
туту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України 
(протокол № 4).

27 лютого 2020 р. Експертна рада з вивчення Китаю 
та українсько-китайських відносин при Центрі зов-
нішньополітичних досліджень Національного інсти-
туту стратегічних досліджень України підтримала 
доповідь Інституту сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського НАН України щодо сучасної системи тран-
скрибування власних назв китайської мови.

Система орієнтована на стандартну вимову путун-
хуа та не враховує особливостей діалектного зву-
чання, хоча й допускає окремі усталені виключення.

Курс включає інтенсивну підго-
товку до синхронного перекла-
ду, а також вправи з послідовно-
го перекладу, перекладацького 
скоропису, ораторського мис-
тецтва, діалектології тощо. 
Фахівці, які успішно складуть 
іспит, отримають свідоцтво 
про успішне завершення курсу 
усного перекладу.

Курси письмового та усного 
(послідовного та синхронного) 
перекладу з китайської мови

Затверджена академічна система 
транскрибування китайських слів 

та власних назв українською мовою
З метою запровадження в Україні уніфікованого державного стандарту науковцями НАНУ 
створена академічна система транскрибування українською мовою китайських слів та власних 
назв. Система забезпечить запобігання різнописів і помилок при передачі китайських прізвищ 
й імен, географічних назв тощо. Це має велике значення для міждержавних українсько-ки-
тайських відносин, дозволяє виключити ймовірні юридичні колізії та суперечки через неко-
ректне чи непослідовне транскрибування. Не менш важливим є дотримання єдиної системи 
транскрибування під час викладання китайської мови у школах та вищих навчальних закладах 
України, а також у наукових публікаціях та ЗМІ.

Для зручного використання розроблено онлайн-конвертор 
http://www.pinyin.in.ua/ та телеграм-бот @UaPinyinBot. 

Контакти: 
Wechat: jiliman 
Ел. пошта: kyrylo.chuyko@hotmail.com

4 листопада 2020 р. за сприяння Української асоціації китаєзнавців при Інститу-
ті сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України створені  Курси письмового 
та усного (послідовного та синхронного) перекладу з китайської мови. Керівни-
ком курсів став Кирило Чуйко, бакалавр Київського національного лінгвістич-
ного університету, магістр Ноттінгемського університету, переможець конкурсу 
«Китайський міст», який має багатий досвід усних, у тому числі синхронних пе-
рекладів, має акредитацію Міжнародної асоціації коучингу.  
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Щотижневий дайджест  
«Моніторинг новин українських  

та світових ЗМІ: УКРАЇНА–КИТАЙ»

За ініціативою Української асоціації китаєзнавців та Інституту 
досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца при ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
з 9 лютого 2020 року лютого видається Щотижневий дайджест 
«Моніторинг новин українських та світових ЗМІ: Україна–Китай». 
Дайджест є додатком до журналу «Україна – Китай». На сьогодні 
видано 39 номерів дайджесту. 

ПОСТІЙНИМИ РУБРИКАМИ ДАЙДЖЕСТУ Є: 

Дроботюк Ольга – к.е.н., директора Інституту;
Осадчук Валерія – стажера-дослідника Інституту;
Шайдецька Варвара – стажера-дослідника Інституту.
 

З архівом дайджесту можна ознайомитися за посиланням: 
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/ndi/iskk/publications_china 
або 
Підписатися на дайджест можна на сайті Української асоціації китаєзнавців: 
https://sinologist.com.ua/ 

Спеціальні рубрики присвячені державному управлінню КНР, актуальним інтерв’ю, вебінарам.
Окрім огляду новин, дайджест містить переклади сучасних досліджень та аналітичних статей, 
в яких фокусом є питання сучасного політичного, економічного, технологічного розвитку КНР.

• економіка Китаю
• суспільство
• наука і технології
• короновірус
• моніторинг співробітництва України та КНР
• відносини США та Європи
• аналітика
• інфографіка
• журнали та конференції

Дайджест висвітлює найголовніші події Китаю 
та його відносин з Україною, США та Європою. 

Дайджест готується колективом Інституту досліджень сучасного Китаю 
імені Бориса Курца при КНЕУ у складі:




