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Тема цього номеру – інвестиційна спів-
праця з Китаєм, зокрема в контексті укла-
дення без перебільшення історичної Все-
осяжної інвестиційної Угоди між КНР та ЄС. 
Зовнішньополітичний курс України чітко 
орієнтований на європейську інтеграцію, 
тобто ми бачимо своє майбутнє у великій 
об’єднаній європейській родині. Водночас 
КНР є стратегічним і вже найбільшим тор-
говельним партнером України. Саме тому 
хотілося би поцікавитися Вашим баченням 

розбудови української економічної дипло-
матії в контексті взаємодії з двома глобаль-
ними економічними гігантами – КНР і Євро-
союзом. Але спочатку – Китай. 

–	 Політика	України	щодо	Китаю	була	 і	 залиша-
ється	 орієнтованою	 на	 наповнення	 двосторон-
нього	 стратегічного	 партнерства	 практичним	
змістом,	 виходячи	 з	 базових	 принципів	 вза-
ємної	поваги	суверенітету	і	територіальної	ціліс-
ності,	 реалізму,	 прагматизму	 і	 взаємовигідної	
співпраці.	 За	 останні	 роки	 серед	 позитивних	 

ІНТЕРВ’Ю ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА  
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ Є. ЄНІНА
ЖУРНАЛУ «УКРАЇНА – КИТАЙ»
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досягнень	 –	 розвиток	 та	 урізноманітнення	 еко-
номічних	зв’язків,	впровадження	перспективних	
напрямків	 взаємодії	 в	 рамках	 ініціативи	 нового	
Шовкового	 шляху,	 зміцнення	 науково-технічної	
співпраці,	розширення	гуманітарних	стосунків.

Ми	цікаві	одне	одному	не	лише	як	партнери	в	тра-
диційних	 галузях	 господарства,	 але	 й	 у	 новітніх	
секторах	 економіки	 –	 ІТ	 і	 телекомунікації,	 при-
ладо-	 і	 суднобудування,	 специфічний	 туризм,	
аерокосмічна	 сфера.	 Системна	 співпраця	 з	 КНР	
є	 запорукою	 ефективного	 результату.	 Але	 для	
цього	нам	слід	мати	серйозні	амбіції,	готуватися	
витримувати	 шалену	 конкуренцію	 і	 не	 боятися	
нестандартних	рішень	для	подолання	перешкод.	
І	 головне	 –	 залишатися	 при	 цьому	 для	 Китаю	
послідовним	і	передбачуваним	партнером.

На Вашу думку, чи може бути для України 
корисною інвестиційна Угода між ЄС і КНР? 

–	 Можна	прогнозувати,	що	ця	Угода	матиме	гло-
бальний	вплив,	враховуючи	стабільне	зростання	
китайської	економіки,	попри	пандемію,	і	перемі-
щення	ЄС	на	1-ше	місце	серед	торговельних	парт-
нерів	Китаю.	Україна	як	–	я	переконаний	–	май-
бутня	 частина	 об’єднаної	 Європи	 також	 не	 має	
стояти	осторонь,	 особливо	на	 тлі	 збільшення	 за	
підсумками	2020	року	на	25	%	товарообігу	 з	КНР	
і	 на	 понад	 90	%	 (!)	 обсягів	 свого	 експорту	 на	
китайський	 ринок,	 а	 також	 зважаючи	 на	 ефек-
тивну	 адаптацією	 КНР	 і	 Азії	 загалом	 до	 нових	
умов	 світової	 торгівлі,	 викликаних	 пандемією	
коронавірусу.

Враховуючи	геополітичні	переваги	України,	тери-
торією	якої	проходять	стратегічно	важливі	тран-
спортні	 коридори	 до	 Європи,	 ми	 усе	 ще	 маємо	
значний	транзитний	потенціал	транспортування	
товарів	 як	 з	 Китаю	 до	 Європи,	 так	 і	 у	 зворот-
ному	напрямі.	Україна	як	ніколи	має	шанси	стати	
потужним	логістичним	хабом	у	рамках	реалізації	
масштабних	проєктів,	а	також	розвитку	транзитних	
мультимодальних	контейнерних	перевезень	спо-
лученням	«Китай	–	Європа	–	Китай».	Прикро	буде	
не	скористатися	цими	можливостями.	

У	 МЗС	 це	 добре	 розуміють	 усі	 –	 від	 міністра	 до	
кураторів	 напрямків.	 І	 не	 просто	 розуміють,	
а	 й	 роблять	 усе	 можливе,	 щоби	 кістяк	 україн-
сько-китайської	 взаємодії,	 ретельно	 вибудову-

ваний	 десятиліттями,	 зміцнювався	 і	 обростав	
конкретикою.	Наприклад,	не	в	останню	чергу	саме	
завдяки	зусиллям	дипломатів	після	багаторічної	
перерви	 вдалося	 відновити	 роботу	 основного	
міждержавного	 механізму	 практичної	 співпраці:	
наприкінці	грудня	2020	року	в	Києві	успішно	від-
булося	 4-те	 засідання	 Комісії	 зі	 співробітництва	
між	 Урядом	 України	 та	 Урядом	 КНР.	 Засідання	
було	не	просто	проведено,	але	й	наповнено	важ-
ливим	 змістом.	 Серед	 іншого,	 сторонами	 укла-
дено	Програму	 співпраці	між	Урядом	України	 та	
Урядом	КНР	у	рамках	спільного	будівництва	«еко-
номічного	поясу	Шовкового	шляху»	і	«морського	
Шовкового	шляху	21-го	століття»,	а	також	Спільну	
заяву	 Міністерства	 розвитку	 економіки,	 торгівлі	
та	сільського	господарства	України	і	Міністерства	
комерції	 КНР	 щодо	 започаткування	 спільного	
техніко-економічного	обґрунтування	доцільності	
лібералізації	торгівлі.	

Гадаю,	після	започаткування	офіційного	перего-
ворного	процесу	з	цього	питання	нам	стане	у	при-
годі	 досвід	 європейських	 колег	 щодо	 ведення	
економічних	перемовин	з	Китаєм.

Торкаючись теми «Один пояс, один шлях», 
які принципи та механізми взаємодії між ЄС 
і КНР могла б використати Україна в пере-
говорах з Китаєм у рамках участі в цій 
ініціативі? 

–	 У	 сфері	 практичної	 співпраці	 з	 КНР	 перед	
нами	стоять	два	основні	завдання:	лібералізація	
доступу	на	китайський	ринок	українських	товарів,	
передусім	 з	 великою	доданою	вартістю,	 а	 також	
реалізація	на	території	України	спільних	проєктів	
із	залученням	китайського	капіталу	та	українських	
природних,	 технологічних	 і	експертних	ресурсів.	
І	потужної	додаткової	синергії	має	додати	чинна	
угода	 України	 з	 ЄС	 щодо	 зони	 вільної	 торгівлі,	
на	 засадах	 і	принципах	якої	 –	 за	наявності	пра-
вильних	тактичних	підходів	–	в	українських	реа-
ліях	можна	вибудувати	цікаві	економічні	проєкти	
із	залученням	можливостей	китайської	ініціативи	
«Один	 пояс,	 один	 шлях».	 Скажімо,	 вже	 є	 певні	
підстави	 говорити	 про	 попередню	 зацікавле-
ність	китайського	бізнесу	до	інвестування	в	логіс- 
тично-прикордонну	 інфраструктуру	 України	 на	
кордоні	 з	 ЄС.	Подібні	 проєкти	мають	 стати	 інди-
каторами	 готовності	 України	 до	 такої	 співпраці,	 
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Звісно,	досвід,	набутий	Європою	в	процесі	пого-
дження	 Угоди,	 є	 безцінним	 для	 України	 в	 плані	
просування	 переговорного	 процесу	 щодо	 лібе-
ралізації	 торгівлі	 з	 КНР,	можливо,	 у	формі	 ство-
рення	 ЗВТ.	 Сподіваюся,	 ми	 знайдемо	 з	 китай-
ськими	партнерами	спільну	мову	і	пройдемо	цей	
важливий	шлях	достатньо	швидко.	

РОЗКАЖІТЬ, будь ласка, про досвід МЗС 
України щодо залучення іноземних інвес-
тицій, зокрема з КНР? Чи є на цьому 
напрямку позитивні приклади?

–	 У	 контексті	 забезпечення	 реалізації	 націо-
нальних	 пріоритетів	 із	 залучення	 прямих	 іно-
земних	 інвестицій	в	економіку	України,	при	МЗС	
свого	 часу	 було	 створено	 Раду	 експортерів	 та	
інвесторів.	 Ця	 платформа,	 наприклад,	 дозволяє	
Посольству	 України	 в	 КНР	 успішно	 організову-
вати	іміджеві	заходи	для	потенційних	китайських	
інвесторів,	а	також	проводити	роботу	з	конкрет-
ними	 зацікавленими	 бізнесами	щодо	популяри-
зації	України	в	інвестиційному	середовищі	Китаю.	

тому	від	нас	значним	чином	залежатимуть	рішення	
іноземних	 інвесторів	щодо	 подальшого	 започат-
кування	масштабних	виробничих	проєктів.	

Це	 без	 перебільшення	 унікальний	 контекст,	
який	 дозволить	 Україні	 поєднати	 переваги	
і	 користуватися	 преференційними	 умовами	 на	
обох	 напрямах:	 європейському	 і	 китайському.	
Фактично	 утворився	 особливий	 сприятливий	
«клімат»	 для	 українського	 виробничого	 і	 екс-
портного	бізнесу,	який	відкриває	широку	браму	
можливостей	для	започаткування	в	Україні	укра-
їнсько-китайських	СП	та	реалізації	інвестиційних	
проєктів,	 «заточених»,	 скажімо,	 на	 подальший	
реекспорт	 продукції	 до	 країн	 Європи,	 Китаю,	
а	 також	на	 традиційні	 ринки	Північної	 Африки,	
Центральної	та	Західної	Азії,	Кавказу.	

Загалом	 використання	 європейських	 підходів	
у	бізнесі	зробить	ринок	Китаю	більш	комфортним	
для	 роботи	 і	 наших	 вітчизняних	 компаній.	 Втім,	
нашим	співвітчизникам	доведеться	витримувати	
жорстку	 конкуренцію	 європейських	 колег,	 і	 до	
цього	слід	готуватися.	
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Як	приклад	можна	навести	 ініціативно	запрова-
джену	 українською	 дипустановою	 в	 Пекіні	 регу-
лярну	практику	проведення	засідань	тематичних	
бізнес-клубів,	 зокрема	 з	 аграрної	 тематики,	
сприяння	 прямим	 комунікаціям	 представників	
ділових	кіл,	 у	 т.	ч.	онлайн.	Під	час	 таких	заходів	
надається	 вичерпна	 інформація	 щодо	 переваг	
інвестиційного	 середовища	 в	 нашій	 державі	
(перспективні	 інвест-кейси	 в	 Україні,	 профільні	
інституції	 захисту	 прав	 інвесторів,	 можливості	
участі	в	приватизації/концесії).	Окремі	інвестори	
вже	 повідомили	 про	 наміри	 відкриття	 в	 Україні	
в	2021	році	своїх	представництв,	а	також	поділи-
лися	 планами	 реалізації	 інвестиційних	 проєктів	
у	нашій	державі.

Результати	свідчать,	що	обопільна	зацікавленість	
української	 і	 китайської	 бізнес-спільнот	 зберіга-
ється,	 і	це	дає	нам	підстави	 говорити	про	пози-
тивні	перспективи.	

Головне,	 як	 бачиться,	 не	 давати	 волю	 емоціям	
і	 не	 політизувати	питання,	 які	 належать	 суто	 до	
економічної	або	юридичної	площини.	Китай	для	

України	 залишається	 важливим	 торговельним	
і	 політичним	партнером,	 і	ми	 зацікавлені	 у	 збе-
реженні	й	розбудові	з	ним	стабільних	взаємови-
гідних	відносин.	Українська	сторона	є	відкритою	
до	 діалогу	 і	 налаштованою	 до	 розв’язання	
усіх	 питань	 порядку	 денного	 українсько-ки-
тайського	 партнерства	 в	 дусі	 взаємної	 поваги	
і	конструктивізму.

Принагідно	 хочу	 анонсувати	 цікаву	 подію,	 яка	
має	 додати	 «свіжої	 крові»	 вітчизняній	 дипло-
матії:	 невдовзі	 заплановане	підписання	Мемо-
рандуму	 про	 співпрацю	між	МЗС	 і	 Українською	
асоціацією	 китаєзнавців,	 що,	 серед	 іншого,	
дозволить	 поєднати	 державну	 політику,	 екс-
пертний	 досвід	 та	 практичні	 напрацювання	
в	 галузі	 вивчення	 Китаю,	 а	 відтак	 –	 відкрити	
нові	шляхи	взаємодії	на	економічному	напрямі,	
що	 цілком	 відповідає	 державним	 інтересам	 
України.	

Маємо	 чимало	 позитивних	 напрацювань,	 чіткі	
плани	на	майбутнє	і	тепер	концентруємо	відпо-
відні	ресурси.	Отож,	є	підстави	для	оптимізму.	
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30 грудня 2020 року голова КНР Сі Цзіньпін та лідери  
ЄС Урсула фон дер Ляєн – голова Європейської Комісії, 
Шарль Мішель – голова Європейської Ради, а також кан-
цлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Емма-
нюель Макрон провели онлайн-зустріч, під час якої ого-
лосили про досягнення принципових домовленостей по 
тексту Всеохоплюючої інвестиційної угоди між Євро-
пейським Союзом та Китайською Народною Республікою 
(англ. EU – China Comprehensive Agreement on Investment 
(CAI); кит.  中欧投资协定).

Це стало епохальною подією в економічних відносинах ЕС 
та КНР в останнє десятиліття, адже  робота над цим 
документом тривала понад 7 років. За цей час відбулося 
35 раундів переговорів. Минулого року завдяки особистому 
втручанню китайського лідера і рішучості європей-
ських політиків, зокрема канцлера ФРН, сторони змогли 
пришвидшити перемовини і дійти згоди щодо принци-
пових політичних аспектів угоди і обопільних зобов’язань. 

ВСЕОХОПЛЮЮЧА  
ІНВЕСТИЦІЙНА УГОДА ЄС ТА КНР: 
НОВІ ПРИНЦИПИ СПІВПРАЦІ

Олексій КОВАЛЬ,  
журналіст-міжнародник,  
член правління  
Української асоціації китаєзнавців
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ВСЕОХОПЛЮЮЧА  
ІНВЕСТИЦІЙНА УГОДА ЄС ТА КНР: 
НОВІ ПРИНЦИПИ СПІВПРАЦІ

ВІД ОБІЦЯНОК ДО ПРИНЦИПІВ 

За	 відомостями	 з	 перемовин,	 прорив	 стався	
в	 листопаді-грудні	 минулого	 року,	 коли	 Китай	
пообіцяв	 дотримуватися	 стандартів	 Міжна-
родної	організації	праці	(МОП)	з	охорони	праці	
і	 захисту	 прав	 працівників,	 а	 також	 посилив	
свої	 зобов’язання	 у	 боротьбі	 зі	 зміною	 клі-
мату.	 Пекін,	 зі	 свого	 боку,	 заявляє,	 що	 угода	
є	 унікальним	 і	 найбільш	 амбіційним	 еконо-
мічним	 документом,	 укладеним	 коли-небудь	
китайським	 урядом	 із	 зарубіжним	 партнером.	
Значним	 досягненням	 для	 китайської	 сторони	
було	 те,	що	в	 угоді	 підтверджується	 створення	
для	 китайського	 бізнесу	 прозорих	 та	 передба-
чуваних	 умов	 інвестування	 і	 роботи	 в	 Європі.	
Зокрема,	 сторони	 домовилися	 про	 своєчасне	
оприлюднення	 всіх	 законодавчих	 та	 норма-
тивних	актів,	пов’язаних	з	інвестиціями.

Європейські	ж	політики	підкреслювали,	що	ком-
панії	 з	 ЄС	 отримують	 «безпрецедентний	 рівень	
доступу	 до	 китайського	 ринку»,	 якого	 не	 має	
жоден	з	 інших	партнерів	Китаю.	Для	 інвестицій	
відкриваються	 сектори	 виробництва,	 фінан-
сових	 послуг,	 інженерних	 робіт	 в	 будівництві,	
транспорту,	туристичних	послуг	тощо.	У	ЄС	особ-
ливо	 наголошують	 на	 розширенні	 доступу	 до	
китайського	 промислового	 виробництва,	 куди	
вже	 спрямовується	 понад	 50	%	 європейських	
інвестицій.	Експерти	заявляють,	що	угода	поси-
лить	 правовий	 захист	 інвестицій	 ЄС	 у	 Китаї,	
усуне	 обмеження	 щодо	 власного	 капіталу	 та	
обмеження	 щодо	 обсягів	 інвестицій,	 скоротить	
вимоги	 до	 створення	 спільних	 підприємств	 та	
підвищить	прозорість	на	китайському	ринку.

Досягнення	принципової	згоди	по	всіх	ключових		
питаннях	лідерами	КНР	та	ЄС	–	це	лише	перший	
етап	 на	 шляху	 остаточного	 введення	 документу	
в	 дію.	 Надалі	 триватиме	 обговорення	 на	 рівні	
експертів,	і	ще,	очевидно,	будуть	вноситися	певні	
корективи	 і	 зміни	 до	 тексту.	 Тільки	 після	 цього	
текст	угоди	буде	перекладено	всіма	мовами	країн- 
членів	ЄС.	Тоді	документ	потрапить	до	урядів	всіх	
країн	Євросоюзу	для	узгодження	та	затвердження	
всіма	 лідерами.	 Окрім	 того,	 Інвестиційна	 угода		
має	 бути	 схвалена	 депутатами	 Європейського	
парламенту	ще	до	того,	як	буде	підписана	в	оста-
точній	версії.		

Якщо	 зважати	 на	 світову	 практику	 з	 укладання	
подібних	 документів,	 то	 від	 принципової	 полі-
тичної	 домовленості	 	 до	 входження	 документа	
в	дію	може	пройти	кілька	років.	Незважаючи	на	
це,	 Інвестиційну	 угоду	 між	 ЄС	 та	 КНР	 вже	 зараз	
жваво	 обговорює	 все	 експертне	 середовище,	
журналісти,	політики,	громадські	діячі	в	європей-
ських	країнах.				

Саме	 реагуючи	 на	 таку	 увагу,	 22	 січня	 2021	 року	
попередньо	 погоджений	 лідерами	 текст	 доку-
мента	 був	 офіційно	 оприлюднений	 Європей-
ською	Комісією.	Проте	лише	12	березня	ц.	р.	стали	
відомі	й	додатки	до	 Інвестиційної	 угоди,	де	міс-
тяться	застереження,	зроблені	відповідно		китай-
ською	та	європейською	делегаціями.	

Отже,	 можна	 зробити	 певні	 висновки	 про	 те,	
на що	 погодилися	 і	 про	що	 домовилися	 обидві	
сторони.	 Якою	 мірою	 документ	 визначатиме	 їх	
відносини	у	сфері	інвестиційної	співпраці	і	може	
слугувати	 розвитку	 міжнародної	 кооперації.	 Чи	
має	 він	 шанс	 підтримати	 відновлення	 європей-
ської	економіки	після	кризи,	викликаної	світовою	
пандемією	 коронавірусу,	 і	 забезпечити	 сталий	
розвиток	для	китайської	економіки.	Китай	наразі	
перебуває	на	етапі	корінного	перегляду	і	осучас-
нення	своєї	економічної	моделі.	

Ряд	 експертів	 наголошують,	 що	 певним	 чином	
робота,	 проведена	 дотепер	 над	 Інвестиційною	
угодою,	є	втіленням	принципових	підходів	сторін,	
які	 вироблялися	 роками,	 особливо	 після	 вступу	
Китаю	 до	 Світової	 організації	 торгівлі	 20	 років	
тому.	Відтак	нова	Інвестиційна	угода	лише	«пере-
паковує»	 всі	 старі	 домовленості	 щодо	 лібералі-
зації	 інвестиційної	 діяльності,	 які	 Китай	 давав	
ще	перед	2001	роком,	–	говорять	вони.	Якщо	так,	
то	нічого	особливо	нового	від	угоди	європейські	
компанії	не	отримають.

Також	 експерти	 звернули	 увагу,	 що	 в	 2019	 році	
КНР	 схвалила	 свій	 власний	 Закон	 про	 іноземні	
інвестиції,	який	вступив	в	силу	з	1	січня	2020	року.	
Там	чітко	говориться,	що	іноземні	інвестиції	доз-
волені	 в	 будь-які	 галузі,	 якщо	 вони	 не	 заборо-
нені	спеціальним	«переліком»	(foreign investment 
negative list).	 Цей	 перелік	 Китай	 переглядає	 час	
від	часу,	поступово	зменшуючи	кількість	закритих	
для	 іноземних	 інвесторів	 секторів	 економіки.	 Ці	
рішення	китайського	уряду	стосуються	всіх	країн,	
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отже,	Інвестиційна	угода	КНР	з	Євросоюзом,	оче-
видно,	не	матиме	першочергового	значення	для	
відкриття	 нових	 сфер	 китайського	 ринку	 для	
європейських	 компаній.	 Європейські	 інвестори		
будуть	 надалі	 залежати	 від	 прийнятої	 в	 Китаї	
та	 затвердженої	 Законом	 про	 іноземні	 інвес-
тиції	 2019	 року	 моделі	 управління	 іноземними	
інвестиціями.

Також	 варто	 згадати,	 що	 всі	 країни	 Євросоюзу,	
за	 виключенням	 однієї	 Ірландії,	 мають	 власні	
двосторонні	 міждержавні	 інвестиційні	 угоди	
з	Китаєм.	Через	це	підхід	окремих	країн	Європи	
до	 інвестиційної	 співпраці	 з	 Китаєм	 дуже	 різ-
ниться.	Наприклад,	уряд	Італії	активно	просуває	
співпрацю	з	Китаєм.	Ця	 країна	першою	з	 групи	
«Великої	Сімки»	підтримала	китайську	ініціативу	
«Один	 пояс,	 один	шлях».	 Водночас	 інші	 країни	
ЄС	домоглися	того,	що	в	березні	2019	року	були	
створені	 рамки	 для	 моніторингу	 прямих	 іно-
земних	 інвестицій	 у	 ЄС,	що	 передбачали	 обме-
ження	для	інвестицій	на	підставі	їх	відповідності	

до	 європейських	 правил	 безпеки.	 Звичайно,	
Китай	ніхто	прямо	тоді	не	називав,	але	всі	розу-
міли,	що	обмежувальні	заходи	європейців	спря-
мовані	насамперед	проти	китайських	інвестицій.	

Насправді	 ж	 китайські	 інвестори	 контролюють	
дуже	малу	частку	європейських	компаній,	справді	
незначну	 для	 того,	щоб	 спричинити	 якісь	 проб-
леми	для	європейського	ринку	чи	безпеки	цілого	
ЄС.	Тим	не	менш	заклики	щодо	обмежень,	пере-
вірок	 або	 «скринінгу»	 китайських	 інвестицій	
продовжуються.	

Європейська	 комісія	 згодом	 відповіла	 про-
тивникам	взаємодії	з	Китаєм	і	скептикам	на	при-
пущення,	що	 начебто	 у	 Всеохоплюючій	 інвести-
ційній	угоді	містяться	лише	старі	обіцянки	Пекіна.	
Документ	 насправді	 підтверджує	 та	 закріплює	
всі	 ті	 домовленості,	 які	 були	 досягнуті	 в	 мину-
лому,	 і	 стане	запобіжником,	коли	якась	зі	 сторін	
намагатиметься	переглянути	ці	домовленості	або	
порушити	їх	у	майбутньому.

https://audiovisual.ec.europa.eu
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https://audiovisual.ec.europa.eu
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НОВІ СФЕРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ
Так,	зокрема,	щодо	конкретного	розширення	доступу	для	європейських	компаній	на	китайському	ринку	
угода	передбачає	такі	ключові	положення	та	зобов’язання.

Деякі приклади зобов’язань Китаю щодо доступу інвесторів з ЄС до галузей економіки

Автомобільний сектор –	 скорочення,	або	повне	усунення	вимог	до	створення	СП
–	 доступ	до	ринку	авто	на	альтернативній	енергії

Фінансові послуги
–	 усунення	 вимог	 щодо	 заснування	 СП	 та	 обмежень	 для	
іноземного	капіталу	у	сферах	банківських	послуг,	торгівлі	акціями,	
страхування			

Приватна медицина
–	 зменшення	 вимог	 для	 СП	 при	 створенні	 нових	 приватних	
госпіталів	у	китайських	містах:	Пекін,	Шанхай,	Тяньцзінь,	Гуанчжоу,	
Шеньчжень			

Дослідження
біоресурсів

–	 відмова	 від	 запровадження	 нових	 обмежень	 для	 іноземних	
інвестицій	у	галузь	дослідження	біоресурсів

Телекомунікації
–	 скасування	заборони	іноземних	інвестицій	у	послуги		«хмарних	
технологій»
–	 встановлення	 ліміту	 50%	 для	 іноземного	 капіталу	 в	 галузі	
телекомунікацій

Комп’ютерні технології

–	 відкриття	доступу	до	ринку	комп'ютерних	послуг
–	 Китай	зробив	застереження	про	«технологічний	нейтралітет»,	
який	 би	 гарантував,	 що	 обмеження	 власного	 капіталу,	
встановлені	 для	 телекомунікаційних	послуг	 з	 доданою	вартістю,	
не	 застосовуватимуться	 до	 інших	 послуг,	 таких	 як	 фінансові,	
логістичні,	медичні	тощо,	якщо	вони	пропонуються	онлайн

Міжнародний  
морський транспорт 

–	 дозвіл	 інвестувати	 у	 відповідну	 наземну	 допоміжну	
інфраструктуру	 і	 відповідну	діяльність,	що	дозволить	 компаніям	
ЄС	 інвестувати	 без	 обмежень	 в	 обробку	 вантажів,	 контейнерні	
депо	та	станції,	морські	агенції	тощо	в	китайських	портах
–	 це	 дозволить	 компаніям	 ЄС	 організувати	 повний	 спектр	
мультимодальних	перевезень	«від	дверей	до	дверей»,	включаючи	
внутрішню	частину	міжнародних	морських	перевезень

Авіаційний транспорт
–	 Китай	відкриє	ключові	сфери	комп'ютерних	систем	бронювання,	
наземного	обслуговування	і	продажів	та	маркетингових	послуг
–	 скасовуються	 мінімальні	 вимоги	 до	 капіталу	 для	 оренди	 та	
лізингу	літаків	без	екіпажу,	які	встановлювалися	умовами	GATS

Бізнес-послуги
–	 скасування	 вимог	 для	 СП	 щодо	 послуг	 у	 сфері	 операцій	
з	 нерухомістю,	 оренди	 та	 лізингу,	 ремонту	 та	 технічного	
обслуговування	 транспорту,	 реклами,	 дослідження	 ринку,	
управлінського	консалтингу	та	послуг	перекладу	тощо

Захист навколишнього 
середовища

–	 скасування	 вимог	 для	 СП	щодо	 екологічних	 послуг,	 таких	 як	
переробка	 стічних	 вод,	 зменшення	 шуму,	 вивезення	 твердих	
побутових	відходів,	очищення	повітря	від	вихлопних	газів,	захист	
природи	та	ландшафту,	санітарія	та	інші	екологічні	послуги

Співробітники компаній 
інвесторів з ЄС

–	 менеджерам	та	спеціалістам	компаній	ЄС	дозволять	працювати	
до	 трьох	 років	 у	 китайських	 дочірніх	 компаніях	 без	 обмежень,	
таких	як	тести	на	ринку	праці	або	квоти
–	 представникам	 інвесторів	 ЄС	 буде	 дозволено	 вільно	
відвідувати	Китай	перед	здійсненням	інвестицій	
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У	 сфері	 виробництва	 Китай	 взяв	 на	 себе	 все-
бічні	 зобов’язання	 до	 відкриття	 для	 інвесторів	
кількох	важливих	галузей	і	зробив	дуже	обмежені	
виключення,	 зокрема	 для	 секторів	 із	 значним	
надлишком	 потужностей.	 Європейські	 інвестиції	
у	 Китаї	 сконцентровані	 на	 28	%	 в	 автомобільній	
промисловості	та	22	%	в	інших	галузях,	включаючи	
виробництво	 електричних	 автомобілів,	 хімікатів,	
телекомунікаційного	 обладнання	 та	 медичного	
обладнання	тощо.	Європейці	заявляють,	що	таких	
зобов'язань	щодо	доступу	до	сектору	виробництва	
Китай	не	робив	перед	жодним	іншим	партнером.

Китай	зобов’язався	(частково)	лібералізувати	для	
європейських	інвесторів	галузі	сільського	госпо-
дарства,	 рибальства,	 гірничодобувної	 промис-
ловості	 та	 енергетики,	 але,	 наприклад,	 застеріг	
від	 інвестицій	 у	 розробку	 ресурсів	 морського	
шельфу,	до	індустрії	зернової	селекції	та	вироб-
ництва	кормів,	у	тютюнову	галузь,	у	кіноіндустрію	
тощо.	Цікаво,	що	зі	 свого	боку	ЄС	 зробив	засте-
реження	щодо	інвестицій	Китаю	у	сфери	енерге-
тики,	сільського	господарства,	рибальства,	аудіо-
візуальних	послуг	і	громадських	послуг	та	деяких	
інших.	Також	китайські	компанії	поки	не	матимуть	
доступу	до	систем	державних	чи	публічних	заку-
півель	країн	ЄС.	

ЄС	 відкрив	для	Китаю	фактично	всі	 сектори,	 які	
передбачені	 Генеральною	 угодою	 про	 торгівлю	
послугами	 (GATS).	 Так,	 з	 боку	 критиків	 вже	 про-
лунали	заяви,	що	ЄС	дозволяє	китайським	інвес-
торам	 інвестиції	 в	 європейські	 засоби	 масової	
інформації,	тимчасом	як	для	європейських	інвес-
торів	 такого	 права	 на	 китайському	 ринку	 медіа	
(телебачення	і	преси)	нема.	

На	думку	багатьох	експертів,	європейський	ринок	
загалом	 є	 для	 китайських	 інвесторів	 більш	 від-
критим,	 ніж	 китайський	 ринок	 для	 європейців.	
Натомість	 тепер	 Європейська	 комісія	 вважає,	
що	за	новою	Угодою	Китай	погодився	на	значно	
більші	 поступки,	 і	 заявляє	 –	 це	 той	 максимум,	
якого	можна	було	б	домогтися	в	ході	перемовин.

Представникам	 Брюсселя	 вдалося	 досягти	
в	 перемовинах	 з	 Китаєм	 таких	 конкретних	 клю-
чових	цілей:

➡	 забезпечити	нові	можливості	та	покращені	
умови	 доступу	 до	 ринків	 ЄС	 та	 Китаю	 для	
китайських	та	європейських	інвесторів;

➡	 вирішити	 ключові	 виклики	 регуляторного	
середовища,	 включаючи	 проблеми,	 пов'я-
зані	 з	 прозорістю,	 процедурами	 ліцензу-
вання	та	видачі	дозволів;

➡	 встановити	 певні	 гарантії	 у	 ставленні	 до	
інвесторів	 ЄС	 у	 Китаї	 та	 китайських	 інвес-
торів	до	ЄС,	включаючи	захист	від	неспра-
ведливості,	 протизаконної	 дискримінації	
та	 забезпечення	 безперешкодного	 пере-
казу	 капіталу	 та	 платежів,	 пов’язаних	
з	інвестиціями;

➡	 забезпечити	 рівні	 умови,	 дотримуючись,	
серед	 іншого,	 недискримінації,	 як	 загаль-
ного	принципу,	зокрема	у	сфері	підтримки	
Китаєм	своїх	державних	підприємств	і	пове-
дінки	 цих	 підприємств	 на	 ринку,	 прозо-
рості	 політики	 субсидій,	 а	 також	 заборони	
до	примусу	в	передачі	технологій,	що	було	
гострою	темою	для	європейців;

➡	 підтримка	 ініціатив	 сталого	 розвитку	
шляхом	заохочення	«відповідальних	інвес-
тицій»	та	просування	основних	екологічних	
та	міжнародних	трудових	стандартів;

➡	 створення	 умов	 для	 ефективного	 вико-
нання	 зобов'язань	 за	 допомогою	 меха-
нізмів	 врегулювання	 інвестиційних	 супе-
речок,	 доступних	 для	 договірних	 сторін	 та	
інвесторів.

РОБОТА ТРИВАТИМЕ
Натомість	 експерти	 одразу	 звернули	 увагу,	 що	
в	 угоді	 відсутній	 розділ	 про	 взаємний	 захист	
інвестицій.	Сторони	погодилися	завершити	пере-
мовини	 щодо	 питань	 захисту	 інвестицій	 за	 два	
роки	після	підписання	самої	Інвестиційної	угоди.	

Також	 імовірно	 буде	 ще	 доопрацьовуватися	
розділ,	 де	 йдеться	 про	 вирішення	 суперечок.	
Так,	проєктом	угоди	передбачено	механізми,	що	
суперечки	можуть	бути	вирішені	на	політичному	
рівні	 через	 консультації	 на	 двосторонній	 основі	
(Китаю	 з	 відповідною	 країною,	 звідки	 походить	
інвестор,	 або	 між	 іноземним	 інвестором	 і	 дер-
жавою)	ще	до	 того,	 як	 справа	буде	передана	до	
суду	чи	арбітражу.

У	ході	перемовин	з	Китаєм	ЄС	домагається	ство-
рення	 Багатостороннього	 інвестиційного	 суду	
через	обговорення	на	урядовому	рівні	в	Комісії	
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ООН	з	права	міжнародної	торгівлі	(United Nations 
Commission On International Trade Law  – UNCITRAL).	
Після	створення	Багатосторонній	інвестиційний	
суд	 замінить	 існуючий	 арбітражний	 суд,	 ство-
рений	відповідно	до	чинних	двосторонніх	інвес-
тиційних	договорів.

Зобов'язання	 Китаю	 продовжувати	 переговори	
щодо	 повноцінного	 режиму	 захисту	 інвестицій,	
включаючи	нові	механізми	врегулювання	спорів	
між	 інвестором	 та	 державою,	 демонструє	 його	
прагнення	формувати	багатосторонні	відносини	
нового	 типу,	 а	 не	 просто	 підпадати	 під	 існуючі	
правила.	 Ступінь,	 у	 який	 ЄС	 та	 Китай	 зможуть	
виконати	це	зобов'язання	в	спосіб,	що	відпові-
датиме	певним	 універсальним	цінностям,	може	
бути	 еталоном,	 на	 основі	 якого	 можна	 буде	
реально	 оцінювати	 вплив	 і	 значення	 Інвести-
ційної	угоди	в	майбутньому.	

У	заключній	частині	сторони	також	домовилися	
створити	 механізм	 контролю	 за	 виконанням	
Інвестиційної	 угоди	 –	 Інвестиційний	 комітет.	
Його	співголовами	будуть,	з	китайської	сторони,	
віцепрем’єр	 Держради	 КНР,	 з	 європейського	
боку	 –	 заступник	 голови	 Європейської	 комісії.	
Зараз	 цю	 посаду	 займає	 колишній	 прем’єр	
Латвії	 Валдіс  Домбровскіс.	Механізм	 реалізації	

Інвестиційної	 угоди	 між	 ЄС	 та	 КНР	 передбачає	
залучення	громадянського	суспільства	(шляхом	
регулярних	 діалогів),	 розширення	 обміну	
інформацією	 між	 сторонами,	 а	 також	 включає	
можливість	швидкого	 проведення	 спеціальних	
засідань	 співголів	 Інвестиційного	 комітету	для	
вирішення	 нагальних	 питань,	 пов'язаних	 із	
реалізацією	угоди.	

Також	буде	створена	спеціальна	робоча	група	для	
моніторингу	 та	 обговорення	 імплементації	 поло-
жень	щодо	сталого	розвитку.	Ці	положення	вклю-
чають	 питання	 інвестицій,	 базованих	 на	 певних	
цінностях;	зокрема,	вони	мають	сприяти	реалізації	
принципів,	 закладених	 у	 Паризькій	 угоді	 щодо	
боротьби	 зі	 змінами	 клімату,	 сприяти	 імплемен-
тації	 конвенцій	 Світової	 організації	 праці	 щодо	
недопущення	 примусової	 праці	 і	 забезпечення	
прав	робітників,	 сприяти	підвищенню	соціальної	
відповідальності	 і	стандартів	соціального	захисту	
при	здійсненні	інвестицій	тощо.

Слід	зазначити,	що	до	цього	часу	в	жодній	іншій	
світовій	економічній	угоді	такого	рівня	та	масш-
табу	не	йшлося	про	принципи	сталого	розвитку,	
які	 зобов’язувалися	 виконувати	 обидві	 сторони.	
У	такому	сенсі	документ	є	новелою	міжнародних	
економічних	 відносин,	 який	 суттєво	 доповнює	
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принципи,	на	яких	базується	світова	економічна	
кооперація	 та	 глобалізація.	 І	 саме	 зобов’язання	
щодо	 підтримки	 сталого	 розвитку	 через	 інвес-
тиції,	імовірно,	буде	найважчою	частиною	Угоди,	
яку	мусять	виконати	сторони.

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Як	 тільки	 лідери	 Європи	 і	 Китаю	 заявили	 про	
свою	 політичну	 підтримку	 Інвестиційної	 угоди,	
найбільш	 жорстка	 критика	 документу	 почалася	
щодо	його	геополітичного	контексту	та	часу,	коли	
він	був	ухвалений.	

Багато	 експертів	 та	 політиків	 по	 цілому	 світу	
пов’язали	 таке	 швидке	 завершення	 перемовин	
Брюсселя	 та	 Пекіна	 з	 бажанням	 сторін	 досягти	
згоди	до	формального	вступу	нового	президента	
США	 Джо	 Байдена	 на	 свою	 посаду	 20	 січня	 2021	
року.	 Адже	ще	 в	жовтні	 2020	 року	 представники	

майбутньої	 американської	 адміністрації	 нама-
галися	 почати	 діалог	 з	 ЄС	 щодо	 вироблення	
спільних	 підходів	 до	 Китаю.	 Так,	 радник	 амери-
канського	 президента	 з	 питань	 національної	
безпеки	Джейк	Салліван	закликав	Європейських	
партнерів	 до	 переговорів,	 у	 центрі	 яких	 мала	
бути	«економічна	політика	Китаю».	

Натомість	в	Євросоюзі	відкинули	цю	пропозицію,	
зробивши	 ухвалою	 Інвестиційної	 угоди	 з	 КНР	
маленький	крок	до	власного	економічного	суве-
ренітету	 без	 обмежень	 з	 боку	 США.	 Цікаво,	 що	
одночасно	Європейська	комісія	нагадала	амери-
канській	 стороні,	 коли	 минулого	 року	 адмініст-
рація	 президента	 США	 Дональда	 Трампа	 пого-
дила	 з	 Китаєм	 першу	 фазу	 Торговельної	 угоди,	
вона	не	радилася	 з	 будь-ким	 зі	 своїх	партнерів,	
зокрема	і	з	ЄС.	

Цей	 крок,	 очевидно,	 вплинув	 на	 позицію	 євро-
пейців.	 Адже,	 як	 зазначив	 віцепрезидент	 

Голова	 КНР	 Сі	 Цзіньпін	 на	 відеозустрічі	 з	 європейськими	 лідерами,	 де	 обговорювалися	 питання	 завершення	
переговорів	про	інвестиційну	угоду.	Фото:	Сіньхуа
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Єврокомісії	 Валдіс	 Домбровскіс,	 торговельна	
угода	США	з	Китаєм	поставила	європейські	ком-
панії	 в	 дискримінаційне	 положення	 на	 китай-
ському	ринку	відносно	американських,	дала	Аме-
риці	переваги	перед	ЄС	 з	 точки	 зору	 торгівлі	 та	
інвестицій	у	Китаї.	Відтак	Брюссель	наполягав	на	
тому,	 що	 він	 просто	 прагне	 до	 подібної	 вигоди	
для	 європейських	 компаній,	 що	 встановлені	
в	американсько-китайській	угоді.

Окрім	 того,	 аналіз	 узгодженого	 на	 тепер	 тексту	
Інвестиційної	 угоди	 ЕС	 та	 КНР	 не	 свідчить,	 що	
Євросоюз	 прагне	 до	 якогось	 принципового	 та	
фундаментального	 повороту	 у	 своїй	 політиці	
щодо	Китаю,	 яка	 б	могла	порушити	 трансатлан-
тичне	партнерство.	

Вже	 18	 лютого	 ц.	 р.	 Європейський	 союз	 опри-
люднив	свою	нову	торгову	стратегію.	Напередодні	
цієї	дати	стало	відомо,	що	Брюссель	закликає	США	
узгодити	 свої	 зовнішньополітичні	 пріоритети	
з	Євросоюзом,	аргументуючи,	що	спільний	фронт	
Західних	 держав	 матиме	 більше	 шансів	 зму-
сити	 Китай	 проводити	 більш	 справедливу	 полі-
тику	 в	 торгівлі.	 У	 торговій	 стратегії	 ЄС,	 зокрема,	
йдеться:	«Швидкий	підйом	Китаю,	демонструючи	
глобальні	амбіції	та	переслідуючи	чітку	державну	
капіталістичну	 модель,	 кардинально	 змінив	 сві-
товий	 економічний	 та	 політичний	 порядок.	 Це	
ставить	 все	 більші	 виклики	 для	 сформованої	
системи	 глобального	 економічного	 управління	
та	впливає	на	рівні	умови	для	європейських	ком-
паній,	які	конкурують	у	світі	та	вдома».

Китай	одразу	відповів	на	ці	слова	заявою	Міністер-
ства	комерції,	яке	не	погодилося	з	європейським	
визначенням	 китайської	 моделі.	 «Китай	 будує	
соціалістичну	 ринкову	 економіку,	 де	 б	 ринкові	
відносини	відігравали	вирішальну	роль	у	розпо-
ділі	 ресурсів,	 а	 роль	 уряду	 була	 ефективнішою.	
Практика	 засвідчила,	 що	 система	 економічного	
управління	 Китаю	 відповідає	 реаліям	 Китаю	 та	
вносить	більше	 китайської	мудрості	 у	 глобальне	
економічне	управління»,	–	йдеться	у	заяві.	

Беручи	до	уваги	практики	ЄС	про	жорсткіші	обме-
ження	 в	 таких	 сферах,	 як	 контроль	 за	 інозем-
ними	інвестиціями,	експортом,	державними	заку-
півлями	 та	 субсидіями,	 китайське	 мінкомерції	
заявило,	 що	 сподівається,	 що	 Євросоюз	 підви-
щить	 прозорість	 своєї	 політики,	 збереже	 спра-
ведливість	 та	 недискримінацію,	 а	 також	 уникне	

перешкоджання	 нормальній	 міжнародній	 тор-
гівлі	 та	 інвестиціям.	«Китай	та	Європа	є	партне-
рами,	а	не	суперниками,	і	їх	співпраця	є	набагато	
більшою,	 ніж	 конкуренція»,	 –	 заявили	 в	 Пекіні.	
Різниця	 в	 соціальних	 системах	 та	 економічних	
моделях	не	може	бути	перешкодою	для	розвитку	
партнерства,	яке	було	б	вигідним	для	всіх	сторін.	
Китайський	 уряд	 вважає,	 що	 саме	 однобічні	 дії	
окремих	 держав	 і	 прагнення	 мати	 вигоду	 лише	
для	одного,	призвели	до	теперішньої	кризи	сві-
тової	торгівлі,	колапсу	механізму	багатосторонніх	
консультацій	під	егідою	Світової	Організації	Тор-
гівлі.	Не	є	секретом,	що	головна	відповідальність	
за	це	лежить	на	політиці	Сполучених	Штатів,	які	
фактично	 за	 минулі	 роки	 вивели	 свої	 торгові	
перемовини	з	Китаю	за	межі	СОТ	 і	паралізували	
роботу	цієї	організації.

Принагідно	китайське	міністерство	торгівлі	нага-
дало,	 що	 Китай	 є	 найбільшим	 торговим	 парт-
нером	 Євросоюзу	 в	 2020	 році,	 перевершивши	
США.	 За	 даними	 статистичного	 агентства	 ЄС	
«Євростат»,	 обсяг	 торгівлі	 ЄС	 з	 Китаєм	 досяг	
2020  року	 586  млрд	 євро	 (711	 млрд	 дол.	 США)	
порівняно	 з	 555  млрд	 євро	 для	 торгівлі	 зі	 США.	
За	останні	20 років	європейські	компанії	інвесту-
вали	до	Китаю	148	млрд	євро,	тоді	як	в	країни	ЄС	
надійшло	120	млрд	євро	інвестицій	з	Китаю.	

Незважаючи	на	це,	критичні	голоси	щодо	китай-
сько-європейської	 угоди	 пролунали	 не	 лише	 зі	
США,	але	й	з	Індії,	Великобританії	та	низки	євро-
пейських	 країн,	 що	 більшою	 мірою	 стосуються	
того,	що	інвестиційна	угода	мала	б	містити	більш	
певні	та	жорсткі	зобов’язання	з	боку	Китаю.	

Проте	й	в	самій	Європі	дехто	вже	зараз	закликає	
використовувати	 подальші	 перемовини	 щодо	
імплементації	 Інвестиційної	 угоду	 для	 тиску	
на	 Пекін	 у	 спірних	 питаннях	 порядку	 денного	
двосторонніх	відносин,	які	жодним	чином	не	сто-
суються	економіки,	торгівлі	та	інвестицій,	а	є	суто	
політичними.	

Вже	 в	 середині	 березня	 Інвестиційна	 угода	
викликала	жваві	дебати	в	Європарламенті,	який,	
як	зазначалося	вище,	має	схвалити	її	перед	тим,	
як	вона	буде	підписана.	Всі	ці	факти	свідчать	про	
те,	 що	 шлях	 до	 реалізації	 та	 введення	 Інвести-
ційної	угоди	КНР	та	ЄС	не	буде	легким	та	простим.	
Проте	сторони	зробили	вже	багато,	щоб	здолати	
його	разом.	
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«Одна половина китайської економіки 
продовжує відкриватися, стає все 
більш справедливою і добре регу-

льованою, і дуже хоче європейських інвестицій. 
Інша, керована державою половина економіки 
представляє Китай, який все ще виховує своїх 
національних чемпіонів та державні підпри-
ємства, що мають здебільшого безперешкодний 
доступ до п'ятої частини споживачів, вироб-
ників, вкладників та новаторів світу»  –	 так	
характеризує	 Європейська	 торговельна	 палата	
в	 Китаї	 (ЄТПК)	 економічну	 систему	 країни,	 що	
перешкоджає	 нормальній	 роботі	 її	 членів	 на	
ринках	Піднебесної1.	

«Відпочатково	 базові	 та	 первинні	 сектори	 еко-
номіки,	 а	 також	все,	що	можна	визнати	 “страте-
гічним”	 у	 широкому	 трактуванні	 цього	 поняття,	
були	 відмежовані,	 включаючи	 енергетику,	 кому-
нальні	 послуги,	 видобуток	 ресурсів,	 переробку,	
виробництво	 сталі	 та	 залізницю»,	 скаржаться	
європейці.	Згодом	до	них	додалися	галузі,	вклю-
чені	 до	плану	«Зроблено	в	Китаї	 2025»	 та	 інших	
подібних	 національних	 програм:	 поновлювані	
джерела	 енергії,	 телекомунікації,	 Інтернет	 та	
галузі	 високих	 технологій.	 Вони,	 як	 вважається,	
сприятимуть	 найбільшому	 зростанню	 протягом	
найближчих	 десятиліть,	 а	 тому	 мають	 лишитися	
за	китайськими	корпораціями.

Дмитро ЄФРЕМОВ, 
кандидат економічних наук, 

експерт Української асоціації китаєзнавців, 
співробітник Інституту досліджень  

сучасного Китаю імені Б. Курца КНЕУ

НЕОСЯЖНІ ГРАНІ «ВСЕБІЧНОСТІ»: 
АНАЛІЗ ВАЖЛИВИХ ПОЛОЖЕНЬ НОВОЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УГОДИ  
МІЖ ЄС ТА КНР

1 European Union Chamber of Commerce in China (2020) “The European Business in China Position Paper 2020/2021”. P. 10–11.
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Маючи	 на	 меті	 отримати	 доступ	 до	 привілейо-
ваних	 секторів	 напівзакритої	 китайської	 еконо-
міки,	 бажаючи	 спростити	 режиму	 рух	 капіталу	
між	 країнами,	 керівництво	 ЄС	ще	 в	 2013-му	 році	
ініціювало	переговори,	погодившись	на	всебічне	
стратегічне	 партнерство	 з	 КНР.	 Відтоді	 перего-
вори	 тривали	 35	 раундів	 і	 досягли	 вирішальної,	
але	 не	 фінальної	 точки	 в	 2020-му.	 За	 ці	 роки	
статус	угоди	щодо	інвестицій	піднявся	із	«двосто-
ронньої»	 до	 «всебічної»2	 і,	 не	 виключено,	 що	
вона	стане	тим	еталонним	документом,	що	зада-
ватиме	 зміст	 аналогічних	 домовленостей	 Китаю	
з	іншими	країнами.

ІНТЕРЕСИ СТОРІН
Заглиблення	в	історію	підписання	та	положення,	
включені	 до	 угоди,	 дає	 можливість	 встано-
вити,	що	поширений	підхід,	 який	 трактує	 САІ	 як	
нагоду	 для	 ЄС	 продемонструвати	 свою	 «страте-
гічну	 автономію»	по	 відношенню	до	 США,	 а	 для	
Китаю	–	як	можливість	вбити	клин	між	ЄС	та	США3,	
є	поверховим.

Головним	 промоутером	 Угоди	 на	 теренах	 ЄС	
виступала	 Німеччина,	 чиї	 компанії	 найактив-
ніше	торгують	та	інвестують	в	КНР:	із	148	млрд.	
дол.	 європейських	 капіталовкладень	 її	 частка	
складає	 40	 %	 (рис.	 1).	 Більша	 частина	 капі-
талів	 німецьких	 фірм	 розташована	 в	 хімічній,	
нафто-хімічній,	гумовій	та	пластмасовій	галузях	
(128	 проєктів	 на	 поч.	 2019  р.),	 промисловому,	
електричному	 та	 електронному	 машинобуду-
ванні	 (101	 проєкт),	 виробництві	 транспортних	
засобів	 (86	 проєктів)	 на	 території	 Китаю4.	 Як	
результат	 галузева	 структура	 всіх	 європей-

ських	 інвестицій	 у	 КНР	 має	 яскраво	 виражене	
німецьке	забарвлення	(рис.	3).

ФРН,	разом	із	Францією	та	Нідерландами,	на	яких	
сукупно	припадає	понад	 70	%	прямих	 іноземних	
інвестицій	 (ПІІ),	 направлених	 з	 Європи	 в	 Підне-
бесну,	утворюють	пул	найбільших	вигодоотриму-
вачів	від	САІ.

Відчувши	загрозу	для	своїх	позицій	та	перспектив	
на	китайських	ринках	з	боку	американських	кон-
курентів,	які	в	рамках	Фази-1	торговельної	угоди	
між	США	та	Китаєм,	укладеної	на	початку	2020	р.,	
отримали	 ряд	 преференцій,	 лідери	 ЄС	мобілізу-
вали	свої	зусилля.	Користуючись	періодом	голо-
вування	 в	 Раді	 ЄС	 в	 другій	 половині	 2020	 року,	
саме	 Німеччина	 доклала	 максимум	 зусиль	 для	
фіналізації	 угоди,	 хоча	 зазнала	 критики	 з	 боку	
Італії,	Польщі,	Бельгії	та	Іспанії5.	

Основна	 частина	 великого	 німецького	 та	 євро-
пейського	 бізнесу,	 попри	 напруження	 у	 відно-
синах	 США	–	КНР	 та	 ціннісні	 застереження	 з	 боку	
упередженої	 суспільної	 думки	 на	 адресу	 Китаю,	
зовсім	не	збирається	скорочувати	свої	 інвестиції,	
зберігає	посилений	інтерес	до	можливостей	пере-
міщувати	 ланцюги	 створення	 вартості,	 зацікав-
лена	у	нарощуванні	своїх	китайських	виробничих	
потужностей	 та	 шукає	 інструментів	 захисту	 себе	
від	політичних	ризиків.	Для	неї	Китай	представляє	
інтерес	як	величезний	ринок	збуту	продукції.	

Менша	частина	мультинаціональних	корпорацій,	
що	 планує	 залишити	 територію	 КНР,	 користу-
валася	 її	 ресурсами	 та	 можливостями	 для	 орга-
нізації	 проміжного	 виробництва	 під	 потреби	
експортних	 ринків,	 а	 не	 місцевих	 споживачів6.	

2 Далі за текстом угода позначена абревіатурою «САІ», утвореною за англійською назвою угоди “EU-China Comprehensive Agreement on 
Investments”, «Всебічна угода з інвестицій між ЄС та Китаєм».
3 Див., наприклад, Fallon Th. (2021) “The Strategic Implications of the China-EU Investment Deal”. The Diplomat.
4 CIIPAG (2019) “German Investment in China. Changing Opportunities and Trends”. China International Investment Promotion Agency 
(Germany).
5 Представники країн заявили, що відчули «німецький каток», керований з боку Німеччини канцлером Ангелою Меркель та зсередини 
Європейської Комісії – з боку голови Комісії Урсули фон дер Ляйден та директора торгового департаменту Сабіни Вейенд, які є німке-
нями. Президент Франції Еммануель Макрон був запрошений взяти участь у відеоконференції з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час 
фіналізації угоди спільно з Меркель, яка представляла головування в ЄС, тоді як інші лідери ЄС ні. Є свідчення, що Макрон виторгував 
пільги для деяких конкретних компаній, таких як Airbus. Згідно з іншим, Меркель досягла порозуміння з Макроном, відповідно до якого 
вона укладає угоду під час головування Німеччини, тоді як ратифікація та підписання угоди будуть завершені під головуванням Франції 
у Раді Європи в першій половині 2022 року. Vela J. H., Leali G., Moens B. (2021) “Germany’s drive for EU-China deal draws criticism from other 
EU countries”. Politico.
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Рисунок 3 – Галузева структура європейських ПІІ, розміщених в КНР на 2020 рік, млрд дол.
Примітка: розрахунки без Великої Британії

Джерело: Trade Website of European Commission

Рисунок 2 – Структура ПІІ, накопичених Китаєм 
у провідних країнах ЄС у КНР на 2020 рік, %
Примітка: розрахунки без Великої Британії 

Джерело: Trade Website of European Commission

Рисунок 1 – Структура ПІІ, накопичених провідними 
країнами ЄС у КНР на 2020 рік, % 
Примітка: розрахунки без Великої Британії

Джерело: Trade Website of European Commission

 

  

40 

18,7 

12,5 

4,9 
4,1 

20 

Німеччина Франція Нідерланди 

Бельгія Фінляндія Решта ЄС 

 

 

20,8 

13,4 

12,9 
10,3 

8,8 

33,8 

Німеччина Італія Франція 

Фінляндія Нідерланди Решта ЄС 



17

Виведення	 своїх	 потужностей	 у	 треті	 країни	
вони	розпочали	кількома	роками	раніше,	 і	 аме-
рикансько-китайська	 торговельна	 війна	 просто	
пришвидшила	цей	процес.

Китай,	 який	до	підписання	САІ	 уже	мав	достатньо	
широкий	 (у	 порівнянні	 з	 європейцями	 на	 своїй	
території)	 доступ	 до	 акціонерного	 капіталу	 євро-
пейських	компаній,	використовував	його	для	інтен-
сивних	 злиттів	 і	 поглинань.	 98	%	 китайських	 капі-
таловкладень,	які	на	2020	р.	сягнули	117	млрд	дол.,	
були	націлені	саме	на	M&A	в	технологічно	розви-
нутих	країнах	Західної	Європи	(рис.	2),	у	той	час	як	
60-70	%	європейських	коштів	у	Китаї	фінансували	
проєкти	з	нуля.	Активність	китайців	спровокувала	
серйозне	занепокоєння	європейських	наглядових	
органів.	Щоб	 знизити	 схильність	 ЄС	 до	 скринінгу	 
та	 штучного	 обтяження	 роботи	 своїх	 компаній,	
КНР	пішла	на	фіксацію	умов	інвестування	в	євро-
пейських	країнах	через	всебічну	угоду.

Значно	більше,	ніж	в	 інвестиційній	сфері,	Китай	
був	 зацікавлений	 у	 розширенні	 свободи	 торго-
вельних	 відносин	 з	 Євросоюзом.	 У	 відповідь	 на	
пропозиції	 з	 китайського	 боку	 про	 переговори	
щодо	 зони	 вільної	 торгівлі,	 ЄС,	 принаймні	 на	
початкових	етапах,	жорстко	ув’язав	перспективу	
їх	старту	із	вимогою	попередньо	укласти	САІ.	Тому	
Китай	 мав	 визначальну	 економічну	 мотивацію	
підтримувати	 та	 просувати	 переговори	 по	 угоді	
з	інвестицій.

В	результаті	сформована	Всебічна	угода	з	інвес-
тицій	 між	 ЄС	 та	 КНР	 унормовує	 такі	 актуальні	
для	 сторін	 питання,	 як	 1)	 спрощення	 доступу	
до	 ринків,	 2)	 вирівнювання	 умов	 конкуренції	 та	
3)	 містить	 деякі	 положення	 неінвестиційного	
характеру.

ДОСТУП ДО РИНКІВ 
У СЕКТОРАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

Перше,	 що	 мали	 зробити	 іноземні	 компанії,	
які	 збиралися	 інвестувати	 в	 Китай,	 –	 відвідати	
«Негативний	список	для	інвестицій»	–	таблицю	із	
різних	 субсекторів	 промисловості,	 яка	 проясню-

вала,	чи	не	заборонено	в	китайській	юрисдикції	
іноземним	інвесторам	здійснювати	капіталовкла-
дення	в	той	чи	інший	сектор	та	чи	існують	обме-
ження	 у	 формі	 лімітів	 на	 джерела	 походження	
капіталу	або	вимоги	створювати	спільне	підпри-
ємство	 з	 китайським	партнером,	 у	 якому	б	йому	
належав	мажоритарний	контроль.

Найбільш	 захищеними	 шляхом	 різноманітних	
регуляторних	 обмежень	 секторами	 китайської	
економіки	 були	 сільське	 господарство	 та	 сфера	
послуг,	куди	доступ	інвесторів	був	суттєво	усклад-
нений.	 Симетрична	 ситуація,	 хоча	 в	 значно	
менших	пропорціях,	очікувала	китайські	капітали	
на	 території	 країн	 ЄС,	 що	 підтверджує	 нижчий	
рівень	 Індексу	 регулятивних	 обмежень	 для	 ПІІ,	
створеного	 OECD	 (рис.	 4).	 Особливо	 захищеною	
регулятивними	 бар’єрами	 на	 фоні	 інших	 країн	
є	економіка	Франції.

На	додачу	до	обмежень	«Негативного	списку	для	
інвестицій»	європейські	інвестори	мали	брати	до	
уваги	«Негативний	список	по	доступу	на	ринок»	
Міністерства	 комерції	 КНР.	Не	відкидаючи	прин-
ципи	ринкової	координації,	але	зберігаючи	конт-
роль	 за	 процесами,	 китайська	 держава	 сформу-
лювала	перелік	дозволів,	які	необхідно	отримати	
будь-якому	 продавцю	 для	 роботи	 на	 ринку.	 Не	
рідко	він	використовувався	як	вторинний	бар’єр	
для	 ускладнення	 роботи	 іноземців	 у	 захищених	
секторах	 економіки	 –	 банківських,	 інформа-
ційних,	будівельних	послугах	(рис.	5	та	6).

ЄТПК	наводить	показовий	приклад	роботи	китай-
ської	системи	фільтрів	 із	доступу	до	ринку	стра-
хування:	 «Страховики,	 галузь	 яких	 щойно	 була	
усунута	 із	 Негативного	 списку	 для	 інвестицій,	
зіштовхнулися	 з	 іншими,	 не	менш	обтяжливими	
бюрократичними	бар’єрами	для	отримання	пов-
ного	доступу.	Щоб	надавати	свої	послуги	по	всій	
країні,	 вони	 мали	 звертатися	 за	 окремим	 доз-
волом	 для	 роботи	 в	 кожній	 із	 провінцій	 Китаю.	
Дозвільний	орган	приймав	від	компанії	та	опра-
цьовував	 лише	 по	 одному	 зверненню.	 Видача	
чергової	ліцензій	на	діяльність	Китайською	регу-
ляторною	комісією	із	банків	та	страхування	відбу-
валася	із	швидкістю	раз	на	рік.	Це	означало,	що	

6 European Union Chamber of Commerce in China (2020) “The European Business in China Position Paper 2020/2021”. – P. 15.
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Рисунок 4 – Індекс регулятивних обмежень для ПІІ в галузях економіки КНР на фоні провідних інвесторів ЄС 
(Німеччина, Франція та Нідерланди, середнє незважене)

Джерело: OECD
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Рисунок 6 – Топ-10 захищених секторів за Індексом 
регулятивних обмежень для ПІІ в Німеччині, Франції 
та Нідерландах (середнє незважене)

Джерело: OECD
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будь-який	 іноземний	страховий	провайдер,	щоб	
охопити	своїми	послугами	хоча	б	третину	країни,	
мав	чекати	із	десяток	років.	Водночас	найбільші	
китайські	страховики,	будучи	впевненими	у	нев-
разливості	 своїх	 позицій	 по	 країні,	 могли	 спо-
кійно	нарощувати	свої	частки	на	ринку»7.

Європейські	 підприємці,	 що	 працюють	 у	 Китаї,	
відзначають,	 що	 влада	 регулярно	 проводить	
реформи	 та	 корекції	 рестриктивного	 законо-
давства,	 у	 результаті	 чого	 якість	 бізнес-сере-

довища	 постійно	 удосконалюється,	 проте	 воно	
не	 стає	 більш	 справедливим	 по	 відношенню	
до	 іноземців8.	 Несправедливе	 ставлення	 до	
себе	в	 2020	році	 відчували	близько	 40	%	членів	
ЄТПК,	 посилаючись	 на	 суперечливість	 діючих	
правил,	що	дозволяло	посадовцям	зловживати	їх	
інтерпретацією.

Європейська	 бізнес-спільнота	 висловлювала	
серйозні	очікування	від	укладання	з	Китаєм	Все-
бічної	угоди	з	 інвестицій.	Найбільше	 їх	цікавило	

Рисунок 7 – Пріоритети європейських інвесторів із усунення перешкод доступу до китайських 
ринків (% відповідей) на фоні кількості отриманих відповідей при опитуванні ЄТПК

Джерело: European Union Chamber of Commerce in China BCS report 2020

7 European Union Chamber of Commerce in China (2020) “The European Business in China Position Paper 2020/2021”. P. 17.
8 European Union Chamber of Commerce in China (2020) “European Business in China. Business Confidence Survey. Navigating in the Dark”. P. 16.
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усунення	перепон	доступу	до	китайського	ринку	
та	вирівнювання	правил	гри	для	європейських	та	
китайських	державних	компаній	(рис.	7)

З	огляду	на	їх	пріоритети,	за	результатами	пере-
говорів	у	рамках	САІ	з	боку	Китаю	вдалося	домо-
витися	про	усунення	кількісних	обмежень,	обме-
жень	 структури	 власного	 капіталу	 або	 вимог	
створювати	спільні	підприємства	в	ряді	наступних	
секторів9.	

В	 автомобільному	 секторі	 Пекін	 погодився	 ска-
сувати	 вимоги	 щодо	 спільних	 підприємств	 та	
надати	 широкий	 доступ	 до	 ринку	 електромо-
білів,	що	особливо	приваблювало	Німеччину.	Але	
Китай	готовий	приймати	лише	великі	за	обсягами	
(понад	 1	 млрд	 дол.)	 портфелі	 інвестицій	 у	 цей	
передовий	сектор	і	лише	в	ті	провінції,	де	квоти	
на	 подібні	 капіталовкладення	 (націлені	 на	 уне-
можливлення	 внутрішнього	 перевиробництва)	
не	 вичерпано.	 Водночас	 простір	 для	 інвестицій	
у	 додаткові	 виробничі	 потужності	 із	 виготов-
лення	традиційних	автомобілів	суворо	обмежено.

У	секторі	охорони	здоров’я	Китай	пообіцяв	скасу-
вати	вимоги	щодо	спільних	підприємств	для	при-
ватних	лікарень	(що	цікаво	як	для	Німеччини,	так	
і	для	Франції),	але	лише	у	8	містах.	

Положеннями	 CAI	 передбачено	 сприятливий	
доступ	фірмам	 ЄС	 до	 інвестування	 в	 інших	 сек-
торах,	 включаючи	 НДДКР	 (біологічні	 ресурси),	
телекомунікаційні	й	хмарні	послуги,	комп'ютерні	
послуги,	міжнародний	морський	транспорт,	пові-
тряний	транспорт	та	інші	послуги.	

Що	 стосується	 фінансових	 послуг,	 особливості	
доступу	до	їх	ринку	загалом	співпадають	із	поло-
женнями	 Фази-1	 торговельної	 угоди	 США	 та	
Китаю.

Зберігається	 і	 перелік	 секторів	 (у	форматі	 нега-
тивного	 списку),	 куди	 китайці	 не	 збираються	
пускати	європейських	інвесторів	–	дослідження	та	
селекція	 генномодифікованих	 організмів,	 видо-
буток	 рідкоземельних	 металів,	 препарати	 для	
традиційної	 китайської	 медицини.	 Часткові,	 але	

відчутні	 обмеження	 доступу	 поширюватимуться	
на	традиційне	автомобілебудування,	обладнання	
для	 супутникового	 телебачення,	 атомних	 елек-
тростанцій,	тютюнову	галузь,	поштові	пересилки,	
телекомунікаційні	 послуги,	 інтернет-послуги,	
юридичні	послуги,	обстеження	суспільної	думки,	
застосування	стовбурових	клітин	людини	та	тех-
нології	 генної	 діагностики	 та	 лікування,	 гумані-
тарні	та	соціальні	наукові	установи,	геодезичні	та	
картографічні	дослідження,	заклади	обов’язкової	
та	 релігійної	 освіти,	 ЗМІ	 та	 видавничу	 справу,	
телевізійні	 канали	 та	 виробництво	 кінофільмів,	
мистецькі	колективи.

Європейські	 інвестори	можуть	розмістити	 кошти	
в	акціонерний	капітал	китайських	компаній	лише	
в	статусі	міноритарних	інвесторів	у	таких	галузях,	
як	 внутрішні	 компанії	 з	 водного	 та	 авіаційного	
транспорту,	 аеропорти,	 маркетингові	 дослід-
ження.	 Для	 більшості	 таких	 компаній	 в	 якості	
обов’язкового	 прописано	 обіймання	 керівної	
посади	китайським	громадянином.

У	 відповідь,	 на	 боці	 європейців	 CAI	 спростить	
доступ	китайцям	до	деяких	виробничих	секторів	
та	енергетичного	сектору,	включаючи	відновлю-
вані	 джерела	 енергії,	 але	 не	 буде	 підтримувати	
китайські	 інвестиції	 в	 європейську	атомну	енер-
гетику.	В	Єврокомісії	вважають,	що	«в	CAI	зберіга-
ються	преференції	за	ЄС	у	таких	чутливих	галузях,	
як	 енергетика,	 сільське	 господарство,	 рибаль-
ство,	 аудіовізуальні	 товари,	 суспільні	 послуги	
тощо».	Пільги	буде	надано	хіба	що	для	інвестицій	
на	 ринки	 оптового	 та	 роздрібного	 розподілу	
електроенергії.

ВИРІВНЮВАННЯ УМОВ 
КОНКУРЕНЦІЇ
Одним	із	ключових	завдань	для	ЄС	в	рамках	CAI	
було	 забезпечити	 рівні	 умови	 конкуренції	 для	
своїх	компаній	із	тими,	які	діють	для	китайських.	
Значний	 вплив	на	 китайських	 ринках	 належить	
державним	 компаніям,	 підтримуваним	не	 лише	
урядом,	 а	 й	 владою	 провінцій.	 Подібні	 фірми	

9 Докладніше див. European Commission (2021) “CHINA-EU INVESTMENT AGREEMENT. NEGOTIATIONS - SCHEDULES OF CHINA”. 
Режим доступу: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159483.pdf
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користуються	широким	спектром	привілеїв	–	від	
прямих	 субсидій	 до	 штучно	 здешевленої	 вар-
тості	позичених	коштів	та	залучених	ресурсів.	Це	
дозволяє	 їм	не	тільки	шукати	можливості	наро-
щувати	 власні	 прибутки,	 а	 й	 націлюватися	 на	
досягнення	неекономічних	результатів	у	процесі	
діяльності.

Щоб	 китайські	 державні	 підприємства	 поводи-
лись,	 керуючись	 комерційними	 критеріями,	 САІ	
встановлює	обов’язок	для	таких	підприємств	під-
тримувати	прозорість	роботи	та	надавати	інфор-
мацію	 про	 отримані	 субсидії	 в	 секторах	 послуг.	
Також	 державним	 підприємствам	 Китаю	 не	 буде	
дозволено	дискримінувати	(принаймні	відкрито)	
своїх	покупців	чи	постачальників	послуг	за	кри-
терієм	походження.	З	огляду	на	поширену	в	КНР	
практику	 розмивання	 прав	 власності	 підпри-
ємств,	щоб	затінити	їх	державну	належність,	угода	
передбачає	 спеціальний	 критерій	 ідентифікації	
компаній	 як	 державних	 –	 не	 лише	 ті	 фірми,	 де	
держава	 є	 мажоритарним,	 але	 також	 і	 помітним	
міноритарним	акціонером,	як	на	 загальнонаціо-
нальному,	так	і	на	регіональних	рівнях.

Щоб	 забезпечити	 сталість	 умов	 конкуренції	 на	
тривалий	період,	Китай	зобов’язується	не	скасо-
вувати	вже	надані	європейцям	поступки	в	секторі	
послуг,	а	також	долучати	останніх	до	нових	приві-
леїв,	наданих	третім	сторонам,	що	загалом	корес-
пондується	з	правилами	СОТ.

Компанії,	 що	 прорвалися	 на	 внутрішній	 ринок	
КНР,	 скаржаться	 на	 відсутність	 доступу	 до	 дер-
жавних	 закупівель,	 який	 віддано	 виключно	
націо	нальним	гравцям.	Європейці	мають	пропуск	
лише	в	кілька	нішевих	субсекторів,	де	володіють	
специфічними	технологіями,	які	не	можуть	поки	
що	 бути	 замінені	 місцевими	 виробниками.	 Роль	
європейського	 бізнесу,	 подекуди	 залученого	 до	
китайських	зовнішніх	інфраструктурних	проєктів	
(наприклад,	«Пояс	і	шлях»),	–	технологічна	фаси-
літація	та	експертний	консалтинг.

Щоб	 припинити	 практику	 примусового	 тран-
сферу	 технологій,	 CAI	 забороняє	 вимагати	 їх	
передачу	 від	 європейського	 до	 китайського	
партнера	 в	 рамках	 спільного	 підприємства	 та	
втручатися	 в	 договірну	 свободу	 при	 ліцензу-
ванні	технологій.	Конфіденційна	ділова	інфор-
мація,	 зібрана	 адміністративними	 органами	
(наприклад,	 у	 процесі	 сертифікації	 товару	 чи	
послуги),	буде	захищена	від	несанкціонованого	
розголошення.	 Крім	 того,	 Китай	 забезпечить	
рівний	 доступ	 до	 органів,	 що	 встановлюють	
стандарти,	для	інвесторів	ЄС.

Механізм	 вирішення	 суперечок,	 прописаний	
в	угоді,	 схожий	на	 той,	що	діє	для	торговельних	
протирічь	в	рамках	СОТ.	Передбачається,	що	в	разі	
виникнення	інвестиційних	непорозумінь	сторони	
вдаватимуться	до	створення	арбітражних	комісій	
експертів	 із	 головуючим	 від	 третьої	 сторони,	 
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діятимуть	в	рамках	процедурних	та	часових	обме-
жень.	У	разі,	якщо	одна	із	сторін	не	виконуватиме	
присуд	комісії,	 інша	сторона	зможе	призупиняти	
преференції,	 надані	 угодою,	 щоб	 пропорційно	
компенсувати	втрати.

Зважаючи	 на	 невичерпуючий	 характер	 «все-
бічної»	 угоди	 з	 інвестицій,	 обидва	 підписанти	
зберегли	за	собою	інструменти	захисту	від	неба-
жаних	інвестицій	у	привілейованих	галузях.	Такі	
інструменти	 перебувають	 за	 рамками	 дії	 САІ	 та	
загалом	не	суперечать	її	положенням.

19	грудня	2020	року,	напередодні	підписання	САІ,	
Китай	 ухвалив	 Закон	 про	 національну	 безпеку,	
який	 дозволяє	 блокувати	 іноземні	 інвестиції,	
якщо	вони	загрожують	національній	безпеці	КНР.	
Сектори,	 де	 закон	 дозволяє	 це	 робити,	 пропи-
сано	в	широких	і	загальних	обрисах.

ЄС	перейшов	до	скоординованої	політики	скри-
нінгу	 іноземних	 (у	 першу	 чергу,	 китайських)	
інвестицій	 іще	 раніше	 –	 у	 вересні	 2017	 року	
Єврокомісія	 опублікувала	 свій	 регулюючий	
документ.	 Він	 передбачає	 запуск	 процедури	
на	рівні	країни-члена,	інформування	комісії	та	
інших	 членів	 союзу,	 збір	 думок	 та	 узгодження	
позицій,	 винесення	 остаточного	 рішення	 на	
рівні	комісії.

До	галузей,	інвестиції	в	які	підлягають	перевірці,	
віднесено	 критичну	 інфраструктуру	 (від	 енерге-
тики,	транспорту	 

та	фінансів	до	комунікації,	сховищ	даних	та	кос-
мосу),	 критичні	 технології	 (штучний	 інтелект,	
роботи,	 напівпровідники,	 космічні	 та	 ядерні,	
а	також	технології	подвійного	призначення),	без-
пеку	 ланцюгів	 постачання,	 доступ	 до	 чутливої	
інформації	ЄС.

Процедура	може	бути	також	застосована	до	ком-
паній,	 де	 іноземний	 інвестор	 контролюється	
урядом	 третьої	 країни,	 не	 лише	 через	 акціо-
нерний	 капітал,	 а	 й	 через	 засоби	 істотного	
фінансування.

НЕІНВЕСТИЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ САІ
Угода	містить	нетипові	 згадки	про	 екологічні	 та	
трудові	 норми,	 а	 також	 про	 необхідність	 імпле-
ментації	 Паризької	 угоди	 про	 зміну	 клімату.	
У	 рамках	 САІ	 передбачено,	 що	 Китай	 «зобов’я-
зується	 працювати	 над	 ратифікацією	 основних	
конвенцій	 Міжнародної	 організації	 праці	 (МОП)	
і	бере	на	себе	конкретні	зобов'язання	щодо	двох	
основних	конвенцій	МОП	про	примусову	працю,	
які	він	ще	не	ратифікував».	

Це	 місце	 в	 інвестиційній	 угоді	 спрямоване	 не	
стільки	на	недопущення	примусу	до	праці	націо-
нальних	меншин,	як	могло	б	здаватися,	скільки	
на	 посилення	 корпоративної	 соціальної	 від-
повідальності	 та	 укріплення	 інститутів	 захисту	

інтересів	 робітників	 в	 Китаї.	 Як	 відомо,	
профспілки	 в	 Піднебесній	 є	 умовно	
незалежними	 об’єднаннями	 працю-

ючих,	 вони	 діють	 під	 наглядом	
Комуністичної	 партії.	 Неви-
сокий	 рівень	 захисту	 прав	
робітників	 дозволяє	 робото-
давцям	 практикувати	 соці-
альний	 демпінг	 –	 наймати	
робочу	силу	за	нижчою	ціною	та	

заохочувати	 переробіток.	 Відтак	
вартість	праці	китайських	робітників	
у	порівнянні	з	європейською	виявля-
ється	 здешевленою,	 а	 цінова	 конку-
рентноздатність	 товарів	 –	 кращою.	
Важливо,	що	CAI	не	передбачає	будь-
якого	 терміну	 для	 ратифікації	 цих	
конвенцій,	а	також	штрафних	меха-
нізмів	за	їх	невиконання.
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Для	згаданих	положень	угоди,	які	не	стосуються	
інвестицій	(умови	праці,	клімат	і	т.	п.),	передба-
чається	 віднайдення	 окремих	механізмів	 арбіт-
ражу	 за	 результатами	 майбутніх	 переговорів.	
Вони	 будуть	 синхронізовані	 з	 періодичними	
консультаціями	високих	посадовців	обох	сторін,	
направленими	 на	 оцінку	 прогресу,	 ідентифі-
кацію	 невідкладних	 проблем	 та	 ревізію	 поло-
жень	CAI	за	потреби.

НАСЛІДКИ УХВАЛЕННЯ УГОДИ

Хоча	 деякі	 розділи	 Всебічної	 угоди	 з	 інвестицій	
між	ЄС	та	Китаєм	містять	інноваційні	положення,	
що	 виходять	 за	 рамки	 унормування	 інвести-
ційних	 відносин,	 включаючи	 протидію	 кліма-
тичним	змінам,	міжнародні	конвенції	про	захист	
праці,	 вони	 зберігають	 загальний	 характер	 і	 не	
передбачають	 ефективних	 механізмів	 забезпе-
чення	їх	виконання.

У	 САІ	 фіксується	 обмеження	 можливості	 нада-
вати	 субсидії	 для	 підтримки	 національних	 під-
приємств,	що	працюють	у	сфері	послуг.	Між	тим,	
більша	 частина	 субсидій	 китайців	 припадає	 на	
сектори	 виробництва	 матеріальних	 благ,	 дов-
кола	 яких	 обертається	 інвестиційна	 співпраця	
Піднебесної	з	країнами	ЄС.	Механізми	вирішення	
непорозумінь,	 передбачені	 в	 угоді	 на	 міждер-
жавному	рівні,	оминають	стороною	субсидії10.	

«Всебічна»	 угода	 між	 ЄС	 та	 Китаєм	 про	 інвес-
тиції	 не	 вирішила	 головного	 завдання	 –	 не	
лише	спростити	доступ	 інвесторів	до	товарних	
ринків,	а	й	посилити	захист	уже	присутніх	інвес-
тицій	 на	 ринках.	 Натомість	 САІ	 регулює	 лише	
вхід,	а	захист	перебуваючих	на	ринках	капіталів	
відкладено.

Розділ	 про	 захист	 прав	 інвесторів	 як	 окрема	
складова	в	угоді	поки	відсутній.	Швидше	за	все,	
це	пропозиція	не	китайської,	а	європейської	сто-
рони.	 Раніше	 Європейський	 суд,	 розглядаючи	
положення	угоди	про	вільну	торгівлю	між	ЄС	та	
Сінгапуром,	відніс	захист	 інвесторів	до	спільної	

10 Garcia-Herrero Alicia (2021) “Europe’s disappointing investment deal with China”. Bruegel.
11 Godement Francois (2021) “Wins and Losses in the EU-China Investment Agreement”. Policy paper. Institut Montaigne.

компетенції	 Євросоюзу	 та	 урядів	 національних	
країн.	 Відтак	 через	 цю	 новелу	 угода	 потребу-
ватиме	 схвалення	 не	 лише	 Європарламенту,	
а	 й	 усіх	 законодавчих	 органів	 країн-членів,	що	
суттєво	 уповільнить	 імплементацію	 САІ11.	 Для	
гарантування	 захисту	 своїх	 інвесторів	 кожна	
з	 країн	 союзу	 поки	 що	 спиратиметься	 на	 дію	
двосторонніх	 домовленостей	 із	 Китаєм.	 Повер-
нутися	до	синхронізації	механізмів	захисту	пла-
нується	за	два	роки	після	підписання	Всебічної	
інвестиційної	угоди.

Сектори,	 у	 яких	 КНР	 пішла	 на	 поступки	 для	
Європи,	 характеризуються	 упевненим	 доміну-
ванням	 китайських	 компаній-чемпіонів	 і	 конку-
рувати	європейцям	із	ними	буде	важко.	

Окрім	економічних	вигід	із	цементування	правил	
присутності	 на	 ринках	 Європи	 та	 наближення	
перспектив	 переговорів	 про	 зону	 вільної	 тор-
гівлі	САІ	для	Китаю	несе	чіткі	політичні	вигоди.	
Вона	обмежує	можливості	європейців	реалізову-
вати	 проамериканську	 політику	 «роз’єднання»	
власних	 економік	 та	 ланцюгів	 створення	 вар-
тості	 з	 Китаєм.	 Вона	 також	 звужує	 простір	 для	
політичного	 тиску	 на	 Китай	 у	 питаннях	 браку	
умов	гідної	праці,	прав	нацменшин	та	кліматич- 
них	змін.

Рішення	 ЄС,	 очолюваного	 Німеччиною,	 в	 одно-
сторонньому	порядку	 (без	США)	домовитися	про	
режим	інвестування	з	Китаєм	–	це	помітна	спроба	
союзу	 продемонструвати	 свою	 геополітичну	
незалежність.	 Тактична	 мета	 європейців	 при	
укладанні	САІ,	що	полягала	в	знятті	навісу	асиме-
тричності,	 існуючого	 між	 правами	 європейських	
інвесторів	у	КНР	у	порівнянні	з	правами	китайців	
у	європейських	країнах,	у	значній	мірі	досягнута.	
Тепер	євроспільнота	опинилася	перед	наступною	
тактичною	метою	–	добитися	від	Китаю	виконання	
взятих	 зобов‘язань	 у	 повному	 обсязі,	 від	 гаран-
тування	прав	інвесторів	до	положень	про	клімат	
і	працю.	Успіхи	в	її	досягненні	стануть	свідченням	
наявності	справжнього	стратегічного,	а	не	декла-
ративного	підходу	ЄС	до	Китаю	на	довгострокову	
перспективу.
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З авершення піврічного головування Німеччини в Раді Європейського Союзу 
співпало з різдвяними святами, що підсумовували тяжкий для об’єднаної 
Європи рік боротьби з пандемією Covid-19. На цьому фоні справжнім 

«громом серед ясного неба» стала новина про досягнення ЄС та Китаєм згоди 
щодо основних пунктів всеохоплюючої інвестиційної Угоди між цими двома 
потужними глобальними економічними гравцями (вважається, що саме німці 
стали основними адвокатами цього процесу, максимально використавши останні 
дні своєї каденції). Більш детальний аналіз цього документу породжує цікаві 
думки щодо фінансово-банківської кооперації між Піднебесною та континен-
тальною Європою (особливо на фоні неврегульованого питання щодо взаємодії 
з Лондонським Сіті на фоні Brexit). Описана ситуація також створює потенційні 
вигоди та можливості для України, яка шукає своє місце на фінансовій мапі світу.

ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР – 
«УЛЮБЛЕНА ДИТИНА» ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УГОДИ 
МІЖ КИТАЄМ ТА ЄС?

Вадим СИРОТА,  
експерт Української асоціації 
китаєзнавців, 
кандидат економічних наук
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Інвестиційна	 Угода	 між	 Китаєм	 та	 ЄС	 (СAI, 
Comprehensive Agreement on Investments)	поки	що	
має	 рамочний	 та	 загальний	 характер.	 Механізми	
практичної	реалізації	її	основних	положень	мають	
бути	 детально	 відображені	 в	 нормативно-пра-
вовій	 і	 методологічній	 базах	 та	 відпрацьовані	
на	практиці.	 Зокрема,	 це	 стосується	прихованого	
субсидіювання	 китайського	бізнесу,	що,	 на	думку	
представників	 Старого	 континенту,	 спотворює	
ринкове	середовище.	Безперечно,	що	її	основною	
філософією	 є	 лібералізація	 інвестиційної	 діяль-
ності,	 гарантування	 вільного	 доступу	 на	 ринки	
та	 створення	 умов	 для	 доброчесної	 конкуренції.	
Наприклад,	 прибрано	 обмеження	 щодо	 виходу	
європейців	на	китайський	ринок	шляхом	партнер-
ства	 у	 вигляді	 спільних	 підприємств	 з	 місцевим	
бізнесом.	 Окрема	 частина	 Угоди	 (третя	 субсекція	
секції	3)	присвячена	фінансовим	послугам:	надано	
їх	 визначення,	 окреслено	 основні	 межі	 та	 прин-
ципи	регулювання	цієї	сфери,	зроблено	акцент	на	
розвитку	фінансової	 інфраструктури	 (платіжні	 та	
клірингові	 системи)	 та	 саморегульованих	 органі-
зацій.	Значна	увага	приділена	«новим	фінансовим	
послугам»,	 під	 якими	 можна	 розуміти	 операції	
з	 криптоактивами	 та	 поширення	 інструментів	
штучного	інтелекту	у	фінансовій	діяльності.

З	 іншого	 боку,	 досить	 широкими	 та	 одночасно	
розмитими	 є	 межі	 впливу	 регуляторів	 фінансо-
вого	 ринку:	 це	 залишає	 простір	 для	 суб’єктив-
ного	 дотримання	 положень	 Угоди	 та	 застосу-
вання	 владних	 повноважень,	 здатних	 обмежити	
вплив	 досягнутих	 домовленостей.	 Чітко	 наголо-
шено	 на	 дотриманні	 монетарного	 суверенітету	
сторін	 Угоди:	 зокрема,	 одному	 учаснику	 Дого-
вору	 не	 гарантовано	 можливість	 використання	
механізмів	 кредитування	 центральним	 банком	
іншого	 учасника	 (функція	 «кредитора	 останньої	
інстанції»).	 У	 сфері	фінансових	послуг	повторю-
ється	ситуація,	характерна	для	всієї	угоди:	ефек-
тивність	виконання	її	положень	буде	залежати	від	
змісту	 і	 комплексності	 додаткових	 нормативно-
правових	 актів	 нижчого	 рівня	 та	 якості	 управ-
лінських	 рішень	 при	 їх	 імплементації.	 Особлива	
пікантність	ситуації	полягає	в	тому,	що експертне 
та інтелектуальне середовище Європи (аналі-
тичні центри Bruegel (Бельгія), Chatham House 
(Великобританія)) з китайськими партнерами 
(China Center for International Economic Exchanges, 
The Chinese University of Hong Kong) у 2017 році 

вже напрацювали та зробили публічним власне 
бачення розвитку економічних відносин між ЄС 
та Піднебесною.	 Отже,	 доцільно	 буде	 порівняти	
пропозиції	фахівців	щодо	фінансово-банківської	
галузі	 зі	 змістом	 досягнутих	 на	 сучасному	 етапі	
домовленостей	між	одними	із	найбільш	потужних	
світових	економік.

КИТАЙ ТА ЄС – СТРАТЕГІЧНІ 
КОНКУРЕНТИ ЧИ ПАРТНЕРИ?

На	перший	погляд	здається,	що	Китай	та	Європа	
рухаються	 різними	 траєкторіями	 економічного	
розвитку,	 що	 віддзеркалюється	 в	 кроках	 із	 роз-
витку	 їх	 фінансових	 систем.	 Європейський	 інте-
граційний	проєкт	 базується	на	принципах	 само-
регульованого	 ринку,	 ефективної	 конкуренції	
та	 вільної	 торгівлі,	 зокрема	 «чотирьох	 вільних	
рухів»	 (товарів,	 послуг,	 капіталу,	 робочої	 сили).	
Китай	 дотримувався	 протилежних	 рецептів	 для	
досягнення	економічного	успіху:	державне	регу-
лювання	 економічних	 процесів	 (котре	 можна	
охарактеризувати	 терміном	«інтервенція»),	 явне	
застосування	 інструментів	 протекціонізму,	 знач	- 
ний	 акцент	 на	 існування	 державного	 сектору	
в	 економіці,	 різноманітних	 схем	 пільгового	 кре-
дитування	 та	 субсидіювання	 виробництва.	 Саме	
тому	серед	експертів	досить	поширена	думка,	що	
в	найближчому	майбутньому	малоймовірне	збли-
ження	між	економічними	системами	Старого	Кон-
тиненту	та	Піднебесної.	

Якщо	 глибше	 розглянути	 описану	 ситуацію,	 то	
цілком	 очевидно,	 що	 підстави	 для	 такого	 кате-
горичного	 висновку	 досить	необґрунтовані.	 Екс-
перти	 того	 ж	 британського	 аналітичного	 центру	
Chatham House	у	своєму	іншому	дослідженні	під-
креслюють,	що	в	умовах	пандемії	Covid-19	в	еко-
номічній	доктрині	Європи	буде	порушено	сфор-
мований	 баланс	між	 вільним	 ринком	 та	 більшої	
присутності	держави	на	користь	останньої.	Нова	
конфігурація	базуватиметься	на	більш	вираженій	
та	потужній	моделі	державного	регулювання	еко-
номіки	 та	 зниження	 прихильності	 до	 постулатів	
«невидимої	руки	ринку».	Можна	припустити,	що	
Китай	 негласно	 стане	 рольовою	 моделлю	 для	
європейців	 під	 час	 пошуку	 оптимального	 поєд-
нання	 держави	 та	 творчої	 енергії	 приватних	
рушійних	сил	в	економіці.	

ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР – 
«УЛЮБЛЕНА ДИТИНА» ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УГОДИ 
МІЖ КИТАЄМ ТА ЄС?
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У	 фінансовій	 сфері	 між	 ЄС	 та	 Китаєм	 є	 багато	
спільного.	Дійсно,	їх	механізми	реалізації	фінан-
сової	 політики	 та	 інститути,	 зокрема	регулятори	
фінансового	ринку,	суттєво	відрізняються.	Проте	
вони	 обидва	 мають	 банкоцентричні	 фінансові	
системи,	 у	яких	банки	відіграють	провідну	роль.	
При	 цьому	 перед	 ними	 гостро	 стоїть	 проблема	
розвитку	 ринку	 капіталу:	 розширення	 бізнесу	
можливостей	для	випуску	облігацій,	розширення	
переліку	 доступних	 фінансових	 інструментів	 та	
ін.	 Європейські	 та	 китайські	 банки	 є	 активними	
гравцями	 на	 ринку	 міжнародного	 банківського	
кредитування	 країн,	 що	 розвиваються:	 за	 оцін-
ками	 фахівців	 Банку	 Міжнародних	 розрахунків	
(Базель),	китайські	банки	надали	24	%	від	загаль-
ного	 обсягу	 транскордонних	 позик	 позичаль-
никам	з	ринків	та	країн,	що	розвиваються.	Євро-
пейські	 банки	 займають	 34	%	 ринку	 такого	 виду	
специфічного	 міжнаціонального	 виду	 боргової	
активності.	

Характерною	 рисою	 відносин	 між	 цими	 потуж-
ними	 економіками	 є	 суттєва	 невідповідність	
між	 обсягом	 торгівлі	 товарами	 та	 фінансовими	
послугами.	 Так,	 у	 2019	році	 експорт	ЄС	до	Китаю	
становив	 198	 млрд	 євро,	 а	 імпорт	 –	 362	 млрд	
євро.	 У	 той	 же	 час,	 оборот	 з	 торгівлі	 фінансо-
вими	послугами	перебуває	у	межах	2–3	млрд	євро	
(з	урахуванням	Гонконгу).

Частково	 таку	 колосальну	 різницю	 можна	 пояс-
нити	 тим,	що	 Китай	 та	 ЄС	 є	 конкурентами	 у	 сві-
товій	фінансовій	системі,	успіх	одного	з	яких,	на	
перший	 погляд,	 неможливий	 без	 шкоди	 інте-
ресам	іншого.	Обидва	проводять	політику	 інтер-
націоналізації	своїх	валют	(юаня	та	євро).	Під	цим	
терміном	 варто	 розуміти	 розширення	 викорис-
тання	 національних	 грошових	 одиниць	 під	 час	
проведення	 міжнародних	 розрахунків,	 випуск	
фінансових	 інструментів	у	цих	валютах	тощо.	За	
таких	 умов	 виглядає	 логічним,	 що	 європейські	
країни	будуть	мати	значну	мотивацію	запропону-

Рисунок 1 – Обсяг експорту та імпорту фінансових послуг ЄС до Китаю та Гонконгу  
у 2016–2018 роках, млрд євро

Джерело: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_ 
FDI6_POS__custom_515531/default/table?lang=en).
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вати	китайським	партнерам	євро	для	оплати	тор-
гових	документів,	а	не	юань.	

Іншим	 аспектом	 є	 пропонування	 фінансовому	
ринку	«безпечних	активів»	(safe assets),	під	якими	
маються	 на	 увазі	 фінансові	 активи,	 що	 несуть	
мінімальний	 ризик	 понесення	 збитків.	 Інвесту-
вання	 в	 них	 має	 забезпечити	 збереження	 інвес-
тицій,	тому	ними,	як	правило,	виступають	боргові	
зобов’язання	уряду.	На	жаль,	європейські	боргові	
кризи	2010-х	років	засвідчили	цілком	протилежну	
тенденцію:	суверенні	борги	країн	у	переддефолт-
ному	 стані	 стали	 суттєвим	фактором	фінансових	
проблем	банків,	що	придбали	 їх	 і	 утримували	на	
своїх	балансах.	Сформувалася	так	звана	«порочна	
петля»	 (doom loop),	 коли	 такі	 інвестиції	 замість	
збереження	 та	 відтворення	 коштів	 генерують	
значні	 збитки.	 За	 оцінками	 експертів,	 на	 сучас-
ному	 етапі	 «безпечним	 активом»	 мають	 стати	
облігації,	 випущені	 для	формування	 загальноєв-
ропейського	 фінансового	 фонду	 Next Generation 
EU.	Влітку	2020	року	керманичі	ЄС	вирішили	утво-
рити	 такий	 фонд	 фінансових	 ресурсів	 в	 обсязі	 
750	 млрд	 євро,	 спрямований	 на	 подолання	
наслідків	 Covid-19	 у	 найбільш	 уражених	 в	 еконо-
мічному	плані	членів	європейської	спільноти.

На	цьому	фоні	справжньою	несподіванкою	стала	
ситуація,	за	якої	виникла	можливість	запропону-
вати	фінансовим	інвесторам	«безпечний	актив»,	
що	 має	 китайську	 прописку.	 Маються	 на	 увазі	
суверенні	 боргові	 папери	 Китаю,	 перспективи	
яких	 ґрунтуються	 на	 позитивних	 прогнозах	 роз-
витку	економіки	Піднебесної.	Високий	рівень	про-
центної	 дохідності	 на	 фоні	 негативних	 базових	
процентних	ставок	провідних	центральних	банків	
світу	 також	 привертає	 увагу	 керуючих	 фондами	
фінансових	 активів	 по	 всьому	 світу.	 Відповідно	
до	оцінок	ChinaBond,	іноземні	вкладення	в	суве-
ренний	борг	Китаю	зросли	до	рекордних	1,79	трлн	
юаней	(274	млрд	дол.	США).	Зі	свого	боку	Citigroup 
Inc.	 прогнозує	 надходження	 до	 сегменту	 китай-
ського	суверенного	боргу	щорічно	100	млрд	дол.	
США	 протягом	 наступних	 трьох	 років.	 Суттєвим	
бар’єром	 для	 такого	 руху	 фінансового	 капіталу	
може	 стати	 досить	 жорстка	 система	 валютного	
регулювання	 Піднебесної,	 яка	 ставить	 міжна-
родні	фінансові	потоки	під	контроль,	обмежуючи	
рівень	потенційних	інвестицій	з	метою	підтримки	
стабільності	 валютного	 курсу	 юаня.	 Такі	 обме-
ження	на	вільний	рух	капіталу	служать	для	китай-

ської	 монетарної	 влади	 своєрідним	 «бастіоном»	
для	 захисту	 від	 фінансової	 нестабільності	 та	
потенційних	ризиків.	

Варто	наголосити,	що	реальність	не	підтвердила	
прогнози	 щодо	 негативних	 наслідків	 описаних	
явищ	 та	 наявності	 жорсткої	 конкуренції	 ЄС	 та	
Китаю	у	фінансовій	сфері.	Ці	два	потужні	фінан-
сово-економічні	гравці	на	практиці	дотримуються	
принципів	 взаємовигідної	 кооперації	 («win-win»	
стратегія).	 Так,	 під	 час	 згаданої	 боргової	 кризи	
2010-х	років	Китай	активно	інвестував	у	суверенні	
борги	окремих	європейських	країн,	пом’якшуючи	
негативний	 вплив	 вищеописаних	 «порочних	
петель».	 Також	 монетарні	 регулятори	 ЄС	 та	 Під-
небесної,	починаючи	з	2013	року,	досягли	домов-
леностей	щодо	активного	застосування	валютних	
свопів	 центральних	 банків.	 Подібні	 кроки	 не	
суперечать,	 а	 навпаки	 сприяють	 інтернаціона-
лізації	 євро	 та	юаня.	 З	 іншого	 боку,	 чим	 більше	
з’явиться	 «безпечних	 активів»	 та	 подібних	 ним	
безпечних	 «фінансових	 гаваней»	 на	 сучасному	
етапі	 глобальної	фінансової	 турбулентності,	 тим	
більшим	буде	арсенал	антикризових	інструментів	
та	 способів	 мінімізації	 ризиків.	 Тут	 доцільно	
буде	 згадати	 один	 з	 основних	 висновків	 вище-
згаданого	 спільного	 дослідження	 європейських	
і	 китайських	 експертів:	 зростаюча	 торгівля	 та	
інвестиції	 між	 Китаєм	 та	 ЄС	 потребують	 більшої	
підтримки	 від	 установ,	 що	 надають	 фінансові	
послуги	 на	 ринках	 обидвох	 партнерів.	 Саме	
тому	 на	 часі	 максимальна	 лібералізація спіль-
ного доступу банків та інших фінансових посе-
редників на їх ринки фінансових послуг.	 Іншим	
важливим	 висновком	 експертів	 є	 твердження,	
що	 Китаю	 слід	 проводити	 процес	 обережної	
лібералізації	 режиму	 валютного	 регулювання	
та	 контролю.	 Як	 компромісний варіант пропо-
нується вільний доступ іноземних фінустанов 
у фінансовий сектор Піднебесної за умови збе-
реження обмежень щодо валютного контролю.	
У	рамках	Інвестиційної	Угоди,	підписаної	в	грудні	
2020 року,	реалізація	цієї	запропонованої	альтер- 
нативи	є	цілком	реалістичною.

Вищезгадані	 аналітики	 think tanks	 також	 визна-
чили	основні	сфери	кооперації	між	ЄС	та	Китаєм	
у	фінансовій	галузі.	У	цьому	переліку	є	розвиток	
фінансових	 ринків,	 поширення	 фінансових	
продуктів	 та	 сервісів,	 зміцнення	 інфраструк-
тури	 фінансового	 ринку	 та	 зниження	 рівня	
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системних	 ризиків.	 Без	 сумніву,	 взаємна	 лібе-
ралізація	 доступу	 на	фінансові	 ринки,	що	 може	
стати	реальним	наслідком	Угоди,	стане	імпульсом	
для	 поглиблення	 співпраці	 фінансово-кре-
дитних	 систем	 обидвох	 потужних	 економічних	
гравців.	 Представники	 спільноти	 аналітичних	
центрів	 наголосили	 на	 особливій	 ролі	 Гонконгу	
як	 фінансового	 хабу,	 що	 виступає	 посеред-
ником	 між	 материковим	 Китаєм	 та	 глобальним	
фінансовим	 ринком.	 Через	 уже	 згаданий	 режим	
жорстких	 обмежень	 на	 вільний	 рух	 капіталу	 ця	
колишня	 британська	 колонія	 отримує	 значні	
дивіденди	 за	 рахунок	 трансформації	 світових	
фінансових	 потоків	 відповідно	 до	 вимог	 моне-
тарної	та	валютної	влади	Піднебесної	для	ефек-
тивного	 обслуговування	 інвестиційних	 і	 торго-
вельних	 операцій.	 В	 англомовних	 професійних	
колах	 існує	навіть	специфічний	термін	«conduit»	
(анг.	«провідник»,	«трубопровід»,	«посередник»)	
для	позначення	місця	та	ролі	Гонконгу	на	фінан-
совому	 глобусі	 світу.	 Обсяги	 такої	 специфічної	
посередницької	 діяльності	 вражають:	 за	 оцін-
ками	британського	видання	The Economist,	у	2019	
році	майже	10	трлн	дол.	США	міжбанківських	пла-
тежів	було	здійснено	через	згаданий	фінансовий	
хаб.	При	цьому	загальний	обсяг	транскордонних	
боргових	вимог	місцевих	учасників	фінансового	
ринку	 складав	 9,7	 трлн	 дол.	 США.	 Безперечно,	
лібералізація	 відносин	 ЄС	 з	 Китаєм	 у	 галузі	
фінансів	 може	 стати	 причиною	 трансформації	
функцій	та	значимості	цього	фінансового	центру.

Підсумовуючи	 викладене,	 варто	 зазначити,	 що,	
на	перший	погляд,	абсолютно	різні	політико-еко-
номічні	системи	ЄС	та	Китаю	мають	багато	спіль-
ного.	Нещодавно	укладена	між	ними	інвестиційна	
Угода,	 без	 сумніву,	 матиме	 практичні	 наслідки	
та	 буде	 реалізована	 в	 життя,	 суттєво	 змінюючи	
ландшафт	 функціонування	 сфери	 фінансового	
посередництва.	 Враховуючи	 зазначене,	 чимало	
розширюються	можливості	для	співпраці	у	фінан-
сово-банківській	 сфері.	 Слід	 зазначити,	 що	 на 
практиці підтвердилися оцінки перспектив 
такої кооперації,	 озвучені	 європейськими	 (ана-
літичні	 центри	 Bruegel	 (Бельгія),	 Chatham House 
(Великобританія))	 та	 китайськими	 експертами	
(China Center for International Economic Exchanges,	
The Chinese University of Hong Kong)	 у	 2017	 році.	
«Домінуюча	 ідеологія»	 вищезгаданої	 Угоди	
враховує	 аналітичні	 напрацювання	 цієї	 спіль-

ноти	 авторитетних	 представників	 think tanks.	
Отже,	 наступним	 кроком	 має	 стати	 обговорення	
конкретних	 дій,	 спрямованих	 на	 впровадження	
в	 життя	 зазначених,	 досить	 обґрунтованих,	 тео-
ретичних	та	нормативно-правових	напрацювань.	

«ДОРОЖНЯ КАРТА»  
ДЛЯ ФІНАНСОВИХ КЕРМАНИЧІВ ЄС
Авторитетний	 експерт	 у	 питаннях	 європей-
ського	 банківництва	 Ніколас	 Верон	 (старший	
науковий	 співробітник	 аналітичних	 центрів	
Peterson Institute for International Economics	(США)	
та	Bruegel	(Бельгія))	у	січні	2021	року	опублікував	
власне	 бачення	 ключових	 пріоритетів	 діяль-
ності	 Європейського	 Комісару	 з	 питань	 регулю-
вання	 фінансових	 послуг.	 Логічно,	 що	 частина	
таких	рекомендацій	буде	актуальна	для	розвитку	
фінансових	 відносин	 у	 межах	 осі	 «Китай	–	ЄС»:	
у	китайських	фінансистів	виникне	потреба	розу-
міти,	 куди	 прямують	 їхні	 партнери	 зі	 Старого	
Континенту.	 Саме	 тому	пропонується	розглянути	
деякі	із	пропонованих	визнаним	експертом	реко-
мендацій	 з	 позицій	 сприяння	 китайсько-євро-
пейській	кооперації.	

Одразу	привертає	до	себе	увагу	активна	позиція	
обидвох	потужних	економічних	 гравців	у струк-
турах глобального економічного управління.	
Зокрема,	 Китай	взяв	на	 себе	неформальну	роль	
лідера	 країн,	 що	 розвиваються,	 у	 відстоюванні	
їхніх	 інтересів	 перед	 партнерами,	 що	 мають	
більшу	політико-економічну	вагу	в	переліку	країн	
світу.	ЄС	також	активно	впроваджує	в	життя	регіо-
нальні	 ініціативи	 («політика	 сусідства»,	 зокрема	
шляхом	 надання	 макрофінансової	 допомоги	
окремим	країнам).	При	цьому	об’єднана	Європа	та	
Піднебесна	декларують	розв’язання	кліматичних	
проблем	 серед	 пріоритетів	 власного	 порядку	
денного,	 а	 «зелене	 фінансування»	 має	 стати	
ефективним	 засобом	 для	 цього.	 Китай,	 до	 речі,	
останніми	 роками	 був	 світовим	 лідером	 з	 емісії	
«зелених	 облігацій».	 Так,	 за	 станом	 на	 червень	
2020	 року,	 за	 оцінками	 Голови	 центрального	
банку	КНР,	обсяг	китайського	«зеленого	кредиту-
вання»	був	найбільшим	у	світі	та	складав	11 трлн	
юаней	 (1,69	 трлн	 дол.	 США).	 Водночас	 розмір	
випущених	«зелених	облігацій»	становив	1,2	трлн	
юаней	 (друге	місце	 у	 світі).	 Слід	 наголосити,	що	



29

економічні	ініціативи	у	межах	G20	також	надають	
спільні	 платформи	 для	 просування	 китайсько- 
європейських	інтересів	у	структурах	глобального	
економічного	врядування.	

Важливий	акцент	має	бути	зроблено	на	взаємодії	
у	 банківському	 секторі.	 Так,	 Ніколас	 Верон	 під-
креслює,	що	Європейський	Союз	«занадто	презен-
тований»	у	глобальних	банківських	регуляторних	
структурах,	зокрема	у	Банку	Міжнародних	розра-
хунків	 (БМР)	 та	 Базельському	 комітеті	 з	 банків-
ського	нагляду.	Цілком	логічним	виглядає	певний	
розподіл	 владних	 повноважень	 з	 китайською	
стороною,	враховуючи,	як	мінімум,	її	вагу	у	світо-
вому	ВВП.	Зміцнення	глобальної	фінансової	ста-
більності	 також	 є	 перспективним	 напрямом	 для	
докладання	спільних	зусиль	ЄС	та	Китаєм.	Саме	тут	
у	нагоді	може	стати	інша	афілійована	з	БМР	струк-
тура	–	глобальна	Рада	з	фінансової	стабільності.	
Зокрема,	цей	орган	сфокусований	на	щорічному	
визначенні	 переліку	 глобальних	 системно	 важ-
ливих	банків	та	встановленні	до	них	специфічних	
регуляторних	вимог:	підвищеного	рівня	власного	
капіталу	 та	 більш	ретельний	нагляд	над	 банків-
ськими	 установами.	 Під	 такими	 банками	 слід	
розуміти	 фінансові	 структури,	 банкрутство	 яких	
може	призвести	до	масштабної	банківської	кризи	
та	 величезних	 суспільних	 збитків.	 Досить	 часто,	
оперуючи	з	ними,	 застосовують	 термін	«занадто	
великий,	 щоб	 збанкрутувати»	 (анг.	 «too big to 
fail»).	Так,	в	останньому	списку	з	30	таких	банків,	
оприлюдненому	 у	 листопаді	 2020	 року,	 присутні	
чотири	 найбільші	 комерційні	 банки	 Китаю	 (Big 
Four	 –	 Велика	 Четвірка):	 China Construction Bank 
Corp., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 
Bank of China Ltd. і Agricultural Bank of China Ltd.	
Така	ситуація	актуальна	не	тільки	для	2020	року,	
але	й	для	всіх	списків,	оприлюднених	глобальною	
Радою	 з	 фінансової	 стабільності	 останніми	
роками.	Отже,	китайські	банки	стали	постійними	
учасниками	переліків	 глобальних	системно	важ-
ливих	 банків,	 що	 потребують	 особливого	 став-
лення	 до	 них,	 враховуючи	 потребу	 забезпечити	
фінансову	 стабільність	 світової	 фінансової	 сис-
теми.	 Без ефективної кооперації з фінансовими 
регуляторами Китаю контроль над ризиками 
глобальної банківської діяльності стає досить 
проблематичним.	

Рекомендація	 п.	Верона	 щодо	 конструктивної	
кооперації	 ЄС	 із	 США	 та	 Китаєм	 у	 фінансовій	

сфері,	 залишаючись	 при	 цьому	 активними	 від-
носно	 лідерства у глобальних проєктах, чітко 
резонує з ініціативою «Один пояс, один шлях» 
(One Belt, One Road).	Цей	проєкт	спрямований	на	
зростання	обсягів	торгівлі	Піднебесної	та	Старого	
Континенту	 за	 рахунок	 покращення	 інфраструк-
тури	 транспортних	 хабів	 між	 цими	 партнерами.	
Експертне	середовище	активно	оперує	із	цифрою	
1	трлн	дол.	США,	коли	мова	заходить	про	оцінки	
загального	 обсягу	 інвестицій	 у	 межах	 згаданої	
Ініціативи.	 Проте	 є	 значно	 сміливіші	 оцінки.	
Так,	 провайдер	 фінансової	 інформації	 Refinitiv 
у	своєму	звіті	за	станом	на	січень	2020	року	(якраз	
перед	 початком	 пандемії	 Covid-19)	 виокрем-
лював	 2951	 проєкт	 у	 межах	 ініціативи	 «Один	
пояс,	 один	шлях»	 загальною	 вартістю	 3,87	 трлн.	
дол.	США,	до	реалізації	яких	залучено	2630	ком-
паній.	 Китай	 спрямовує	мільярди	 доларів	 інвес-
тицій	у	розбудову	автомобільних	та	залізничних	
шляхів,	портів	країн,	більшість	яких	перебувають	
у	клубі	тих,	що	розвиваються.	Отже,	відбувається	
сприяння	 ефективному	 використанню	 китай-
ських	 виробничих	 потужностей,	 стимулюється	
економічний	та	соціальний	розвиток	країн,	у	які	
інвестуються	кошти,	а	європейський	бізнес	у	пер-
спективі	 отримує	 прискорений	 доступ	 до	 нових	
ринків,	пожвавлення	торгівлі	та	нових	партнерів	
для	реалізації	проєктів.

Без	 сумніву,	 вищеописана	 діяльність	 потребує	
розвинених	 каналів	 здійснення	 інвестиційних	
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ін’єкцій	 в	 інфраструктуру,	 широкого	 «меню»	
наявних	фінансово-кредитних	механізмів	та	від-
повідних	 фінансових	 інститутів.	 Спеціалізовані	
китайські	банки	розвитку	(China Development Bank, 
ExIm Bank)	та	мультинаціональний	Азійський	банк	
Інфраструктурних	 інвестицій	 (AIIB)	 презентують	
фінансові	 інститути	 розвитку,	 активно	 залучені	
до	 подібної	 специфічної	 фінансової	 діяльності.	
З	 іншого	 боку,	 Китай	 активно	 розвиває	 мережу	
власних	 спеціалізованих	фінансових,	венчурних	
та	 суверенних	 фондів,	 страхових	 організацій	 та	
структур	із	підтримки	експорту.	Отже,	Піднебесна	
має	 у	 своєму	 розпорядженні	 цікаве	 поєднання	
значних	фінансових	ресурсів	з	новітніми	кредит-
но-інвестиційними	інструментами.	Європейський	
фінансовий	 бізнес	 має	 унікальні	 компетенції	
у	 сфері	 експертизи	 й	 аналізу	 інвестиційного	 та	
проєктного	фінансування;	певне	розуміння	 спе-
цифіки	роботи	в	ринках,	що	розвиваються;	власні	
фінансові	 ресурси,	 що	 можуть	 бути	 використані	
на	 умовах	 співфінансування	 проєктів	 з	 китай-
ськими	інвесторами.	

У	цьому	контексті	особливої	ваги	набуває	ще	одна	
рекомендація	 авторитетного	 банківського	 екс-
перта:	 створити надійну міжнародну інститу-
ційну архітектуру для функціонування об’єктів, 
важливих для глобальної фінансової інфраструк-
тури та забезпечення коректності роботи 
фінансової системи.	Маються	на	увазі	рейтингові	
агентства,	мережі	аудиторських	фірм,	клірингові	
центри,	провайдери	іншої	фінансової	інформації	
(ставки-орієнтири	 для	 запозичень,	 розраховані	
на	основі	актуальних	показників	міжбанківського	
ринку,	 наприклад,	 LIBOR).	 Особливий	 акцент	
робиться	на	застосуванні	для	описаної	діяльності	
новітніх	блокчейн-технологій,	зокрема	«розподі-
леної	 бухгалтерської	 книги»	 (distributed ledger).	
Враховуючи	 жорсткий	 контроль	 над	 вільним	
рухом	 капіталу,	 у	 випадку	Китаю	особливої	 ваги	
набувають	 механізми,	 що	 забезпечують	 канали	
доступу	 інвесторів	 на	 фінансовий	 ринок	 цієї	
країни:	 Qualified Domestic Institutional Investor 
(QDII),	Qualified Foreign Institutional Investor	(QDII),	
Stock Connects,	Bond Connect.	

Безперечно,	фінансові центри виступають своє
рідними концентраторами подібних елементів 
фінансової інфраструктури:	 саме	 їх	 наявність	
та	ступінь	розвитку	є	одним	з	основних	факторів	
успіху	в	гонитві	за	лідерством	між	такими	фінан-

совими	хабами.	Саме	тому	варто	більш	детально	
зупинитися	 на	 зміцненні	 кооперації	 китайських	
фінансистів	з	основними	європейськими	фінан-
совими	 центрами,	 ураховуючи	 специфіку	 їхньої	
діяльності.	 Важливим	 для	 подальшого	 аналізу	
стане	 рейтинг	 глобальних	 фінансових	 центрів	
Global Financial Centres Index	(GFCI),	який	щорічно	
складається	 аналітичною	 консалтинговою	
фірмою	 Z/Yen Partners	 у	 партнерстві	 з	 Китай-
ським	Інститутом	розвитку	(the China Development 
Institute).	У	вересні	2020	року	був	оприлюднений	
28-й	 рейтинг,	 у	 якому	 були	 присутні	 12	 фінан-
сових	 центрів	 континентального	 Китаю.	 Окремо	
виокремлюється	 фінансовий	 хаб	 Гонконгу	
(5	місце	у	загальному	рейтингу),	функціонування	
якого	 базується	 на	 принципі	 «одна	 країна,	 дві	
системи».	 Утім,	 останніми	 роками	 він	 поступа-
ється	 Шанхаю,	 «фінансовій	 столиці»	 континен-
тального	Китаю,	котрий	посідає	3	позицію	в	цьо-
горічному	загальному	рейтингу.	До	речі,	 аналізу	
розвитку	Шанхаю	як	фінансового	центру	присвя-
чений	 окремий	 розділ	 презентаційних	 матері-
алів	28-го	 Індексу.	Звичайно,	присутність	фінан-
сових	хабів	Піднебесної	є	скромнішою,	ніж	в	їхніх	
європейський	 партнерів	 –	 27	 центрів	 із	 Західної	
Європи.	Проте	таке	потужне	китайське	представ-
ництво	у	цьогорічному	Індексі	(12	із	111 основних	
центрів)	 стимулює	більш	серйозне	ставлення	до	
їх	ролі	та	місця	на	світовій	фінансовій	мапі.	Вод-
ночас	 основний	 акцент	 слід	 зробити	 на	 специ-
фіці	 європейських	 фінансових	 хабів,	 яку	 можна	
використати	на	користь	поглиблення	кооперації	
з	економічним	Східним	Драконом.

Лондонський	 Сіті,	 без	 сумніву,	 є	 справжніми	
воротами	 для	 китайського	 фінансового	 світу	
у	 світ	 глобальних	 фінансів.	 Нагадаємо,	 ця	 сві-
това	фінансова	столиця	займає	друге	місце	у	світі	
після	Гонконгу	за	обсягом	офшорного	ринку	опе-
рацій	з	юанем.	Але	враховуючи	вихід	Британії	з	ЄС	
(Brexit),	 варто	 сконцентруватися	 на	 континен-
тальній	 Європі.	 Крім	 Великобританії,	 Китай	 під-
писав	угоду	про	кліринг	(розрахунок	шляхом	вза-
ємозаліку)	в	юанях	з	Німеччиною,	Люксембургом	
і	 Францією.	 Відповідно,	 офшорні	 ринки	 юаня	
були	створені	у	фінансових	центрах	Франкфурту,	
Люксембургу	 та	 Парижу.	 Німецький	 Франк	фурт,	
«банківська	столиця»	Європи,	гостинно	прийняла	
China Europe International Exchange	 (CEINEX)  –	
спільну	 ініціативу	 німецьких	 та	 китайських	 
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біржових	 майданчиків,	 що	 матеріалізувалася	
у	 створення	 потужної	 платформи	 для	 торгівлі	
фінансовими	 інструментами,	 номінованими	
в	юанях,	поза	межами	Китаю.	Немає	нічого	див-
ного,	якщо	врахувати,	що	топ-менеджери	Бундес-
банку	 (центральний	 банк	 Німеччини)	 публічно	
називають	 китайські	фінустанови	«посланцями/
амбасадорами	 фінансової	 системи	 Китаю».	 При	
цьому	 вони	 оточуються	 відповідною	 шаною	 та	
до	них	застосовується	«режим	найбільшого	спри-
яння».	На	цьому	фоні	особливий	подив	викликає	
те,	 що	 справжніми	 воротами	 для	 китайських	
фінансових	інвестицій	в	Європейський	Союз	став	
інший	фінансовий	хаб,	Люксембург.

Більш	 детальний	 аналіз	 ролі	 Великого	 Герцог-
ства	на	фінансовій	мапі	світу	підтверджує	логіч-
ність	 описаної	 ситуації.	 Ця	 країна	 є	 найбільшим	
фінансовим	 центром	 для	 інвестиційних	 фондів	
в	 Європі	 та	 другим	 у	 світі.	 Вже	 згаданий	 Global 
Financial Centres Index 28	 визначив	 Люксембург	
на	 першому	 місці	 серед	 фінансових	 центрів	
ЄС	 (12  місце	 у	 світовому	 загальному	 рейтингу).	
Водночас	 Франкфурт,	 у	 якому	 розташований	
головний	 офіс	 Європейського	 центрального	
банку,	залишився	позаду	Великого	Герцогства,	на	
6	місці	в	заліку	західноєвропейських	фінансових	
хабів	(16	місце	у	світі).	Люксембург	продовжує	бути	
глобальним	фінансовим	хабом	для	транскордон-
ного	 фінансування,	 у	 якому	 присутні	 провідні	
керуючі	активами,	банки	та	страхові	компанії,	що	
обслуговують	Європейський	Єдиний	Ринок.	Його	
позиції	 також	 зміцнюються	 за	 рахунок	 того,	 що	
більш	ніж	60	фінансових	інститутів	обрали	після	
Brexit	Велике	Герцогство	як	«вхідні	ворота/точку	
доступу»	до	цього	Ринку.	

Але	найбільш	цікавим	для	нас	є	той	факт,	що	Люк-
сембург	 став	 провідним	 місцем	 для	 найбільших	
китайських	банків,	котрі	розгорнули	свою	діяль-
ність	 в	 Європі.	 Ці	 фінустанови	 отримують	 пере-
ваги	 від	 застосування	 тут	 системи	 «подвійних	
установ»:	представництво	/	головний	офіс	у	Люк-
сембурзі	 та	 філія	 /	 дочірня	 структура	 у	 третій	
країні	 ЄС.	 Також	 ця	 країна	 є	 одним	 з	 основних	
гравців	у	світі	«зелених	фінансів»:	тут	функціонує	
відповідна	 біржа,	 сфокусована	 на	 такому	 виді	
операцій	 із	 сталого	 фінансування	 (Luxembourg 
Green Exchange, LGX).	 Це	 особливо	 актуально,	
враховуючи	 акцент	 Китаю	 на	 глобальне	 лідер-
ство	 у	 такій	 специфічній	 сфері	 фінансів.	 Отже,	

не	 дивно,	 що,	 за	 оцінками	 аудиторської	 ком-
панії	 PWC,	 у	 2018	 році	 китайські	 банки	 займали	
почесне	друге-третє	місце	(разом	із	Францією)	за	
кількістю	присутніх	у	Люксембурзі	банків.	Проте,	
якщо	 подивитися	 на	 обсяг	 активів,	 то	 успіхи	
фінустанов	з	Піднебесної	виглядають	не	 такими	
вражаючими.

Рисунок 2 – Частка активів основних банків 
Люксембургу в розрізі країн походження фінустанов 
(топ-6 юрисдикцій), %

Джерело: PricewaterhouseCoopers (PWC) report “Banking in 
Luxembourg – trends and figures 2019” (https://www.pwc.lu/
en/banking/banking-luxembourg-trends-figures-2019.html).
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Джерело: PricewaterhouseCoopers (PWC) report “Banking in 
Luxembourg – trends and figures 2019” (https://www.pwc.lu/
en/banking/banking-luxembourg-trends-figures-2019.html).
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Отже,	структури	з	Китаю	займають	відносно	неве-
лику	частку	в	активах	банківського	сектору	Люк-
сембургу.	Проте	важливість	таких	банків	у	цьому	
європейському	 фінансовому	 хабі	 визначається	
їх	 спеціалізацією	 на	 корпоративному	 кредиту-
ванні,	 включаючи	 торгове	 та	 проєктне	фінансу-
вання,	 надання	 консорціумних/синдикованих	
позик.	У	світі	фінансів	для	таких	операцій	з	вели-
кими	 корпоративними	 клієнтами	 існує	 навіть	
специфічне	визначення	«оптовий	банкінг»	 (анг.	
«wholesale banking»).

Для	 порівняння	 зазначимо,	 що	 в	 Люксембурзі	
банки	 англо-саксонського	 походження	 (з	 Вели-
кобританії	 або	 США)	 крім	 корпоративного	 бан-
кінгу	 сконцентровані	 також	 на	 наданні	 послуг	
з	управління	активами	та	кастодіальних	сервісів	
(зберігача	цінних	паперів,	без	отримання	права	
власності	над	ними).	Це	цілком	відповідає	 спе-
цифіці	 фінансових	 систем	 їхніх	 материнських	
банків,	 котрі	 сфокусовані	 на	фондовому	ринку.	
Абсолютно	 логічним	 виглядає	 домінування	
послуг	з	управління	коштами	заможних	клієнтів	
(Private banking і asset management)	у	діяльності	
швейцарських	 банків,	 діючих	 у	 Великому	 Гер-
цогстві.	Також	не	викликає	подив	висока	питома	
вага	іпотеки	та	банківського	рітейлу	в	німецьких	
банків,	котрі	орієнтуються	на	властиву	їм	модель	
роздрібного	 банкінгу,	 не	 ігноруючи	 сегмент	
великого	 корпоративного	 бізнесу.	 Китайські	
банківські	 установи	 в	 Люксембурзі	 сфокусовані	
на	 корпоративному	 банкінгу	 (40	 %	 активів)	 та	
послугах	 сервісного	 центру	 (33,3	%	 активів).	 Це	
можна	 пояснити	 тим,	 що	 банки	 з	 Піднебесної	
фактично	перетворили	Люксембург	на	європей-
ську	«штаб-квартиру»	з	фінансування	їхніх	про-
єктів	у	межах	ініціативи	«Один	пояс,	один	шлях».	
Саме	 тому	в	цьому	фінансовому	 хабі	 континен-
тальної	Європи	китайські	банки	роблять	акцент	
на	операції	із	залучення	у	великих	обсягах	кон-
сорціумного	 та	 синдикованого	 фінансування,	
з	проєктного	управління	та	надання	адміністра-
тивно-консультативних	послуг,	що	є	актуальним	
для	 потужних	 інфраструктурних	 проєктів.	 Зва-
жаючи	на	неминучу	трансформацію	фінансового	
ландшафту	 після	Brexit,	 Лондон	 як	 домінуючий	
європейський	 фінансовий	 хаб	 для	 кооперації	
з	Китаєм,	без	сумніву,	отримає	потужного	конку-
рента	у	боротьбі	за	китайські	фінанси	у	вигляді	
Люксембургу.

Вищевикладений	 аналіз	 кооперації	 європейців	
з	Китаєм,	що	концентрується	в	декількох	фінан-
сових	 хабах,	 органічно	 доповнюється	 «фінан-
совими	 діалогами»	 Піднебесної	 з	 країнами- 
лідерами	європейського	інтеграційного	проєкту	
(Німеччиною,	 Францією)	 та	 головним	 «збурю-
вачем	 європейського	 спокою»	 Великобрита-
нією.	Очевидно,	що	Китай	до	підписання	 Інвес-
тиційної	 Угоди	 активно	 застосовував	 принцип	
індивідуальної	 взаємодії	 з	 країнами	 заради	
досягнення	 спільних	 вигід.	 Проте	 зараз,	 коли	
співпраця	 оформлюється	 інституційно	 на	 рівні	
ЄС	 шляхом	 підписання	 згаданої	 Угоди,	 варто	
звернути	 особливу	 увагу	ще	 на	 одну	 експертну	
рекомендацію	 п.	 Ніколаса	 Верона.	 Завершення 
формування Банківського Союзу як спільного 
простору банківської діяльності в ЄС та ста-
новлення потужного ринку капіталу в конти-
нентальній Європі,	 перебуває	 цілком	 у	 тренді	
укладеної	Інвестиційної	Угоди	та	переводить	коо-
перацію	 з	 Китаєм	 на	 пан-європейський	 інститу-
ційний	 рівень.	 Підсумовуючи	 викладене,	 можна	
зазначити,	що	описані	пропозиції	авторитетного	
банківського	 експерта	 для	 Європейського	 комі-
сара,	 котрий	 здійснює	 регулювання	 фінансових	
послуг,	можна	розглядати	як	«дорожню	карту»	не	
тільки	трансформації	системи	фінансів	ЄС.	Кожен	
із	наведених	пунктів	містить	безліч	можливостей	
для	 взаємовигідної	 співпраці	 з	 Китаєм	 у	фінан-
сово-банківській	сфері,	саме	тому	вищенаведена	
експертна	 позиція	 п.	 Верона	 цілком	 може	 бути	
матеріалізована	в	деталізовану	«дорожню	карту»	
побудови	відносин	«Китай	–	ЄС»	у	галузі	фінансів.	

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ,  
АБО ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРЕС
У	допитливого	читача	може	виникнути	запитання:	
а	 де	 місце	 України	 на	 фоні	 розгортання	 опи-
саних	масштабних	процесів?	Звичайно,	з	позицій	
внеску	у	світовий	ВВП	питома	вага	нашої	країни	
є	настільки	мінімальною,	що	її	не	можна	розгля-
дати	як	потужний	фактор	впливу	на	поглиблення	
фінансової	 кооперації	 між	 такими	 потужними	
економічними	гравцями.	Проте,	як	мінімум,	вра-
ховуючи	наше	географічне	положення	між	цими	
глобальними	 суперсилами,	 Україна	 може	 отри-
мати	 суттєві	 вигоди	від	 таких	 тектонічних	 зсувів	
у	світі	глобальних	фінансів.
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Варто	розпочати	 з	 того,	що	наша	країна,	маючи	
Китай	та	ЄС	серед	своїх	основних	торгових	парт-
нерів,	 може	 мати	 значні	 вигоди	 від	 політики	
інтернаціоналізації	 євро	 та	 юаня.	 Зокрема,	 роз-
ширення	використання	цих	валют	під	час	розра-
хунків	за	експортними	та	імпортними	операціями	
допоможе	 розширити	 асортимент	 фінансових	
послуг,	 що	 надаються	 бізнесу	 та	 сприятимуть	
інтенсифікації	 торгівлі.	 З	 іншого	 боку,	 лінія	
поведінки	 нашої	 країни	 відносно	 Китаю	 може	
бути	 подібною	 до	 наших	 східноєвропейських	
сусідів,	 членів	 ЄС.	 Так,	 Міхал	 Романовскі,	 екс-
перт	 Німецького	 Фонду	 Маршалла	 Сполучених	
Штатів,	виокремив	чотири	ролі,	які	відіграє	Китай	
у	регіоні.	Виникає	ряд	запитань	щодо	успішності	
ролей	 лідера,	 що	 формує	 альянси	 та	 визначає	
порядок	денний	 (shaper);	 інвестора;	 конкурента,	
що	 кидає	 виклик	 сучасному	 баченню	 євроінте-
граційного	 проєкту,	 сфокусованого	 на	 вигодах	
Західної	 Європи	 (challenger).	 Але	функція	 «меді-
атора,	що	забезпечує	зв’язок»	(connector),	досить	
ефективно	 задіяна	 під	 час	 побудови	 стосунків	
Піднебесної	з	країнами	Східної	Європи.	Мається	на	
увазі	здатність Китаю виступити в якості посе-
редника та промоутера доступу таких країн на 
світові фінансові ринки.	 З	 іншого	боку,	 зацікав-
леність	Китаю	у	регіоні	може	стимулювати	лідерів	
європейського	інтеграційного	проєкту	бути	більш	
чутливими	 до	 економічних	 потреб	 східноєвро-

пейських	країн	та	розширенні	 їх	доступу	до	гло-
бального	«фінансового	меню».	Подібна	ситуація	
актуальна	й	для	України:	під	час	реалізації	про-
єктів	китайські	фінансисти	можуть	активно	залу-
чати	співфінансування	та	експертизу	з	найпотуж-
ніших	фінансових	 хабів.	 З	 іншого	 боку,	 виникає	
альтернативне	 західному	 фінансовому	 капіталу	
та	конкурентне	джерело	фінансових	ресурсів	для	
задоволення	 «спраги»	 українського	 бізнесу	 та	
гравців	із	державного	сектору.

З	урахуванням	колосальних	інвестиційних	потреб	
України	в	оновленні	власної	інфраструктури,	таке	
посередництво	 Китаю	 може	 бути	 використане	
за	 умови	більш	активного	нашого	 залучення	до	
ініціативи	 «Один	 пояс,	 один	 шлях»	 (Belt&Road 
Initiative,	 BRI).	 Зокрема,	 українські	 фінансисти	
можуть	 більш	 ефективно	 працювати	 з	 Люк-
сембургом	 як	 потужним	 фінансовим	 хабом,	 що	
забезпечує	доступ	головних	банківських	установ	
Піднебесної	 на	 фінансовий	 ринок	 ЄС.	 Саме	 тут	
виникають	 колосальні	 можливості	 для	 залу-
чення	 великих	 обсягів	 кредитно-інвестиційних	
ресурсів	великими	корпоративними	структурами,	
сфокусованими	 на	 перебудову	 інфраструктури	
України.	Також	у	Великому	Герцогстві	формується	
центр	експертизи	проєктів	ініціативи	«Один	пояс,	
один	шлях»,	що	реалізуються	 за	рахунок	коштів	
європейських	 фінансистів.	 При	 цьому	 не	 варто	

https://eurasia.expert/
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бути	 надмірно	 сконцентрованими	 на	 західному	
напрямі,	 адже	 мапа	 світу	 містить	 досить	 багато	
місць,	 у	 яких	 формуються	 центри	 інтелекту	 та	
технічного	 знання	 й	 аналізу.	 Так,	 у	 2016	 році	
монетарний	 регулятор	 Гонконгу	 заснував	 Офіс	
сприяння	 інфраструктурному	 фінансуванню	
(Infrastructure Financing Facilitation Office,	 IFFO),	
що	став	платформою	для	обміну	думок,	 експер-
тизою,	ініціативами	ключових	бенефіціарів	щодо	
розвитку	 інфраструктурних	 інвестицій,	 зокрема	
під	брендом	BRI.	Станом	на	липень	2017	року	IFFO 
створив	мережу	більш	ніж	з	60	установ	по	всьому	
світу,	 включаючи	 багатосторонні	 фінансові	
агенції	та	банки	розвитку,	публічних	та	приватних	
інвесторів,	керуючих	активами	та	інвестиційними	
фондами,	 технічних	 фахівців.	 Безперечно,	 при-
сутність	України	в	цьому	поважному	клубі	значно	
б	 розширила	 можливості	 для	 залучення	 фінан-
сових	ресурсів	у	нашу	багатостраждальну	еконо-
міку,	котрі	будуть	мати	потужне	фахове	та	профе-
сійне	обґрунтування.	

Очевидним	є	те,	що	подібна	активність	у	фінан-
сових	 хабах	 Люксембургу	 та	 Гонконгу	 вимага-
тиме	 формування та становлення інституту 
української економічної дипломатії з особливим 
акцентом на сферу фінансів.	 Фахові	 пред-
ставники	 цього	 корпусу	 мають	 бути	 присутніми	
у	провідних	фінансових	центрах	світу,	відчувати	
й	 аналізувати	 тренди	 сучасних	 фінансів,	 вста-
новлювати	 корисні	 контакти,	 що	 можуть	 бути	
задіяні	для	розвитку	фінансово-банківської	 сис-
теми	 України.	 Німецький	Франкфурт,	 банківська	
столиця	ЄС,	вимагає	присутності	таких	посланців	
з	 України,	 багато	 користі	 можна	 отримати	 від	
подібної	 активності	 в	Шанхаї,	 головному	фінан-
совому	 мегаполісі	 континентального	 Китаю.	 Без	
сумніву,	 згаданий	 Global Financial Centres Index 
(GFCI)	стане	надійною	підказкою,	куди	спрямувати	
зусилля	української	економічної	дипломатії.

Звичайно,	цей	процес	вимагатиме	певного	часу.	
Тому	прикладним	кроком,	який	можна	здійснити	
в	 найближчому	 майбутньому,	 має	 бути	 залу-
чення	представників	України	до	роботи	Азійської 
Асоціації Фінансової Кооперації (Asian Financial 
Cooperation Association, AFCA).	 Саме	 так	 назива-
ється	неурядова	та	неприбуткова	організація,	що	
спрямована	 на	 підтримку	 реалізації	 ініціативи	
«Один	 пояс,	 один	 шлях».	 Її	 учасниками	 є	 про-
відні	 фінансові	 інститути,	 професійні	 асоціації	

в	галузі	фінансів,	авторитетні	експерти.	Зокрема,	
її	активним	учасником	є	Угорська	банківська	асо-
ціація:	восени	2017	року	в	Будапешті	навіть	про-
водився	Форум	AFCA,	присвячений	проблематиці	
східноєвропейського	регіону.	Вищезгадана	орга-
нізація	слугує	майданчиком	для	регіональної	коо-
перації	та	обміну	думками	між	фінансовими	уста-
новами,	для	 інтеграції	фінансових	ресурсів,	для	
створення	 механізмів	 гарантування	 фінансової	
стабільності	 та	 розвитку	 реального	 сектору	 еко-
номіки	на	регіональному	рівні.	Приклад	угорських	
партнерів	може	 стати	 корисним	для	 українських	
фінансистів.	 Адже	 серед	 своїх	 пріоритетів	 AFCA 
визначає	формування	 регіональних	фінансових	
спільнот,	 створення	 регіональних	 платформ	
поширення	та	обміну	інформацією.	Також	декла-
рується	 посилення	 експертної	 та	 аналітичної	
роботи	за	допомогою	think tanks,	видання	звітів	
регіонального	 розвитку,	 розвиток	 інфраструк-
тури	 фінансового	 ринку,	 просування	 та	 захист	
інтересів	учасників	у	структурах	глобального	еко-
номічного	 управління.	 Подібний	 інтеграційний	
проєкт	 у	 фінансовій	 сфері	 буде	 дуже	 корисним	
для	України	через	розширення	кола	потенційних	
партнерів,	 зміцнення	 компетенцій	 вітчизняних	
фінустанов	 у	 розумінні	 трендів	 сучасного	 світу	
та	через	збільшення	«групи	підтримки»	власних	
ініціатив	у	бурхливому	океані	світових	фінансів.	

Підсумовуючи	 викладене,	 варто	 зазначити,	 що	
Інвестиційна	 Угода	 між	 ЄС	 і	 Китаєм	 відповідає	
сучасним	 потребам	 та	 стратегічним	 інтересам	 її	
підписантів,	 зокрема	 –	 основним	 тезам	 виступу	
Президента	 КНР	 Сі	 Цзіньпіня	 під	 час	 віртуаль-
ного	 форуму	 Давос	 2021	 (у	 частині	 координації	
глобальної	 макроекономічної	 політики;	 гаран-
тування	 стабільного	 функціонування	 світової	
фінансової	системи	та	збереження	існуючих	гло-
бальних	 ланцюгів	 постачання	 та	 виробництва).	
З	іншого	боку,	укладена	Угода	цілком	відображає	
рекомендації	 авторитетних	 експертів	 щодо	 роз-
витку	 кооперації	 з	 Китаєм	 у	 фінансовій	 сфері.	
Проте	її	ефективність	буде	визначатися	конкрет-
ними	 нормативними	 та	 методологічними	 меха-
нізмами,	що	будуть	розроблені	для	її	виконання,	
та	 кроками	 з	 її	 практичної	 реалізації.	 Від	 цього	
буде	залежати	й	величина	«вікна	можливостей»	
для	 України,	 яка	 має	 прагматично	 використову-
вати	такі	зміни	в	глобальному	фінансовому	ланд-
шафті	на	свою	користь.	
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Д ля	забезпечення	нормального	функціону-
вання	 всієї	 системи	 міжнародних	 еконо-
мічних	відносин	діє	узгоджена	між	держа-

вами	 та	 іншими	 суб'єктами	міжнародного	 права	
сукупність	 правових	 норм,	 правил	 і	 процедур.	
До	 80-х	 років	 минулого	 століття	 спостерігалася	
інтернаціоналізація	 виробництва,	 коли	 націо-
нальні	 економіки	 виступали	 як	 центри,	що	 роз-
виваються	самостійно.	А	на	межі	століть	почалося	
формування	нового	транснаціонального	систем-
ного	 управління	 світовою	 економікою	 зі	 своїми	
закономірностями	правового	регулювання.	

Швидке	 зростання	 прямих	 іноземних	 інвестицій	
стало	характерною	ознакою	глобалізації.	Міжна-
родне	 інвестиційне	 співробітництво	 поступово	
розвивалося	 від	 міжнародно-правового	 захисту	
до	 міжнародно-правового	 регулювання	 зару-
біжних	 капіталовкладень,	 від	 двосторонніх	 до	
багатосторонніх	 договорів	 у	 сфері	 правового	
забезпечення	іноземної	інвестиційної	діяльності.

Міждержавне	 інвестиційне	 співробітництво	
завжди	 виступає	 каталізатором	 процесів	 на	
всіх	 рівнях	 глобальної	 економіки.	 Глобалізація	
вимагає	 чіткої	 узгодженості	 в	 правовому	 регу-
люванні	і	часто	має	своїм	наслідком	відставання	
державного	 регулювання	 від	 потреб	 розвитку.	
Особливо	 це	 помітно	 у	 сфері	 міжнародних	 еко-
номічних	 відносин	 включно	 з	 інвестиційними	
відносинами.

Міжнародні	 інвестиційні	 договори	 від-
різняє	 новий	 підхід	 у	 розвитку	 інвестиційного	 

ПРАВОВІ ОСНОВИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
СПІВПРАЦІ  
УКРАЇНИ ТА КНР

Руслан ЛЕНІВСЬКИЙ,  
генеральний директор  
«Компанії “Ти і Право”  

Ленівський Груп»,  
член правління Української  

асоціації китаєзнавців

Політика державного регулювання іно-
земних інвестицій включає в себе заходи 
щодо забезпечення доступу іноземних інвес-
торів на внутрішній ринок, упорядкування 
обсягів вкладень іноземних інвесторів  
до статутного капіталу спільних підпри-
ємств, встановлення пільгових режимів 
і спрощення адміністративних перешкод.
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співробітництва,	 заснований	 на	 виконанні	 дер-
жавами-учасниками	 зобов'язань	 з	 регулювання	
інвестицій	 та	 встановленні	 контролю	 за	 вико-
нанням	 цих	 зобов'язань	 з	 боку	 створюваної	 на	
основі	 міжнародного	 договору	 процедури	 роз-
гляду	суперечок,	пов'язаних	з	інвестиціями.

Особлива	 роль	 договірного	 права	 пояснюється	
специфікою	об'єкта	регулювання,	його	значенням	
у	сучасному	міжнародному	праві,	а	також	особли-
востями	 джерел	 права	 міжнародних	 договорів.	
Все	це	обумовлює	його	особливе	місце	в	системі	
сучасного	 міжнародного	 права.	 Інвестиційний	
процес	 виступає	 як	 сукупність	юридичних	норм,	
що	 регламентують	 відносини,	 що	 складаються	
між	різними	учасниками	інвестиційної	діяльності.	

З	 єдності	 предмета	 регулювання	 інвестиційного	
процесу	в	умовах	єдиного	і	взаємозалежного	світу	
формується	 інвестиційне	право,	що	 складається	
з	двох	видів	і	сфер	правового	регулювання:	націо-
нально-правового	та	міжнародно-правового.	

Держави,	приймаючи	національні	законодавчі	та	
інші	нормативно-правові	акти,	а	також	укладаючи	
міжнародні	договори	(або	приєднуючись	до	них),	
створюють	 юридичний	 комплекс	 з	 дворівневих	
юридичних	 норм	 і	 правил,	 що	 регулюють	 на	 їх	
територіях	іноземну	інвестиційну	діяльність.	

ОСУЧАСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
30	 грудня	 2020	 р.	 на	 відео-саміті	 глав	 держав	 ЄС	
та	КНР	завершилися	переговори	щодо	всеосяжної	
інвестиційної	 угоди.	 Переговори	 розпочались	
у	2013 р.,	тривали	7	років,	складалися	з	35	раундів,	
і	 попри	 складності	 сторони	 досягли	 консенсусу.	
Інвестиційна	 угода	 між	 Європейським	 союзом	
і	 Китаєм	 стала	 важливим	 кроком	 до	 стратегічної	
співпраці	ЄС	і	КНР	та	свідченням	надзвичайної	заці-
кавленості	всіх	учасників	у	позитивному	результаті.	

Слід	 зазначити,	 що	 відносини	 Пекіна	 і	 Брюс-
селя	мають	свої	подразники.	Так,	для	китайської	
сторони	 одним	 із	 пріоритетних	 залишається	
завдання	стикування	власної	стратегічної	ініціа-
тиви	«Один	пояс,	один	шлях»	і	стратегії	ЄС	з	еко-
номічного	 сполучення	 з	 Азією,	 реалізація	 якої	
наразі	ускладнюється	пандемією	і	американським	
тиском	на	Пекін	і	його	партнерів.

Зі	 свого	 боку	 Євросоюз	 домагається	 спрощення	
доступу	 європейських	 компаній	 до	 закритих	 для	
прямих	іноземних	інвестицій	секторів	китайського	
ринку.	Поза	тим,	Брюссель	не	погоджується	з	полі-
тикою	 Пекіна	 щодо	 примусу	 європейських	 ком-
паній	 до	 передачі	 технологій	 і	 ноу-хау	 спільним	
з	 китайськими	 партнерами	 підприємствам.	
Зрештою,	 у	 Брюсселі	 давно	 висловлюють	 невдо-
волення	китайською	політикою	державного	субси-
дування	низки	 галузей	промисловості,	 вбачаючи	
в	цьому	прояв	недобросовісної	конкуренції.

Завершення	 переговорів	 –	 це	 значна	 подія	 на	
тлі	 спаду	 світової	 економіки.	 Євросоюз	 дає	 зро-
зуміти,	що	його	лінія	 у	 відносинах	 з	Пекіном	не	
копіює	автоматично	курс	трансатлантичних	союз-
ників.	Минулого	року	в	 ситуації	 загального	 зни-
ження	 обсягів	 китайського	 експорту	 і	 імпорту,	
викликаних	 несприятливою	 макроекономічною	
кон'юнктурою	 у	 зв'язку	 з	 пандемією,	 падінням	
цін	на	нафту	і	напруженістю	у	відносинах	із	США,	
ділове	співробітництво	з	ЄС	стало	для	Піднебесної	
потужним	двигуном	його	відносин	із	Заходом.	

За	 півтора	 останніх	 десятиліття	 ЄС	 утвердився	
в	 ролі	 провідного	 ділового	 партнера	 КНР,	 а	 для	
Китаю	 Євросоюз	 став	 другим	 найбільшим	 парт-
нером	 після	 США.	 Зазначена	 інвестиційна	 угода	
покликана	забезпечити	принципово	новий	підхід	
наднаціональних	 інститутів	 ЄС	 до	 регулювання	
інвестиційного	 співробітництва,	 доповнюючи	
процес	 об'єднання	 національних	 механізмів	
контролю	та	оцінки	прямих	іноземних	інвестицій	
держав-членів	ЄС.	

Окремо	 варто	 виділити	 низку	 зобов'язань,	 які	
взяла	 на	 себе	 китайська	 сторона.	 По-перше,	
значно	розширюється	доступ	для	 європейських	
інвесторів	 до	 таких	 секторів	 економіки	 Китаю,	
як	 телекомунікації,	 хмарні	 обчислення,	 роз-
робка	 біотехнологій,	 охорона	 здоров'я,	 що	
раніше	 позиціонувалися	 як	 критично	 важливі	
для	забезпечення	національної	безпеки	та	були	
закриті	 для	 іноземних	 інвесторів.	 Дана	 угода	
підписана	в	умовах,	коли	з	2021	року	в	Китаї	буде	
діяти	 законодавче	 регулювання	 прямих	 іно-
земних	 інвестицій	 (ПІІ),	 орієнтоване	 на	 розши-
рення	 допуску	 іноземних	 інвесторів	 до	 роботи	
на	внутрішньому	ринку.

По-друге,	Китай	взяв	на	себе	зобов'язання	щодо	
розкриття	 інформації	 про	 державні	 субсидії	
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в	 секторі	 послуг	 і	 проведення	 консультацій	 про	
субсидії,	які	можуть	ущемити	інтереси	інвесторів	
з	ЄС	на	китайському	ринку.	

По-третє,	 Китай	 зобов'язується	 підвищити	 стан-
дарти	 в	 галузі	 охорони	праці	 та	 навколишнього	
середовища,	 застосовуючи	норми	міжнародного	
регулювання:	 Паризької	 угоди	 по	 клімату,	 кон-
венції	Міжнародної	організації	праці.	

Особливої	 уваги	 заслуговує	 запропонована	
система	 вирішення	 суперечок:	 у	 рамках	 угоди	
сторони	 погодилися	 використовувати	 систему	
двостороннього	 дозволу,	 таку	 ж,	 як	 і	 в	 тор-
гових	 угодах	 –	 state-to-state dispute settlement.	
Ця	 система	повторює	модель	СОТ,	 коли	кожна	 зі	
сторін	висуває	в	арбітражну	комісію	свого	пред-
ставника,	а	потім	члени	комісії	вибирають	свого	
голову	від	третьої	(незалежної)	сторони.	

Дана	 система	 буде	 доповнена	 моніторинговим	
механізмом,	 який	 планується	 створити	 на	 етапі	
до	 розгляду	 на	 політичному	 рівні	 і	 який	 займа-
тиметься	 досудовим	 розглядом	 спірних	 питань.	
Також	за	підсумками	переговорів	були	позначені	
правила	і	процедури	щодо	захисту	інтелектуальної	
власності	 компаній	 від	 вимушеного	 трансферу	
технологій,	включаючи	моніторинг	угод,	які	мають	
на	меті	отримання	контролю	над	технологіями.

У	 рамках	 досягнутих	 домовленостей	 окремо	
визначено	питання	моніторингу	 інвестицій	 дер-
жавних	корпорацій.	Інвестиційна	угода	посилить	
контроль	 над	 діяльністю	 такого	 роду	 компаній.	
Зокрема,	китайська	сторона	зобов'язується	нада-
вати	 всю	 необхідну	 інформацію	 для	 оцінки	 дій	
корпорацій	 на	 відповідність	 положенням	 інвес-
тиційної	 угоди.	 У	 разі	 порушення	 умов	 угоди	
передбачена	процедура	розгляду	справи	в	арбіт-
ражному	суді.

Україна	та	Китайська	Народна	Республіка	4	січня	
2021	р.	відзначили	29-ту	річницю	від	дня	встанов-
лення	 дипломатичних	 відносин	між	 двома	 краї-
нами.	 Правові	 основи,	 закладені	 в	 інвестиційну	
угоду	 між	 ЄС	 і	 КНР,	 мають	 практичне	 значення	
для	правників	України,	які	опікуються	реформу-
ванням	 і	 вдосконаленням	 інвестиційного	 зако-
нодавства.	 Українські	 фахівці	 уважно	 вивчають	
досвід	досягнення	складного	консенсусу	нашими	
європейськими	 і	 китайськими	 колегами	шляхом	
правового	врегулювання.

КИТАЙСЬКА МУДРІСТЬ:  
В ОСНОВІ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЛЕЖИТЬ ЗАКОН
Від	 початку	 економічної	 реформи	 1978	 р.	 Китай	
проводить	 цілеспрямовану	 політику	 щодо	 сти-
мулювання	 припливу	 іноземних	 інвестицій	
у	 національну	 економіку.	 Збільшення	 обсягів	
зарубіжних	капіталовкладень	і	підвищення	ефек-
тивності	 їх	 використання	 розглядаються	 керів-
ництвом	КНР	як	пріоритетні	цілі.	

Наразі	 саме	 досягнення	 в	 цій	 царині	 сприяли	
вирішенню	 таких	 економічних	 завдань,	 як	 роз-
виток	економіки	КНР	в	умовах	обмеженості	вну-
трішніх	фондів,	 перехід	 національної	 економіки	
до	 ринкових	 відносин,	 модернізація	 економіки	
за	рахунок	впровадження	сучасного	обладнання	
та	технологій,	інтеграція	економіки	у	світове	гос-
подарство,	 підвищення	рівня	життя	 і	 зайнятості	
населення.

Основну	роботу	щодо	регулювання	припливу	іно-
земного	капіталу	до	Китаю	виконують	Держрада	
КНР,	Держкомітет	з	реформи	і	розвитку,	Міністер-
ство	 комерції,	 Міністерство	 закордонних	 справ,	
Міністерство	фінансів,	Держкомітет	з	контролю	за	
банківською	 діяльністю,	 Державне	митне	 управ-
ління,	 Китайська	 міжнародна	 торгова	 палата,	
Управління	 торгово-Промислової	 Адміністрації	
для	 залучення	 інвестицій	 в	 Китайську	 Народну	
Республіку.	

Нормативно-правова	 база,	 що	 регулює	 інвес-
тиційну	 діяльність	 у	 КНР,	 визначена	наступними	
документами:	 Закон	 КНР	 «Про	 підприємства	
з	 іноземним	 капіталом»	 1986	 р.;	 Закон	 Китаю	
«Про	 спільні	 підприємства	 з	 іноземним	 капі-
талом»	1979	р.;	«Положення	Китайської	Народної	
республіки	про	застосування	Закону	про	підпри-
ємства	з	іноземним	капіталом»	1990	р.;	Закон	КНР	 
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«Про	 спільні	 акціонерні	 підприємства»	 1979	 р.;	
«Тимчасові	правила	створення	спільних	зовніш-
ньоторговельних	компаній	в	КНР»	2003	р.;	Закон	
КНР	«Про	компанії»;	Закон	КНР	«Про	підприємства	
зі	100	%	іноземним	капіталом»	1986	р.;	«Правила	
діяльності	представництв	зарубіжних	юридичних	
фірм	в	КНР»;	Положення	«Про	порядок	реєстрації	
в	КНР	інвестиційних	проєктів».	

У	 березні	 2002	 р.	 Держрада	 КНР	 видала	 поста-
нову,	яка	регламентує	подальший	розвиток	спів-
робітництва	 КНР	 з	 іноземними	 інвесторами.	 На	
цій	 підставі	 Держкомітет	 у	 справах	 планування	
і	 розвитку,	 Держкомітет	 у	 справах	 економіки	
і	торгівлі	та	Міністерство	зовнішньої	торгівлі	КНР	
оприлюднили	 спеціальний	 «Каталог	 галузевих	
і	 регіо	нальних	 пріоритетів	 для	 залучення	 зару-
біжних	капіталовкладень».

На	 відміну	 від	 каталогу	 1995	 р.,	 новий	 каталог	
забезпечив	більший	ступінь	лібералізації.	Згідно	
з	 новим	Каталогом	всі	 галузі	 і	 сфери	діяльності	
китайської	 економіки	 (всього	 –	 371)	 розділені	 на	
чотири	категорії	з	точки	зору	співпраці	з	інозем-
ними	 інвесторами:	 1)	 заохочувані	 –	 збільшення	
числа	зі	186	до	262	пунктів;	2)	дозволені;	3)	обме-
жуються	–	зменшення	зі	112	до	75;	4)	заборонені.	
З	 моменту	 приєднання	 до	 СОТ	 Китай	 провів	
значну	 лібералізацію	 законодавства,	 що	 регла-
ментує	 діяльність	 іноземних	 інвесторів	 на	 вну-
трішньому	ринку	капіталу.

Зокрема,	у	квітні	2003	р.	Міністерство	торгівлі	КНР	
випустило	Положення	«Про	злиття	та	поглинання	
між	зареєстрованими	в	КНР	компаніями	за	участю	
іноземного	капіталу	і	китайськими	підприємцями	
будь-якої	 форми	 власності»,	 яким	 встановило,	
що	компанії,	які	належать	іноземним	інвесторам,	
мають	можливість	здійснити	злиття	з	китайським	
підприємством	 будь-якої	 форми	 власності,	 пов-
ністю	 або	 частково	 викупив	 його	 акціонерний	
капітал	або	активи.

У	2004	р.	була	опублікована	Постанова	Держради	
КНР	«Про	реформу	інвестиційної	системи»,	у	якій	
підкреслюється	 намір	 продовжувати	 політику	
відкритості	 китайської	 економіки	 для	 іноземних	
інвесторів	як	однієї	 з	основних	державних	полі-
тичних	установок.	Головним	напрямком	реформи	
інвестиційної	 системи	 проголошено	 подальше	
спрощення	 процедури	 затвердження	 інвести-

ційних	 проєктів,	 розширення	 компетенції	 про-
вінційних	 урядів	 щодо	 проєктів	 для	 залучення	
інвестицій.

Встановлені	 процедури	 і	 правила	 розглядаються	
в	«Положенні	Китайської	Народної	республіки	про	
застосування	Закону	про	підприємства	з	іноземним	
капіталом».	 Згідно	 з	 положенням	 створення	 під-
приємств	іноземного	капіталу	має	не	тільки	сприяти	
економічному	 розвитку	 китайської	 нації,	 вести	 до	
досягнення	економічної	ефективності,	а	також	від-
повідати,	щонайменше,	одній	з	таких	умов:

1.	Підприємство	має	використовувати	передову	тех-
нологію	 й	 устаткування,	 розвивати	 виробництво	
нової	 продукції,	 економити	 енергоносії	 та	 сиро-
вину,	виробляти	висококласну	продукцію,	яка	може	
заміщати	імпортовану.

2.	 Вартість	 продукції,	 що	 експортується	 за	 рік,	
повинна	перевищувати	50	%	від	вартості	всієї	річної	
продукції,	 повинен	 здійснюватися	 баланс	 доходів	
і	 витрат	 в	 іноземній	 валюті	 або	 валютні	 доходи	
повинні	перевищувати	витрати.

Заявки	 на	 створення	 підприємства	 з	 іноземним	
капіталом	 не	 затверджуються	 при	 наявності	
однієї	з	таких	обставин:

➡	 обмеження	суверенітету	Китаю	або	загроза	
суспільним	інтересам;

➡	 загроза	державній	безпеці	Китаю;
➡	 порушення	китайського	законодавства;
➡	 невідповідність	 вимогам	 розвитку	 китай-

ської	національної	економіки;
➡	 можливість	 забруднення	 навколишнього	

середовища.

Загалом	 це	 Положення	 регламентує,	 надає	 про-
зорість	 і	 тим	 самим	 істотно	 полегшує	 приплив	
до	 КНР	 іноземних	 інвестицій	 у	 вигляді	 прид-
бання	 та	 реструктуризації	 наявних	 китайських	
підприємств.

Складовою	 частиною	 інвестиційного	 співробіт-
ництва	 є	 науково-технологічне	 співробітництво.	
Однією	з	умов	ефективної	комерційної	реалізації	
науково-технічної	продукції	є	її	правова	захище-
ність.	У	Китаї	захист	прав	на	інтелектуальну	влас-
ність	регулюється	такими	законодавчими	актами	
як:	Патентний	Закон,	Закон	«Про	товарні	знаки»,	
Авторський	 Закон,	 Закон	 «Про	 недобросовісну	
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конкуренцію»,	 а	 також	 Положення,	 які	 заборо-
няють	дії,	які	мають	наслідком	поширення	вироб-
ничих	 таємниць,	 Положення	 про	 регулювання	
експорту	та	імпорту	технологій.	

Однак	 якщо	 говорити	 про	 реально	 задіяну	 пра-
вову	систему,	що	забезпечує	захист	прав	на	інте-
лектуальну	власність,	то	загалом	правова	система	
КНР	 приведена	 у	 відповідність	 до	 вимог	 Угоди	
про	 торговельні	 аспекти	 прав	 інтелектуальної	
власності	 (ТРІПС),	 хоча	 питання	 про	 вдоскона-
лення	 системи	 щодо	 деяких	 проблем	 залиша-
ється	актуальним.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРИВАЄ

1	 січня	 2020	 р.	 набув	 чинності	 Закон	 Китайської	
Народної	 Республіки	 про	 іноземні	 інвестиції.	
Закон	відкриває	широкі	можливості	для	іноземних	
компаній	 і	 скасовує	 дію	 трьох	 основних	 законів,	
що	 регулювали	 діяльність	 інвесторів.	 Тепер	 іно-
земним	 компаніям	 в	 Китаї	 гарантуються	 рівні	
з	 вітчизняними	 інвесторами	 права	 і	 обов'язки,	
а	 також	 право	 користуватися	 національним	 ста-
тусом	в	інвестиційній	діяльності	в	КНР.	

Закон	застосовується	до	закордонних	інвесторів,	
які	 працюють	 в	 Китаї.	 Іноземними	 інвестиціями	
називається	 інвестиційна	 діяльність,	 що	 прово-
диться	в	Китаї	зарубіжними	підприємствами	або	
фізичними	особами,	які:

➡	 створюють	компанії	в	Китаї;
➡	 набувають	акції	китайських	підприємств	

або	частки	в	статутному	капіталі,	майні;
➡	 роблять	грошові	вкладення	в	нові	проєкти	

Китаю;
➡	 інвестують	в	інші	форми,	описані	в	законах	

КНР.

Новий	закон	гарантує	державну	підтримку	компа-
ніям	з	іноземним	капіталом.	Програма	державних	
закупівель	 відкриває	 можливості	 купувати	
товари,	 вироблені	 на	 підприємствах	 за	 участю	
іноземних	 інвестицій,	 на	 однакових	 з	 вітчизня-
ними	компаніями	умовах.	Також	в	законі	пропи-
сано,	що	 ані	 держслужбовці,	 ані	 урядові	 органи	
не	мають	права	примушувати	до	передачі	техно-
логій	 підприємства	 з	 іноземними	 інвестиціями,	
що	працюють	на	території	Китаю.

Сфери	участі	 іноземних	 інвесторів	регулюються.	
Не	 допускаються	 іноземні	 інвестиції	 відповідно	
до	негативних	списків	допуску.	Інвестори	можуть	
вкладати	 гроші,	 тільки	 якщо	 виконають	 умови,	
прописані	в	негативних	списках.	У	ті	сфери,	які	не	
включені	в	негативні	списки,	іноземний	інвестор	
може	робити	інвестиції	на	однакових	з	вітчизня-
ними	інвесторами	умовах.

Уряд	буде	вживати	заходи	із	стимулювання	інозем-
ного	інвестування	та	спрощення	порядку	їх	здійс-
нення.	 Підприємства	 з	 іноземною	 участю	можуть	
брати	 участь	 в	 обговоренні	 законів	 з	 інвестицій,	
робити	зауваження	і	пропозиції	щодо	запропоно-
ваних	нововведень,	а	також	брати	участь	при	роз-
робці	стандартів	діяльності	інвесторів.

Держава	 консультує	 інвесторів	 з	 питань	 законів	
і	 актів,	 що	 регулюють	 інвестиції.	 Китай	 створює	
різноманітні	 системи	 інвестиційного	 співробіт-
ництва,	 розширюючи	 обмін	 і	 взаємодію	 в	 між-
народній	 інвестиційній	 сфері.	 Потік	 іноземних	
інвестицій	регулюється	в	окремих	регіонах.	Також	
створюються	спеціальні	економічні	зони	для	ком-
фортного	розвитку	проєктів.

Іноземні	 інвестори	 отримують	 передбачені	 дер-
жавою	 пільги,	 а	 їхні	 інвестиції	 заохочуються	 та	
спрямовуються	в	певні	регіони,	 галузі	 та	сфери.	
Іноземне	 підприємство	 може	 залучати	 фінансу-
вання	будь-якими	способами	і	публічно	розміщу-
вати	облігації,	акції	та	інші	цінні	папери.	Співро-
бітники	 уповноважених	 органів	 зобов'язуються	
зберігати	 конфіденційність	 інформації,	 отри-
маної	під	час	виконання	службових	обов'язків.

Новий	 закон	 забезпечує	 державний	 захист	 інте-
лектуальної	власності	інвестора	і	дає	йому	право	
вільно	вивести	з	території	КНР	свої	капіталовкла-
дення	і	прибуток.	Держава	гарантує	не	допускати	
примусове	вилучення	іноземних	інвестицій,	таке	
вилучення	 може	 бути	 тільки	 при	 наявності	 осо-
бливих	 обставин.	 Закон	 захищає	 інвесторів	 від	
застосування	до	них	додаткових	обов'язків	і	умов,	
що	не	прописані	в	законах.

Держава	 здійснює	 контроль	 і	 перевірку	 безпеки	
іноземних	 інвестицій.	 Якщо	 для	 інвестування	
в	 певну	 сферу	 потрібне	 отримання	 ліцензії,	
інвестор	 зобов'язаний	 її	 отримати,	 інакше	
діяльність	 буде	 порушувати	 законодавство	 КНР.	 
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Правила	 отримання	 ліцензії	 однакові	 для	
всіх	 інвесторів.	 Підприємства,	 що	 здійснюють	
виробничо-господарську	 діяльність,	 зобов'я-
зані	 дотримуватися	 вимог	 з	 охорони	 праці	
та	 соціального	 забезпечення,	 які	 існують	
у	КНР.	Їх	діяльність	підлягає	контролю,	зокрема	
антимонопольному.	

Новий	 закон	 враховує	 не	 тільки	 потреби	 інвес-
торів,	 але	 й	 передбачає	 відповідальність	 за	
порушення.	 Якщо	 іноземний	 інвестор	 вкладає	
гроші	 в	 заборонені	 сфери,	 він	 отримує	 припис	
з	 вимогою	 припинити	 свою	 діяльність.	 Також	
можливе	 відчуження	майна	 та	 акцій	 або	 їх	 кон-
фіскація,	якщо	вони	були	отримані	з	порушенням	
чинного	 законодавства.	 При	 виявленні	 пору-
шень	уповноваженим	органом	видається	припис	
з	вимогою	їх	усунути.	При	відмові	або	невиконанні	
вимог	застосовуються	заходи,	описані	вище.	

Якщо	 іноземний	 інвестор	 не	 надає	 до	 уповно-
важених	 органів	 звітність	 про	 інвестиції,	 йому	
видається	припис	про	усунення	порушення	в	кон-
кретний	термін.	При	порушенні	цього	терміну	на	
інвестора	накладається	штраф.	Відповідальність	
поширюється	і	на	співробітників	уповноважених	
органів	КНР.	За	розголошення	комерційної	таєм-
ниці,	 недбалість,	 допущені	 помилки	 при	 вико-
нанні	службових	обов'язків	до	них	застосовується	
кримінальна	відповідальність.	При	вчиненні	дис-
кримінаційних	 дій	 по	 відношенню	до	 іноземних	
інвестицій	у	КНР	за	державою	залишається	право	
вжити	заходи	у	відповідь.

Характерна	 особливість	 китайського	 законо-
давства	полягає	в	тому,	що	законодавчі	акти	роз-
робляються	неспішно,	ґрунтовно	і	нечасто	підда-
ються	перегляду.	Положення,	що	розробляються	
в	 розвиток	 законів,	 затверджуються	 зазвичай	
через	 чотири	 роки	 після	 самих	 законів.	 Саме	
ретельне	 опрацювання	 деталей	 у	 китайському	
законодавстві,	 особливо	 в	 підзаконних	 актах,	
сприяє	реалізації	положень	на	практиці.	

Китай	 створює	 сприятливі	 умови	 для	 ведення	
інвестиційної	діяльності	на	чесних	конкурентних	
умовах	і	поряд	з	цим	зобов'язує	інвесторів	дотри-
муватися	 китайського	 законодавства	 і	 не	 вести	
діяльність,	 яка	 несе	 загрозу	 державній	 безпеці	
КНР.	 Водночас	 китайська	 влада	 вже	 стурбована	
відтоком	капіталу	з	країни	і	починає	посилювати	
контроль	 за	 інвестиційними	 потоками,	 що	 при-

зводять	 до	 скорочення	 загальних	 обсягів	 інвес-
тицій	з	країни.	Потенційні	інвестори	почали	більш	
обережно	підходити	до	вибору	країн/об'єктів	для	
фінансування,	 ретельно	 зважуючи	 економічні	
і	геополітичні	ризики.

ШЛЯХОМ ДО ІНВЕСТИЦІЙ

Інтерес	до	України	є	не	тільки	в	західних	держав.	
Президент	 України	 Володимир	 Зеленський	
в	 інтерв’ю	журналісту	програми	Axios	 американ-
ського	телеканалу	HBO	наголосив,	що	незалежно	
від	 нації,	 якщо	 люди,	 бізнес,	 конкретна	 країна	
ставляться	 до	 вас	 з	 повагою,	 поважаючи	 ваш	
народ	 та	 кордони,	 то	 вони	 можуть	 бути	 присут-
німи	у	вашій	країні.

Україна	 високо	 цінує	 стратегічне	 партнерство	
з	Китаєм	та	 зацікавлена	в	максимальному	вико-
ристанні	 потужного	 потенціалу	 двосторонньої	
взаємодії.	 Подальша	 лібералізація	 двосторон-
ньої	торгівлі	та	поглиблення	інвестиційного	спів-
робітництва	 стануть	 важливим	 поштовхом	 для	
відновлення	 економік	 і	 подолання	 негативних	
наслідків	пандемії	в	наших	країнах.

Одним	з	перших	кроків	щодо	врегулювання	від-
носин	в	інвестиційній	сфері	в	Україні	стало	прий-
няття	Верховною	Радою	України	законів	України	
«Про	захист	 іноземних	 інвестицій	на	Україні»	 та	
«Про	 інвестиційну	 діяльність»	 1991	 р.	 Вказаний	
законодавчий	акт	 спрямований	на	 захист	 інвес-
тицій,	прибутків,	законних	прав	та	інтересів	іно-
земних	 інвесторів	на	 території	України.	Законом	
визначено	правовий	режим	діяльності	іноземних	
інвесторів	 та	 гарантії	 держави	щодо	 здійснення	
інвестиційної	діяльності	на	території	України.

А	 основне	 спрямування	 Закону	 України	 «Про	
інвестиційну	діяльність»	полягає	в	забезпеченні	
рівного	захисту	прав,	 інтересів	 і	майна	суб'єктів	
інвестиційної	 діяльності	 незалежно	 від	 форм	
власності,	 а	 також	 в	 ефективному	 інвестуванні	
економіки	 України,	 розвитку	 міжнародного	 еко-
номічного	співробітництва	та	інтеграції.	

У	1992	р.,	бажаючи	заохочувати,	захищати	і	ство-
рювати	 сприятливі	 умови	 для	 інвестицій,	 між	
Урядом	 України	 і	 Урядом	 Китайської	 Народної	
Республіки	підписана	відповідна	Угода.	
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Особливості	режиму	 іноземного	 інвестування	на	
території	 України	встановив	Закон	України	«Про	
режим	 іноземного	 інвестування»	 1996	 р.	 Поло-
ження	 цього	 Закону	 врегульовують	 відносини,	
зокрема	 щодо	 державних	 гарантій	 захисту	 іно-
земних	інвестицій,	державної	реєстрації	та	конт-
ролю	 за	 здійсненням	 інвестицій,	 діяльності	 під-
приємств	 з	 іноземними	 інвестиціями,	 розгляду	
суперечок	тощо.

Важливе	 значення	 має	 Закон	 України	 2000	 р.	
«Про	 усунення	 дискримінації	 в	 оподаткуванні	
суб'єктів	 підприємницької	 діяльності,	 створених	
з	 використанням	 майна	 та	 коштів	 вітчизняного	
походження».	 Він	 спрямований	 на	 захист	 кон-
куренції	 між	 суб'єктами	 підприємницької	 діяль-
ності,	 створеними	 без	 залучення	 коштів	 або	
майна	 (майнових	 чи	 немайнових	 прав)	 інозем-
ного	походження,	та	суб'єктами	підприємницької	
діяльності,	 створеними	 за	 участю	 іноземного	
капіталу,	 забезпечення	 державного	 захисту	
вітчизняного	 виробника	 та	 конституційних	прав	
і	свобод	громадян	України.

Окреме	 місце	 в	 системі	 інвестиційного	 законо-
давства	посідає	прийнятий	2001	р.	Закон	України	
«Про	 інститути	 спільного	 інвестування	 (пайові	
та	 інвестиційні	фонди)»,	 який	 визначає	 правові	

та	 організаційні	 основи	 створення,	 діяльності	
та	 відповідальності	 суб'єктів	 спільного	 інвес-
тування,	 особливості	 управління	 їх	 активами,	
встановлює	 вимоги	 до	 складу,	 структури	 та	 збе-
рігання	активів,	особливості	розміщення	та	обігу	
цінних	паперів	інститутів	спільного	інвестування,	
порядок	 та	 обсяг	 розкриття	 інформації	 інститу-
тами	 спільного	 інвестування	 з	метою	 залучення	
та	ефективного	розміщення	фінансових	ресурсів	
інвесторів	тощо.

Особливістю	 вітчизняного	 інвестиційного	 зако-
нодавства	є	те,	що	окремі	аспекти	в	інвестиційній	
сфері,	 окрім	 вищевказаних	 нормативно-пра-
вових	 актів,	 регулюються	 також	нормами	 госпо-
дарського,	податкового,	валютного,	банківського,	
фінансового,	 митного,	 цивільного	 й	 земельного	
законодавства,	 правовими	актами	про	привати-
зацію,	 підприємництво,	 інноваційну	 діяльність,	
цінні	папери	та	фондовий	ринок,	концесії	тощо.

Державне	 регулювання	 в	 інвестиційній	 сфері	
також	 здійснюється	 за	 допомогою	 значної	 кіль-
кості	 указів	 Президента	 України,	 постанов	 та	
розпоряджень	 Кабінету	 Міністрів	 України	 тощо.	
Значну	частину	вітчизняного	законодавства	ста-
новлять	 міжнародно-правові	 акти,	 учасником	
яких	є	Україна:	багатосторонні	міжнародні	угоди,	

Інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського програмі Axios 23 січня 2021 року. https://www.president.gov.ua/
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конвенції,	які	спрямовані	як	на	захист	іноземних	
інвестицій,	так	і	на	врегулювання	інших	питань.	

2010	 року	 прийнято	 Закон	 України	 «Про	 дер- 
жавно-приватне	 партнерство»	 –	 нормативно-
правовий	 акт,	 який	 заклав	 фундамент	 для	 сти-
мулювання	 розвитку	 співпраці	 між	 державним	
та	 приватними	 секторами.	 Вказаний	 Закон	
є	 рамковим	 та	 покликаний	 визначити	 основні	
принципи	 державно-приватного	 партнерства,	
зокрема:

–	 рівність	 перед	 законом	 державних	 та	 при-
ватних	 партнерів	 під	 час	 провадження	
діяльності	 в	 рамках	 державно-приватного	
партнерства;

–	 заборона	 будь-якої	 дискримінації	 та	 обме-
ження	 прав	 приватних	 партнерів,	 крім	
випадків,	передбачених	законом;

–	 узгодження	 інтересів	 державного	 та	 при-
ватного	 партнерів	 з	 метою	 досягнення	
взаємної	 вигоди	 та	 реалізації	 мети	 діяль-
ності	 в	 рамках	 державно-приватного	
партнерства;

–	 справедливий	розподіл	ризиків,	пов’язаних	
з	виконанням	договорів,	укладених	у	рамках	
державно-приватного	партнерства.

Максимальне	спрощення	для	суб’єкта	інвестиційної	
діяльності	порядку	отримання	послуг,	пов’язаних	із	
підготовкою	та	реалізацією	інвестиційних	проєктів,	
шляхом	запровадження	принципу	«єдиного	вікна»,	
покликаний	 забезпечити	 Закон	 України	 «Про	під-
готовку	 та	 реалізацію	 інвестиційних	 проєктів	 за	
принципом	«єдиного	вікна»	2010	р.	

Щодо	співпраці	нашої	держави	з	КНР,	то	до	дієвого	
механізму	Комісії	 зі	 співробітництва	між	Урядом	
України	та	Урядом	КНР	у	2017	р.	додався	План	дій	
Україна	 –	 Китайська	 Народна	 Республіка	 з	 реа-
лізації	 ініціативи	 спільного	будівництва	 «Еконо-
мічного	 поясу	 шовкового	 шляху»	 і	 «Морського	
шовкового	 шляху	 XXI	 століття»	 (далі	 –	 «Один	
пояс,	один	шлях»).	Сторони	домовилися	спільно	
сприяти	 реалізації	 проєктів	 співробітництва	 та	
ініціативи	«Один	пояс,	один	шлях»	 і	зміцнювати	
співробітництво.	

У	 рамках	 діяльності	 Підкомісії	 з	 питань	 торго-
вельно-економічного	 співробітництва	 Комісії	 зі	
співробітництва	 між	 Урядом	 України	 та	 Урядом	
Китайської	Народної	Республіки,	 сторони	домо-

вилися	 просувати	 співробітництво	 між	 під-
приємствами	 та	 фінансовими	 установами	 обох	
держав.	За	взаємовигідним	принципом	сторони	
об'єднуватимуть	 зусилля	 в	 здійсненні	 торгівлі,	
зокрема	 сільськогосподарською	 продукцією,	
проводити	 роботи	 по	 реалізації	 масштабних	
проєктів	у	сферах	інфраструктури	та	енергетики,	
у	 т.	 ч.	 відновлюваної	 енергетики,	 активно	 роз-
вивати	 співпрацю	 у	 сфері	 високих	 технологій,	
розширювати	 обсяги	 і	 сфери	 інвестицій	 для	
підприємців.	

Загалом	 аналіз	 стану	 правового	 регулювання	
в	інвестиційній	сфері	Україні	свідчить	про	те,	що	
інвестиційне	 законодавство	 потребує	 подаль-
шого	 вдосконалення,	 адже	 незважаючи	 на	 роз-
галужену	 систему	 правових	 актів,	 говорити	 про	
цілісну,	взаємоузгоджену	і	конкурентоспроможну	
систему	законодавства	наразі	передчасно.	

ПЕРЕКОНАТИ ІНВЕСТОРІВ

Китайські	 інвестиції	 в	 економіку	 України	 за	
29 років	 склали	за	різними	оцінками	від	 40	до	
300	 млн	 доларів.	 Китайських,	 як	 і	 інших	 іно-
земних	 інвесторів,	 відштовхує	 негативний	
досвід	 вкладення	 коштів	 в	 український	 бізнес,	
неможливість	 вивести	 кошти	 або	 вийти	 з	 про-
єкту	 без	фінансових	 втрат,	 особливості	 подат-
кового	 законодавства,	 корупція,	 специфіка	
нашого	 світогляду,	 відсутність	 державних	
гарантій,	 нестача	 в	 Україні	 кваліфікованих	
фахівців.	 Необхідна	 комплексна	 Програма	
з	поліпшення	інвестиційного	клімату	України	та	
іміджу	країни	в	очах	іноземців.

Мусимо	визнати,	Україна	не	дуже	добре	вміє	вре-
гульовувати	 конфлікти	 з	 інвесторами.	 Показово	
можна	порівняти	кількість	 суперечок,	 які	 країни	
не	можуть	врегулювати	мирно	або	за	допомогою	
місцевої	судової	системи.	У	цьому	випадку	інвес-
тори	йдуть	у	Міжнародний	центр	із	врегулювання	
інвестиційних	 суперечок	 (ICSID)	 при	 Світовому	
банку.	Наприклад,	як	позивач	В'єтнам	і	Камбоджа	
фігурують	 у	 ICSID	 лише	 по	 одному	 разу,	 Лаос	
і	Малайзія	–	по	3	рази,	Філіппіни	–	5,	Індонезія –	
8.	 Навіть	 у	 величезного	 Китаю	 –	 лише	 3	 таких	
випадки.	Для	порівняння,	в	України	їх	15,	включно	
із	 двома	 активними.	 Можливо,	 настав	 час	 поз-
бутися	 негативного	 шлейфу	 шляхом	 вивчення	
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і	запозичення	досвіду	регулювання	інвестиційної	
діяльності	 наших	 європейських	 і	 китайських	
партнерів?	

У	 грудні	 2020	 р.	 відбулася	 міжнародна	 конфе-
ренція	«Україна:	інвестиційна	гавань	у	часи	змін»,	
яку	 організував	 урядовий	 Офіс	 із	 залучення	
та	 підтримки	 інвестицій	 UkraineInvest	 за	 під-
тримки	 Програми	 USAID	 «Конкурентоспроможна	
економіка	 України».	 Зібравши	 онлайн	 близько	
1000 учасників	 з	понад	60	країн	 світу,	 захід	 став	
інтерактивною	 платформою	 для	 інформування	
міжнародної	 та	 української	 інвестиційної	 спіль-
ноти	щодо	прогресу	реформ	 і	розвитку	 інвести-
ційного	клімату	в	Україні	протягом	2020	року.

Під	 час	 заходу	 були	 окреслені	 стратегічні	
плани	 держави	 на	 2021	 рік,	 зокрема	 пріори-
тетність	 Стратегії	 залучення	 інвестицій	 в	 еко-
номіку	 України.	 Представники	 Уряду	 анонсу-
вали	 посилення	 своєї	 ролі	 в	 розвитку	 діалогу	
між	 державою	 та	 бізнесом	 та	 ініціювали	 ряд	
заходів,	 спрямованих	 на	 покращення	 бізнес- 
клімату.

У	 грудні	 Парламент	 ухвалив	 Закон	№	 3760	 про	
«інвестиційних	 нянь»,	 а	 в	 лютому	 2021	 р.	 Пре-
зидент	 України	 підписав	 закон,	 який	 гарантує	
державну	підтримку	проєктів	зі	значними	інвес-
тиціями.	 Закон	 передбачає,	 що	 державна	 під-
тримка	може	надаватись	у	таких	формах:

Закон	також	встановлює	чіткі	вимоги	до	інвести-
ційного	проєкту:

1)	 це	має	бути	проєкт	у	сфері	переробної	про-
мисловості	 (крім	 діяльності	 з	 виробництва	
та	 обігу	 тютюнових	 виробів,	 спирту	 етило-
вого,	 коньячного	 і	 плодового,	 алкогольних	
напоїв),	добування	з	метою	подальшої	пере-
робки	та/або	збагачення	корисних	копалин	
(крім	 кам’яного	 та	 бурого	 вугілля,	 сирої	
нафти	 та	 природного	 газу),	 поводження	
з	відходами,	транспорту,	складського	госпо-
дарства,	поштової	та	кур'єрської	діяльності,	
логістики,	 освіти,	 наукової	 та	 науково-
технічної	 діяльності,	 охорони	 здоров’я,	
мистецтва,	 культури,	 спорту,	 туризму	 або	
курортно-рекреаційній	сфері;

2)	 такий	 проєкт	 передбачає	 будівництво,	
модернізацію,	 технічне	 та/або	 техноло-
гічне	переоснащення	об’єктів	інвестування,	
придбання	 обладнання	 та	 комплектуючих	
до	нього,	а	також	може	передбачати	будів-
ництво	за	рахунок	коштів	інвестора	об’єктів	
суміжної	інфраструктури;

3)	 створення	впродовж	строку	реалізації	про-
єкту	 не	 менше	 80	 нових	 робочих	 місць.	
Середня	 заробітна	 плата	 працівників	 не	
менш	 як	 на	 15%	має	 перевищувати	 розмір	
середньої	 заробітної	 плати	 за	 відповідним	
видом	 діяльності	 в	 регіоні	 реалізації	 про-
єкту	за	попередній	рік;

4)	 розмір	інвестицій	упродовж	реалізації	про-
єкту	 має	 перевищувати	 суму,	 еквівалентну	
20	млн	євро	за	офіційним	курсом	валют;

5)	 строк	 реалізації	 інвестиційного	 проєкту	 із	
значними	інвестиціями	не	перевищує	п’ять	
років.

Державна	 підтримка	 не	 поширюється	 на	 інвес-
тиційні	 проєкти,	 що	 відповідають	 ознакам	 дер-
жавно-приватного	партнерства,	а	також	не	нада-
ється	 в	 ході	 приватизації	 об’єктів	 державної	 та	
комунальної	 власності.	 У	 законі	 є	 однозначний	
перелік	 тих,	 хто	 не	 може	 претендувати	 на	 дер-
жавну	підтримку.

За	 державною	 підтримкою	 проєкту	 зі	 знач-
ними	 інвестиціями	 інвестор	 має	 звернутися	 до	
уповноваженого	 органу,	 який	 повинен	 оцінити	
проєкт	 упродовж	 60	 днів	 та	 надати	 висновок	
про	 доцільність	 або	 недоцільність	 реалізації	 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ВВІЗНИМ МИТОМ  
НОВОГО УСТАТКУВАННЯ (ОБЛАДНАННЯ) ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ,  

ЩО ВВОЗЯТЬСЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТПРОЄКТУ

ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 
ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (НАДАННЯ 

У КОРИСТУВАННЯ АБО ОРЕНДУ НА УМОВАХ, ВИЗНАЧЕНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОЮ ІНВЕСТУГОДОЮ ТА З ПЕРЕВАЖНИМ ПРАВОМ 

ПРИДБАННЯ ТАКОЇ ДІЛЯНКИ ПІСЛЯ СПЛИВУ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ)

ДЕРЖАВА СПРИЯЄ ІНВЕСТОРУ ІЗ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ  
В ПРОЦЕСІ ПРИЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖ ТЕПЛО-, ГАЗО-, ВОДО-  

ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОЩО,  
ЩО НАЛЕЖАТЬ СУБ’ЄКТАМ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ, ЗАСОБІВ 
ТЕПЛО-, ГАЗО-, ВОДО- ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ІНЖЕНЕРНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ ТОЩО), НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ,  
ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
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проєкту	(можна	оскаржити	в	суді).	Таким	органом	
може	 стати	 Міністерство	 розвитку	 економіки	 
та	торгівлі	України.

Якщо	 уповноважений	 орган	 визнає	 проєкт	
доцільним,	 він	 протягом	 30	 робочих	 днів	 над-
силає	 його	 до	 Уряду	 та	 відповідного	 органу	
місцевого	 самоврядування.	 Упродовж	 місяця	
Уряд	 приймає	 рішення	 щодо	 укладення	 спеці-
ального	 інвестиційного	 договору	 та	 визначає	
особу,	уповноважену	на	його	підписання	з	боку	
держави.

Експертна	 спільнота	 вважає,	 що	 пріоритетними	
шляхами	 для	 залучення	 іноземних	 інвестицій	
повинні	стати:

➡	 завершення	 формування	 відповідної	
нормативно-правової	 бази	 (вітчизняна	
законодавча	 база	 має	 деякі	 недоліки:	
нестабільність	 і	 ненадійність,	 відсутність	
комплексності	 й	 наявність	 суперечно-
стей	 у	 законодавчих	 актах.	 Нестабільність	
зумовлює	 неможливість	 спрогнозувати	
виробничо-господарську	і	фінансову	діяль-
ність	об’єктів	інвестування);

➡	 подальше	 реформування	 податкової	 сис-
теми:	 спростити	 оподаткування	 підпри-
ємницької	 діяльності,	 знизити	 податкове	
навантаження	 та	 надати	 додаткові	 пільги	
іноземним	інвесторам	з	метою	підвищення	
податкової	конкурентоспроможності	вітчиз-
няної	економіки;

➡	 інвесторам,	 що	 вкладають	 фінансові	
ресурси	 в	 слабко	 розвинені	 регіони,	
потрібно	надавати	додаткові	преференції;

➡	 сприяння	 розвитку	 інститутів	 фондового	
ринку;

➡	 зміцнення	 фінансово-кредитної	 системи,	
створення	 небанківських	 фінансових	
установ,	 особливо	 лізингових	 і	 страхових	
компаній,	венчурних	фондів;

➡	 сприяння	 розвитку	 венчурного	 бізнесу,	
для	 цього	 потрібна	 активізація	 розвитку	
вітчизняного	фондового	ринку	та	допомога	
держави	у	розміщенні	цінних	паперів	вен-
чурних	фондів	первинної	емісії;

➡	 стимулювання	 залучення	 інвестицій	 у	 нау-
ково-технічну	та	інноваційну	діяльність;

➡	 реклама	 інвестиційних	 переваг	 України	
в	міжнародних	 засобах	масової	 інформації	
та	 проведення	 тематичних	 конференцій	
для	бізнесменів;

➡	 передача	потенційним	інвесторам	у	довго-
строкову	 оренду	 земельних,	 мінеральних,	
лісових	 та	 водних	 ресурсів	 за	 умови	 орга-
нізації	ними	в	Україні	виробництв	продукції	
з	високим	ступенем	переробки;

➡	 постійне	 покращення	 вітчизняної	 автомо-
більної	та	залізничної	транспортної	мережі,	
з	 першочерговим	 розвитком	 сполучення	
між	 Чорним	 і	 Балтійським	 морями	 та	 між	
Європою	і	країнами	Азії;

➡	 проведення	виваженої	фінансової	політики	
для	стабілізації	макроекономічного	середо-
вища,	що	 сприятиме	 створенню	 сприятли-
вого	 інвестиційного	 клімату	 та	 подоланню	
перешкод	залучення	іноземних	інвестицій;

➡	 розроблення	детальної	 стратегії	 Уряду	для	
заохочення	 інвестицій,	 також	 корисним	
було	 би	 створення	 порталу	 для	 інвесторів	
для	їх	інформаційної	підтримки	щодо	зако-
нодавчих	змін.

Як говорять мудрі люди, у світі немає 
дефіциту вільних грошей, є дефіцит 
приваб ливих ідей. Тому Україні задля 
успішного залучення ПІІ необхідне об'єд-
нання зусиль професійних законотворців, 
державних відомств, дипломатичного 
корпусу, бізнес-структур і експертів- 
міжнародників. Влада ставить перед 
собою амбітні цілі, а правники своїм 
завданням вважають побудову сучасної 
сталої регулятивної інвестиційної бази, 
яка не потраплятиме під вплив коротко-
строкових факторів.
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У Китаї	 кажуть:	 «Той,	 хто	 йде	 швидше	 –	
першим	 досягає	 цілі».	 Ще	 десять	 років	
назад	 доля	 Китаю	 в	 загальному	 екс-

порті	 української	 продукції	 становила	 3	%	 від	
його	 загального	 об’єму,	 а	 доля	 імпорту	 –	 7,6	%.	
У	 2020  році	 ці	 цифри	 здаються	 незрівнянно	
малими.	 14,5	%	 (на	 суму	 $7,1	млрд)	 –	від	 усіх	 екс-
портованих	 з	 України	 товарів	 прийшлося	 на	
долю	 Китаю.	 Частка	 імпорту	 становила	 15,4	%	
($8,3	млрд).	Це	стало	можливо	завдяки	наполег-
ливій	праці	Києва	та	Пекіна	на	шляху	до	поглиб-
лення	взаємовигідного	співробітництва.

Ріст	українських	поставок	до	Піднебесної		відбувся	
в	основному	за	рахунок	значного	збільшення	екс-
порту	української	агропродукції.	Китай	став	без-
заперечним	лідером	по	 імпорту	 кукурудзи	 (28	%	
всього	 українського	 експорту	 цього	 продукту),	
шроту	соняшника	(41	%),	ячменю	(54	%),	ріпакової	
олії	 (59	%),	 м’яса	 великої	 рогатої	 худоби	 (28	%),	
молочної	 сироватки	 (60	%).	 Як	 бачимо,	 китай-
ських	партнерів	цікавить	не	тільки	продукція	рос-
линництва,	але	й	товари	галузі	тваринництва.

УКРАЇНА ТА КИТАЙ: 
НОВИЙ ВИМІР СПІВРОБІТНИЦТВА

Владислава МАГАЛЕЦЬКА,  
голова Державної служби України 

з питань безпечності харчових 
продуктів і захисту споживачів

Окрім	 того,	 Піднебесна	 закуповувала	 великі	
об’єми	 соняшникової	 олії	 (18	%	 від	 усього	
українського	 експорту	 продукту)	 та	 соєвої	 олії	
(33	%).	 Лише	 експорт	 двох	 позицій	 –	 кукурудзи	
та	 соняшникової	 олії	 –	 приніс	 українським	 екс-
портерам	 $2,37	 млрд.	 Це	 на	 30	%	 більше	 усього	
загального	експорту	до	Китаю	п’ять	років	назад!			

Такі	приголомшливі	результати	стали	можливими	
завдяки	 кропіткій	 праці,	 яка	 вилилася	 в	 кон-
кретний	 позитивний	 результат.	 Якщо	 говорити	
про	експорт	продукції	рослинництва,	то	тут	вда-
лося	 досягти	 найкращих	 результатів.	 Право	 на	
експорт	ячменю	на	сьогодні	мають	51	український	
виробник,	сої	–	52,	кукурудзи	–	273	підприємства.	
Десять	 компаній	 отримали	право	поставляти	до	
Піднебесної	заморожену	лохину	та	чорницю.

Також	 активно	 розвивається	 напрям	 експорту	
продукції	 переробної	 галузі.	 Експортувати	 
український	соняшниковий	шрот	сьогодні	можуть	
36  виробників,	 ріпаковий	 шрот	 –	 9,	 буряковий	
жом	–	2.	
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Продукція	 тваринництва	 також	 користується	
попитом.	Так,	право	на	експорт	української	замо-
роженої	яловичини	мають	 три,	а	молочних	про-
дуктів	–	35	українських	підприємств.		Наразі	триває	
робота	щодо	процедури	акредитації	 українських	
підприємств	для	експорту	меду	до	КНР,	і	ми	спо-
діваємося	 на	 вирішення	 цього	 питання	 най-
ближчим	часом.	

Окрім	 того,	 спеціалісти	 Держпродспоживслужби	
України	 сьогодні	 активно	 працюють	 над	 від-
криттям	Китаю	ринку	м’яса	птиці;	борошна;	риби	
та	 рибних	 продуктів;	 яєць	 та	 яєчних	 продуктів;	
пшениці;	 ріпака;	 сорго;	 шроту	 соєвого;	 яблук;	
лохини;	 гороху	 та	 квасолі;	 черешні;	 кормів	 для	
домашніх	тварин;	комбікормів	для	сільськогоспо-
дарських	тварин,	птиці	та	ставкових	риб;	солоду;	
яловичих	 колагенових	 оболонок;	 замороженої	
малини.	Робота	по	відкриттю	китайського	ринку	
для	цих	продуктів	знаходиться	на	різних	стадіях.	
Але,	 переконана,	 нам	 вдасться	 і	 надалі	 погли-
блювати	 співпрацю,	 досягати	 результатів	 і	 ста-
вити	нові	цілі.	

Китайський	ринок	дуже	цікавий	для	українських	
виробників	майже	в	будь-якому	секторі	експорту	
агропродукції.	 Однак	 для	 його	 збільшення	 та	
розширення	 потрібні	 не	 тільки	 прямі	 дії	 ком-

петентних	 органів	 щодо	 скасування	 обмежень	
на	 доступ	 до	 ринків	 та	 отримання	 дозволів.	 Це	
до	 того	 ж	 і	 розширення	 логістичних	 можливо-
стей,	а	 також	взаємні	 інвестиції.	У	цих	напрямах	
і	Україна,	і	Китай,	знаходяться	поки	що	на	самому	
початку	розвитку	взаємовідносин.	Але,	як	писав	
колись	великий	філософ	Лао-Цзи:	 «Навіть	шлях	
у	тисячу	лі	починається	з	першого	кроку».		

Але	 головний	 капітал	 для	 будь-яких	 дружніх	 та	
партнерських	 взаємовідносин	 –	 це,	 звичайно,	
довіра.	 Без	 цього	 неможлива	 будь-яка	 спів-
праця.	 Спілкуючись	 з	 представниками	 бізнесу,	
я	 завжди	 наголошую	 на	 тому,	 що	 недостатньо	
просто	 вийти	 на	 новий	 ринок	 –	 потрібно	 три-
мати	високу	планку	якості	продукції,	що	експор-
тується.	 Тільки	 в	 цьому	 випадку	 можна	 досягти	
відмінних	результатів.	

Так	 само	 і	 в	 міждержавних	 відносинах	 важ-
ливо	 дотримуватися	 принципів	 взаємопо-
ваги	 та	 передбачуваності.	 У	 кожних	 стосунках	
завжди	 є	 різні	 періоди.	 Головне,	 як	 говориться	
в	 одній	 китайській	 мудрості,	 «зберігати	 в	 полі	
зору	 спільну	 мету	 при	 вирішенні	 повсякденних	
завдань».	 Адже	 мета	 і	 для	 Китаю,	 і	 для	 України	
одна:	нарощування	рівня	співпраці	на	взаємови-
гідній	основі.	Переконана,	що	так	і	станеться.		
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3 березня	2021	року	постановою	№	179	Кабі-
нету	 Міністрів	 України	 було	 затверджено	
Національну	економічну	стратегію	України	

на	 період	 до	 2030  року	 (НЕС-2030).	 Цьому	 доку-
ментові	 передувало	 проведення	 комплексного	
аудиту	 національної	 економіки	 та	 визначення	
векторів	економічного	розвитку	країни	в	розрізі	
20	 секторальних	 та	 функціональних	 напрямків.	
Платформою	 для	 розробки	 Стратегії	 виступив	
Центр	 економічного	 відновлення.	 До	 розробки	
цього	 масштабного	 документу	 було	 запрошено	
щонайменше	 450	 спеціалістів:	 представників	
органів	державної	влади,	фахових	експертів	від	
бізнесу,	 громадських	 організацій,	 у	 тому	 числі	
економістів	Української	асоціації	китаєзнавців.	

Важливість	 цієї	 ініціативи	 беззаперечна.	 Країні	
необхідний	план	розвитку	на	найближчі	10 років	
із	 затвердженими	 стратегічними	 напрямками,	

Віта ГОЛОД,  
кандидат економічних наук,  

голова правління  
Української асоціації китаєзнавців

МІСЦЕ КИТАЮ  
В НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЧНІЙ СТРАТЕГІЇ 
УКРАЇНИ НА ПЕРІОД  
ДО 2030 РОКУ

індикаторами	 зростання,	 секторальними	 прі-
оритетами	 та	 кінцевими	 цілями.	 Підготовка	
документа	викликала	великий	резонанс	в	укра-
їнському	суспільстві,	бо	вперше	за	всі	роки	неза-
лежності	 у	 фахових	 спеціалістів	 різних	 сфер	
економічної	 діяльності	 спитали	 їхню	 думку	 та	
запросили	до	консультацій.	

Мати	довгострокову	стратегію	або	план	економіч-
ного	розвитку	–	це	світова	практика.	Експертами	
Центру	 економічного	 відновлення	 вивчалися	
національні	 економічні	 візії	 та	 стратегії	 Велико-
британії,	Німеччини,	Польщі,	Мексики,	арабських	
країн.	 На	 нашу	 думку,	 несправедливо	 оминули	
увагою	 китайський	 досвід,	 який	 є	 унікальним.	
Китай	 відомий	 своїми	 п’ятирічними	 планами	
економічного	 та	 соціального	 розвитку,	 перший	
з	яких	був	оголошений	ще	в	1953	році.	На	початку	
березня	затверджено	14-ту	п’ятирічку.	Що	цікаво,	
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в	 останніх	 п’ятирічках	 економіка	 не	 є	 основною	
метою	 державного	 планування	 в	 Китаї,	 більше	
уваги	вже	приділяється	освіті,	інноваціям,	захисту	
навколишнього	середовища,	зростанню	соціаль-
ного	добробуту	населення.

Місія	 та	 економічна	 візія,	 описана	 в	 НЕС-2030,	
цілком	зрозуміла	та	відповідає	очікуванням	кож-
ного	 українця,	 так	 само,	 як	 і	 цінності	 та	 прин-
ципи	 економічної	 політики.	 Планове	 збіль-
шення	 темпів	 економічного	 зростання	 з	 метою	 
підвищення	рівня	добробуту	населення	–	основна	
ідея	 стратегії.	 Визначено,	 що	 країні	 потрібні	 як	
внутрішні	 реформи,	 так	 і	 трансформація	 зов-
нішньої	 політики,	 яка	 включає	 продуману	 між-
народну	 економічну	 та	 інвестиційну	 діяльність,	
а	також	кропітку	роботу	щодо	формування	та	під-
вищення	 репутації	 країни.	 Фінальний	 документ	
викликав	не	меншу	дискусію,	ніж	його	підготовка.	
На	превеликий	жаль,	основний	глобальний	тренд	
не	 був	 врахований,	 а	 саме	 –	 світове	 лідерство	
Китаю	в	найближчій	перспективі.

За	 прогнозами	 такого	 провідного	 економіч-
ного	центру	як	Centre for Economics and Business 
Research	 (CEBR),	 Китай	 стане	 світовим	 еконо-
мічним	 лідером	 у	 2028	 році.	 Виконуючи	 роль	
провідного	 глобаліста,	 КНР	 співпрацюватиме	
з	 усіма	 країнами	 світу	 тою	 чи	 іншою	мірою.	 Чи	
готова	 Україна	 до	 цього?	 У	 НЕС-2030	 є	 лише	
декілька	поверхневих	згадок	про	Піднебесну.

Треба	розуміти,	що	Європейський	 та	 євроатлан-
тичний	 курс	 України	не	 суперечить	 співробітни-
цтву	 з	 Китаєм,	 який	 є	 стратегічним	 партнером	
України	вже	10	років.	Усі	європейські	країни	мають	
тісне	партнерство	з	КНР	по	всім	напрямкам	діяль-
ності.	Гарним	прикладом	є	Польща,	на	яку	не	раз	
посилалися	експерти	з	Центру	економічного	від-
новлення	під	час	робочих	зустрічей.	З	2012	року	
в	Польщі	реалізується	міжвідомчий	проєкт	із	про-
сування	 польсько-китайської	 економічної	 спів- 
праці	під	назвою	«Go China»,	що	було	включено	
до	стратегії	зовнішньої	політики	країни	на	період	
2017–2021	рр.

У	НЕС-2030	ініціатива	«Один	пояс,	один	шлях»	наз-
вана	Шовковим	шляхом.	Прикро,	що	стратегічною	
ціллю	до	2030	року	зазначено	лише	«визначення	
на	 території	 України	пілотних	проєктів	 розвитку	
перевезень	 за	 напрямком	 Шовкового	 шляху»,	
хоча	наша	країна	однією	 з	перших	приєдналася	
до	 цієї	 ініціативи	 та	 ще	 за	 попередніх	 урядів	 
пройшла	усі	підготовчі	етапи.

Між	Міністерством	 економічного	 розвитку	 і	 тор-
гівлі	 України	 та	Міністерством	комерції	 КНР	під-
писано	 протокол	 про	 зміцнення	 співпраці	 зі	
спільної	 реалізації	 ідеї	 побудови	 економічного	
поясу	 Великого	 шовкового	 шляху	 та	 укладено	
план	 дій	 Україна	–	КНР	 із	 реалізації	 ініціативи	
спільного	будівництва	«Економічного	поясу	шов-
кового	 шляху»	 та	 «Морського	 шовкового	 шляху	

За ініціативи Президента України Володимира Зеленського було здійснено Аудит економіки держави та представлення його результатів 
6 листопада 2020 року. Джерело: https://nes2030.org.ua
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ХХІ	століття».	Пан	Степан	Кубів,	голова	української	
делегації,	 виступав	на	Другому	Форумі	 високого	
рівня	 з	 міжнародного	 співробітництва	 «Один	
пояс,	один	шлях»	у	Пекіні	з	промовою	щодо	готов-
ності	реалізовувати	спільні	проєкти	(які	вже	були	
визначені)	з	розвитку	інфраструктури,	альтерна-
тивної	енергетики,	високих	технологій,	співпраці	
в	 аерокосмічній	 сфері,	 переробці	 агропродукції	
тощо.	 Наразі	 «Економічний	 пояс	 шовкового	
шляху»,	 на	жаль,	 	 активно	 розвивається	 в	 обхід	
України.	 І	 поки	 ми	 будемо	 «визначати	 пілотні	
проєкти	наступні	10 років»,	наші	сусіди	вже	отри-
мують	 дивіденди	 від	 співробітництва	 в	 рамках	
цієї	 ініціативи.	 Як	 влучно	 зазначено	в	НЕС-2030,	
причиною	тому	є	непослідовність	політики	уряду.	
Ще	 можна	 додати	 –	 відсутність	 практики	 послі-
довності	передачі	влади	в	нашій	країні.	

У	 документі	 є	 розуміння	 необхідності	 розви-
вати	«транспортний	маршрут	Нового	шовкового	
шляху»	 з	 метою	 залучення	 додаткових	 тран-
зитних	 потоків	 територією	 України.	Однак	 серед	
шляхів	 досягнення	 стратегічних	 цілей	 не	 ста-
виться	 завдання	 ні	 до	 АТ	 «Укрзалізниця»,	 ні	 до	
ДП	 «АМПУ»	 активізувати	 діалог	 з	 китайськими	
колегами	 щодо	 знаходження	 високоефективних	
логістичних	рішень.	

Україна	 втратила	 час,	 коли	 її	 участь	 в	 ініціативі	
«Один	 пояс,	 один	 шлях»	 могла	 бути	 ключовою.	
Наразі	Польща	закріпила	за	собою	статус	основ-
ного	 транзитного	 і	 логістичного	 хабу	 товаро-
потоків	між	ЄС	та	Азією	в	Центральній	та	Східній	

Європі.	 Активні	 дії	 України	 могли	 б	 залучити	
частину	 транзитного	 товаропотоку,	 дозволили	
б	 долучитися	 до	 будівельних,	 інфраструктурних	
та	транспортних	проєктів	ініціативи	тощо.	Наразі	
розвиток	 прямого	 залізничного	 сполучення	 між	
Китаєм	 та	 Україною	 знаходиться	 на	 початковій	
стадії.	 Кількість	 контейнерних	 перевезень	 спо-
лученням	 Китай	 (ряд	 з/д	 станцій)	 –	 Філія	 «ЦТС	
«Ліски»	 на	 рівні	 80–160  TEU	 на	 місяць.	 Експорт	
до	Китаю	українських	товарів	залізницею	майже	
не	 здійснюється.	 За	 відсутності	 переговорного	
процесу	на	рівні	урядів	двох	країн,	Україна	може	
постраждати	 і	 в	 морських	 контейнерних	 пере-
везеннях.	 Морський	 шлях	 до	 Європи	 вже	 також	
здійснюється	в	обхід	України.	З	2019	року	китай-
ські	контейнеровози	почали	заходити	в	глибоко-
водний	порт	Гданськ.	Активний	розвиток	проєкту	
польського	Центрального	комунікаційного	порту	
скоріш	за	все	перетягне	на	себе	роль	основного	
авіаційного	 транзитного	 хабу	 між	 Європою	 та	
Азією.	Китай	завжди	«залишає	вікно	відкритим»,	
і	 є	 шанс	 повернути	 втрачені	 можливості	 при	
мудрій	 і	 послідовній	 політиці.	 На	 нашу	 думку,	
необхідно	розпочати	з	активної	співпраці	з	поль-
ськими	 колегами	 в	 спільних	 інфраструктурних,	
фінансових	 та	 інших	 проєктах,	 використовуючи	
свої	 географічні	 переваги.	 Все	 ж	 є	 впевненість	
у	необхідності	відновлення	діалогу	в	рамках	 іні-
ціативи	«Один	пояс,	один	шлях»	між	Україною	та	
КНР	на	усіх	рівнях.	

Розробники	НЕС-2030	оминули	увагою	перспектив-
ність	 такого	фінансового	механізму,	як	Азійський	
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банк	інфраструктурних	інвестицій	(АБІІ),	який	фак-
тично	є	 інструментом	реалізації	 ініціативи	«Один	
пояс,	один	шлях».	Варто	знати,	що	АБІІ	займається	
фінансуванням	проєктів,	не	висуваючи	умов	щодо	
політики	 розвитку	 країни-партнера	 на	 відміну	
від	 МВФ	 та	 Світового	 банку.	 Як	 додаткова	 пере-
вага,	 минулого	 року	 АБІІ	 заснував	 програму	 під-
тримки	країн-учасників,	 які	постраждали	від	епі-
демії	 COVID-19.	 Для	 України	 така	 співпраця	 була	
б	додатковим	джерелом	підтримки,	 зважаючи	на	
зростання	боргового	навантаження	на	 економіку	
через	 пандемію.	 Цікавим	 досвідом	 буде	 можли-
вість	 тристороннього	партнерства,	 із	 залученням	
європейських	 партнерів	 до	 реалізації	 проєктів	
в	 рамках	 ініціативи	 «Один	 пояс,	 один	 шлях».	
Подібна	 практика	 вже	 застосовується	 з	 Німеч-
чиною,	Великобританією,	Італією	та	Японією.	Наш	
західний	 сусід	Польща	 є	 однією	 з	 держав	 –	 спів-
засновниць	 АБІІ	 з	 2015	 року	 та	має	 великий	 зиск	
від	 активної	 участі	 в	 цій	 ініціативі.	 Наприклад,	
понад	80%	товарообігу	по	залізній	дорозі	між	ЄС	та	
Китаєм	відбувається	через	Польщу.	Україна	могла	
б	 самостійно	 або	 спільно	 з	 європейськими	 коле-
гами	розпочати	діалог	щодо	можливості	співпраці	
з	АБІІ	у	фінансовій	сфері.	

У	розділі	«Інфраструктура»	однією	із	стратегічних	
цілей	 встановлено	 «проведення	 переговорів	
з	Китаєм	для	входження	до	“формату	17+1”,	зокрема	
з	метою	залучення	інвестицій».	Формат 17+1	–	іні-
ціатива,	 започаткована	 в	 2012  році	 у	 Варшаві,	
має	за	мету	активізацію	ділових	та	 інвестиційних	
відносин	 між	 Китаєм	 та	 17	 країнами	 Центральної	
та	 Східної	 Європи.	 Не	 зовсім	 зрозуміло,	 чому	 це	
завдання	значиться	саме	в	цьому	розділі.	Формат	
має	 набагато	 ширші	 завдання,	 ніж	 залучення	
інвестицій.	Доречно	було	б	перенести	цю	 задачу	
в	 підрозділ	 «Міжнародна	 економічна	 політика	
та	 торгівля»	 з	метою	розширення	 участі	 в	 регіо-
нальних	проєктах.	Приєднання	України	до	цієї	іні-
ціативи	надало	б	нашій	країні	перш	за	все	безпе-
кові	та	геополітичні	переваги,	дозволило	б	нам,	не	
будучи	членом	ЄС,	вести	діалог	з	Китаєм	за	одним	
столом	з	нашими	європейськими	колегами.	

Про	трансформацію	економічної	дипломатії	було	
заявлено	 під	 час	 публічного	 обговорення	 теми	
«Міжнародна	 економічна	 політика	 та	 торгівля	
(Експортно-кредитне	 агентство)»	 у	 Кабінеті	 Міні-
стрів	України	2	лютого	2021	року.	Цілком	зрозуміло,	
що	 просування	 української	 продукції	 на	 ринки	

країн	 світу	 буде	 головною	 стратегічною	 ціллю	
економічної	 політики	 найближчими	 роками.	
У	фінальному	документі	зазначено	про	план	роз-
ширення	 мережі	 торговельно-економічних	 пред-
ставництв	за	кордоном.	Китай	значиться	першим	
в	 списку.	 Хоча	 про	 те,	 що	 Піднебесна	 є	 першим	
торговельний	партнером	України,	в	документі	не	
сказано.	

У	 НЕС-2030	 зафіксовані	 завдання	 розробити	 Екс-
портну	стратегію	України	до	2027	року	та	Стратегію	
розвитку	 туризму	 до	 2030	 року.	 Зважаючи	 на	 те,	
що	КНР	–	наймасштабніший	ринок	збуту,	а	китай-
ські	туристи	є	драйвером	росту	туристичної	галузі,		
сподіваємося,	що	співробітництво	з	Піднебесною		
в	обох	стратегіях	стане	в	пріоритеті.	

НЕС-2030	надалі	має	перерости	в	план	дій	для	Кабі-
нету	Міністрів	України,	профільних	міністерств	та	
відомств.	Реалізація	завдань	з	метою	досягнення	
стратегічних	 цілей,	 індикаторів	 та	 результатів	 за	
напрямками	потребує	подальшої	кропіткої	роботи	
як	 в	 українському	 експертному	 середовищі,	 так	
і	 на	 міжнародних	 майданчиках.	 Співробітництво	
з	 нашим	 стратегічним	 партнером	 Китаєм	 може	
відбуватися	 не	 лише	 у	 сфері	 торгівлі	 та	 інфра-
структури.	 Необхідно	 враховувати	 інноваційність	
та	технологічність	Піднебесної	в	енергетиці,	видо-
бувній	промисловості,	цифровій	економіці,	сфері	
послуг.	 Досягнення	 описаних	 в	 НЕС-2030	 страте-
гічних	 індикаторів	буде	важко	досягти	без	актив-
ного	 співробітництва	 з	 Китаєм.	 Наразі	 потенціал	
наших	 взаємовідносин	 не	 реалізований,	 носить	
безсистемний	характер.

У	 10-ту	 річницю	 стратегічного	 партнерства	 між	
Україною	 та	 Китаєм	 варто	 зібрати	 за	 одним	
столом	 всі	 ключові	 міністерства	 та	 державні	
корпорації	 України	 для	 спільного	 визначення	
подальших	 кроків	 у	 співпраці	 з	 Піднебесною.	
Це	має	бути	дорожня	карта	до	2030	року.	ХХІ	сто-
річчя	 названо	 сторіччям	 Азії,	 де	 Китай	 –	 регіо-
нальний	 лідер.	 Україна,	 розвиваючи	 свої	 відно-
сини	з	КНР,	отримує	подвійний	бонус.	Ця	дорожня	
карта	 може	 стати	 драйвером	 Азійської	 стратегії,	
про	 яку	 в	 минулому	 році	 оголосив	 пан	 Дмитро	
Кулеба.	Також	важливо	задля	досягнення	страте-
гічної	цілі	НЕС-2030	«підвищити	довіру	та	повагу	
до	 України	 з	 боку	 …	 міжнародних	 інвесторів»,	
сісти	 за	 стіл	 переговорів	 з	 китайськими	 коле-
гами	з	проблемних	питань.	Системна	і	послідовна	
робота	буде	мати	позитивний	результат.	
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*Українська асоціація бізнесу і торгівлі  
(https://ubta.com.ua/en ) – українська недержавна 
ділова асоціація з офісами в Києві і Брюсселі, ман-
датом якої є просування інтересів та потреб укра-
їнських експортерів на європейському та інших 
ключових ринках зовнішньої торгівлі України, 
налагодження конструктивних відносин України 
з її торговельними партнерами. 

Назар БОБИЦЬКИЙ,  
Українська асоціація бізнесу  

і торгівлі (УАБТ)*

З появою ініціативи ЄС «Європейський зелений 
курс» кліматичний порядок денний несподі-
вано для багатьох перекочував з документів 

спеціалізованих дипломатичних конференцій та 
академічних видань до корпоративних презентацій, 
інвестиційних планів та урядових експортних 
стратегій. Нова ініціатива Брюсселя стає передві-
сником тектонічних змін в економічній політиці 
держав, яка впливатиме на цілі індустрії, бізнес-мо-
делі, способи виробництва і технології. Віднині 
частка парникових викидів у процесі виробництва 
продукту чи послуги стає таким же важливим фак-
тором його успішності на ринку, як й інновації, вар-
тість робочої сили, транспорт і логістика. 

Європейський	 зелений	 курс	 також	 є	 свідченням	
того,	 що	 клімат	 стає	 новим	 потужним	 інструментом	
зовнішньої	 політики,	 передусім	 торговельної	 полі-
тики.	 Чи	 буде	 цей	 інструмент	 використаний	 у	 пози-
тивних	цілях	уникнення	глобальної	екологічної	ката-
строфи,	 а	 також	 як	 стимул	 для	 нових	 технологій,	
продуктів	 та	 бізнес-моделей?	 Чи	 можливо	 він	 стане	
новим	 інструментом	 торговельного	 протекціонізму	
і	дискримінації?	

У	 міжнародній	 кліматичній	 політиці	 Україна	 та	
Китай	 перебувають	 на	 полярно	 протилежних	 пози-
ціях.	 Китайська	 промисловість	 і	 торгівля	 займають	
глобальні	 лідерські	 позиції.	 Експорт	 став	 рухомою	
силою	економічного	зростання	китайської	економіки	
і	основною	запорукою	безпрецедентного	китайського	
соціального	чуда	–	виведення	сотень	мільйонів	з	край-
ньої	бідності,	поширення	освіти,	комунальних	послуг	

УКРАЇНА ТА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
ЗЕЛЕНИЙ КУРС»: ВИКЛИКИ, 
МОЖЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ  
ДЛЯ СПІВПРАЦІ З КИТАЄМ
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та	 інших	соціальних	благ.	Однак	оборотною	сто-
роною	 медалі	 є	 те,	 що	 на	 Китай	 припадає	 28%	
від	світових	обсягів	парникових	викидів.	Модель	
китайського	 економічного	 та	 соціального	 чуда	
невідкладно	 потребує	 нової,	 сталої	 основи	 для	
свого	розвитку.		

Частка	 України	 у	 світовому	 вуглецевому	 балансі	
складає	 0,68	%	 і	 суттєво	 знижувалася	 впродовж	
останніх	 20	 років.	 Ключова	 причина	 –	 болісні	
процеси	 економічних	 трансформацій	 	 і	 реформ	
1990  років,	 які	 супроводжувалися	 економічним	
спадом	 та	 пригніченням	 цілих	 індустріальних	
галузей.	

Водночас	 з	 укладенням	 Угоди	 про	 асоціацію	
Україна	 отримує	 новий	 шанс	 для	 свого	 еконо-
мічного	 розвитку.	 Вигідне	 географічне	 розта-
шування	 на	 порозі	 одного	 з	 найбільших	 ринків	
світу,	 а	 також	формування	 єдиного	 з	 ЄС	 регуля-
торного	поля	в	рамках	Поглибленої	та	всебічної	
зони	 вільної	 торгівлі	 з	 ЄС	 створює	 унікальні	
можливості	для	експортно-орієнтованих	підпри-
ємств,	які	забажають	розглядати	Україну	як	місце	
для	інвестицій.	

У	 цьому	 контексті	 Україна	 унікально	 позиціоно-
вана	для	того,	щоб	отримати	максимальні	вигоди	
від	 новацій	 Європейського	 зеленого	 курсу	 за	
умови,	 якщо	вона	вміло	 та	послідовно	мінімізу-
ватиме	його	ризики.	

Ключові	 завдання	 для	 українського	 уряду	 –	 це	
уникнути	 застосування	 до	 українського	 екс-
порту	 нового	 виду	 торговельного	 бар’єру	 –	 вуг-

лецевого	 корекційного	 механізму	 імпорту,	 який	
передбачає	 ввести	 Європейський	 зелений	 курс.	
Попередньо	 відомо,	 що	 на	 першому	 етапі	 цей	
інструмент	має	поширюватися	на	найбільш	вугле-
цевомісткі	сировинні	товари,	такі	як	сталь,	міне-
ральні	добрива,	цемент.	Серед	цих	товарів	сталь	
є	 традиційно	 вагомим	 українським	 експортним	
товаром	до	ЄС.	

Інші	 ризики	 	 –	 це	 підвищені	 вимоги	 сталості	
та	 мінімізації	 впливу	 на	 довкілля	 аграрного	
сектору,	 які	 ЄС	 висуває	 до	 своїх	 виробників	
в	рамках	Європейського	зеленого	курсу.	Йдеться	
про	 значну	 мінімізацію	 використання	 засобів	
хімічного	 захисту	 рослин,	 антимікробних	 пре-
паратів	 у	 тваринництві,	 збереженні	 і	 примно-
женні	лісів.	Очевидно,	що	ці	жорсткі	правила	до	
європейських	 виробників	 будуть	 супроводжу-
ватися	 рівноцінними	 нетарифними	 вимогами	
до	 імпортних	 агротоварів	 для	 «вирівнювання	
правил	 гри».	 Як	 третій	 найбільший	 експортер	
агрохарчових	 товарів	 до	 ЄС,	 Україна	 вразлива	
до	цих	ризиків.	

Преференційний	 режим	 торговельних	 відносин	
в	 рамках	 Угоди	 про	 асоціацію	 ставить	 Україну	
в	 порівняно	 вигідні	 умови	 для	 діалогу	 з	 Брюс-
селем.	Положення	Угоди	про	асоціацію	несумісні	
із	 запровадженням	нових	 торговельних	бар'єрів	
і	 заохочують	 сторони	 до	 діалогу	 у	 сфері	 торго-
вельної	політики.	Саме	тому	Україна	стала	однією	
з	перших	країн,	яка	започаткувала	з	ЄС	офіційний	
діалог	 щодо	 впливу	 Європейського	 зеленого	
курсу	на	двосторонні	відносини.	
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У	цьому	діалозі	позиція	України	чітка	і	зрозуміла:	
Київ	 поділяє	 з	 ЄС	 цілі	 та	 принципи	 Європейсь-
кого	 зеленого	 курсу,	 однак	 очікує	 від	 Брюсселя	
врахування	 особливих	 національних	 обставин	
економічного	розвитку	України	при	оцінці	кліма-
тичних	 амбіцій,	 як	 це	 передбачає	 Паризька	 клі-
матична	 угода.	 Тому	 потрібен	 компроміс,	 який	
буде	сумісний	з	духом	ЄЗК	і	водночас	зберігатиме	
перспективи	 економічного	 розвитку	 України	 на	
основі	зовнішньої	торгівлі.

За	 умови	досягнення	 таких	широких	політичних	
домовленостей	шанси	України	скористатися	при-
хованими	 можливостями	 ЄЗК	 ЄС	 лише	 зростуть.	
Достатньо	 назвати	 лише	 найбільш	 очевидні	
приклади:

 органічне аграрне господарство.	 Європей-
ський	 зелений	 курс	 очікує	 від	 європей-
ського	аграрного	сектору	наростити	до	25%	
частку	органічних	продуктів	харчування	на	
полицях	магазинів.	Однак	обмежені	ресурси	
орних	земель	в	Європі	роблять	досягнення	
цього	завдання	самотужки	нереалістичним.	
Водночас,	 за	 даними	 Євростату,	 Україна	
займає	друге	місце	серед	експортерів	орга-
нічної	 продукції	 до	 ЄС.	 Без	 українських	
продуктів,	 що	 відповідають	 європейським	
вимогам,	 досягнення	 проголошених	 цілей	
буде	складним;

 продовольча безпека. В	умовах	погіршення	
клімату	 та	його	непередбачуваності	безпе-
ребійне	 постачання	 продуктів	 харчування	
належної	якості	стає	питанням	національної	
безпеки.	 Оскільки	 мова	 йде	 про	 необхід-
ність	 зберегти	 цілісність	 ланцюжків	 виро-
щення	 і	 переробки	 агропродукту,	 а	 також	

забезпечити	 їхню	відповідність	принципам	
сталого	 розвитку,	 Міжнародна	 організація	
продовольства	(ФАО)	говорить	про	безпеку	
цілих	продовольчих	систем,	які	об’єднують	
ланцюжки	аграрного	виробництва.	Україна	
особливо	 добре	 підготовлена	 до	 цих	
викликів	 завдяки	 сприятливій	 комбінації	
високоякісних	 орних	 земель,	 логістичної	
близькості	 до	 європейського	 ринку,	 адап-
тації	 європейських	 харчових	 стандартів	 та	
ефективності	свого	аграрного	сектору;

 воднева енергетика.	 В	 умовах	 відмови	
від	 викопних	 енергоносіїв,	 водень	 зали-
шається	 єдиною	 екологічно	 нейтральною	
альтернативою.	 Ключовим	 елементом	
процесу	 виробництва	 водню	 є	 електро-
енергія,	 і	 вона	 повинна	 надходити	 з	 від-
новлювальних	 джерел,	 щоб	 забезпечити	
кліматичну	 нейтральність	 цього	 процесу.	
Україна	може	 запропонувати	 своїм	 сусідам	
та	Європі	вигідну	комбінацію	факторів	для	
розгортання	індустрії	кліматично	нейтраль-
ного,	 «зеленого»	 водню:	 потужний	 сектор	
атомної	 енергетики	 та	 швидкозростаючий	
сектор	 енергогенеруючих	 систем	 із	 від-
новлювальних	 джерел,	 а	 також	 унікальну	
газотранспортну	 систему	 з	 її	 місткими	 схо-
вищами	 зберігання	 газу,	 яка	 поступово	
може	 бути	 пристосована	 до	 потреб	 	 збері-
гання	і	транспортування	водню.	Для	реалі-
зації	 цього	 потенціалу	 потрібно	 стабілізу-
вати	 та	 реформувати	 національний	 ринок	
електроенергії,	а	також	забезпечити	участь	
України	 в	 таких	 ініціативах	 ЄС	 як	 Євро-
пейський	альянс	чистого	водню.	

Ці	складові	елементи	майбутньої	«європейської»	
історії	успіху	України	пропонують	багатообіцяючі	
можливості	 для	 китайських	 компаній	 в	 Україні.	
Китайські	інвестори	можуть	стати	учасниками	цієї	
історії	успіху,	а	Україна	та	Китай	зможуть	почати	
писати	нову	сторінку	в	хроніці	своєї	економічної	
співпраці.	
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В ажливе	 значення	приділяється	 створенню	
та	 розвитку	 в	 КНР	 організаційних	 форм	
інноваційної	 діяльності,	 які	 вирізняються	

наявністю	пільгових	режимів.	Зокрема,	це	стосу-
ється	5	спеціальних	економічних	зон	(Шеньчжень,	
Чжухай,	Шаньтоу,	Сямень,	Хайнань).	Згідно	з	існу-
ючим	 режимом	 адміністрації	 зон	 (керуючі	 комі-
тети)	користуються	правами	провінційних	урядів	
в	 галузі	 регулювання	 економічного	 розвитку	
і	 розробки	 нормативно-правової	 бази.	 Зокрема,	
вони	 самостійні	 у	 питаннях	 запозичення	 коштів	
на	 світовому	 і	 внутрішньому	 кредитних	 ринках,	

розміщення	 за	 кордоном	 облігацій	 в	 рамках	
лімітів,	що	надаються	центральним	урядом.	При	
цьому	 вони	 відповідають	 за	 свої	 зобов'язання	
власними	коштами.	Встановлений	у	проєкти	ліміт	
іноземних	 інвестицій	 складає	 50	 млн	 дол.	 США.	
Інвестиції	 іноземного	 резидента	 повинні	 стано-
вити	не	менше	25,0	%	статутного	капіталу	в	ство-
рюваному	підприємстві.

Що	ж	 стосується	 підприємств-резидентів	 СЕЗ,	 то	
до	 них	 застосовується	 пільгова	 ставка	 податку	
на	 прибуток,	 п'ятирічні	 «податкові	 канікули»	
з	повним	або	частковим	звільненням	від	сплати	

Одним із стратегічних напрямків еконо-
мічного розвитку КНР та України є інно-
ваційна діяльність промислових підпри-
ємств. Необхідно відмітити, що КНР 
прагне стати глобальним гравцем на ринку 
високотехнологічної продукції, здійснює 
активний перехід від інвестиційної еко-
номіки до економіки знань, створює най-
більший спожив чий ринок у світі.

БОЙКО О. М.,  
к.е.н., с.н.с., пров.н.с. відділу 

інноваційної політики, 
економіки та організації  

високих технологій 
ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування  
НАН України»
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податку	(перші	два	роки –	податок	не	стягується,	
наступні	три	роки –	50,0	%	від	діючої	ставки).	До	
2008	р.	пільгова	ставка	податку	на	прибуток	ста-
новила	 15,0	%	 (для	 інших	 китайських	 компаній	
поза	 пільгових	 зон	 на	 той	 момент	 діяла	 ставка	
33,0	%).

Згідно	 з	 повідомленням	 Держради	 КНР	 «Про	
перехідну	 політику	 надання	 пільг	щодо	 податку	
на	 прибуток	 підприємств»	 (2007	 р.)	 для	 підпри-
ємств-резидентів	 СЕЗ	 з	 1	 січня	 2008	 р.	 був	 вста-
новлений	п'ятирічний	перехідний	період	на	нові	
ставки	 зазначеного	 податку:	 у	 2008	 р.  –	 18,0	%,	
2009	р. –	20,0	%,	2010	р. –	22,0	%,	2011	р. –	24,0	%,	
а	 з	 2012	р.  –	 25,0	%.	Це	поширювалося	 тільки	на	
резидентів,	які	були	зареєстровані	до	15	березня	
2007	р.	і	раніше	користувалися	пільговою	ставкою	
податку	в	розмірі	15,0	%.	Що	ж	стосується	питання	
резидентів,	які	були	зареєстровані	після	зазначе-
ного	періоду,	 то	 з	 1	 січня	2008	р.	введена	єдина	
для	всіх	підприємств	КНР	ставка	податку	на	при-
буток –	25,0	%.	Для	резидентів,	які	раніше	кори-
стувалися	пільговою	ставкою	податку	на	прибуток	
в	 розмірі	 24,0	%	 (резиденти	 зон	 прикордонного	
співробітництва,	«відкритих»	приморських	міст),	
то	 з	 2008	р.	 величина	 ставки	була	 збільшена	до	
25,0	%	[1–2].

Відносно	 резидентів	 СЕЗ,	 зайнятих	 у	 промис-
ловості,	 галузях	 переробної	 промисловості,	
ремонту,	а	також	зовнішньої	торгівлі –	діє	ставка	
ПДВ	 у	 розмірі	 17,0	%	 на	 всій	 території	 КНР.	 При	
цьому	 ПДВ	 і	 митні	 платежі	 не	 стягуються	 при	
імпорті	 виробничого	 обладнання	 та	 матеріалів,	
що	 ввозяться	 іноземним	 резидентом	 в	 рахунок	
своєї	частки	в	підприємстві.

Споживчий	 податок	 (акциз),	 особистий	 прибут-
ковий	 податок	 і	 інші	 види	 податків,	 існуючих	
у	 КНР	 СЕЗи	 сплачують	 за	 тими	 ж	 ставками,	 що	
і	на	решті	території	країни.	За	рішенням	місцевих	
адміністрацій	експортно-орієнтованим	або	висо-
котехнологічним	 підприємствам	 можуть	 надава-
тися	 пільги	 неподаткового	 характеру	 (знижена	
ставка	 або	 повне	 звільнення	 від	 платежів	 за	
використання	землі,	води,	електрики,	газу,	Інтер-
нету,	оренди	приміщень	і	т.	ін.)

Максимальні	 терміни	 оренди	 земельних	 ділянок	
для	 резидентів	 СЕЗ	 складають	 для:	 будівництва	
житла  –	 70	 років;	 промислового	 використання,	

будівництва	 об'єктів	 науки,	 охорони	 здоров'я,	
освіти,	 культури,	 спорту  –	 50	 років;	 для	 об'єктів	
торгівлі,	 туризму,	 розваг  –	 40	 років;	 для	 комп-
лексного	використання –	50	років.	Право	оренди	
надається	після	сплати	ринкової	вартості	ділянки,	
податок	за	оренду	землі	не	стягується.	Після	закін-
чення	терміну	оренди	контракт	може	продовжува-
тися	на	щорічній	основі	за	додаткову	плату.

Резиденти	СЕЗ	мають	право	купувати	нерухомість	
у	 власність.	Податок	на	нерухомість	 сплачується	
в	розмірі	1,2	%	від	її	вартості,	при	оренді –	12,0	%	
від	вартості	оренди.

При	 реалізації	 продукції	 на	 китайському	 ринку	
резиденти	 СЕЗ,	 зокрема	 підприємства	 з	 іно-
земним	 капіталом,	 можуть	 діяти	 самостійно	 або	
через	посередницькі	державні	компанії.	Встанов-
люючи	 ціни	 на	 свою	 продукцію,	 резиденти	 СЕЗ	
зобов'язані	 враховувати	 рекомендації	 місцевих	
відомств,	контролюючих	ціни.	Ціни	на	продукцію	
повинні	 відповідати	цінам	на	 аналогічні	 товари	
інших	підприємств	КНР.

П'ять	 СЕЗ,	 які	 створено	 на	 східному	 узбережжі	
континентального	Китаю	і	на	о.	Хайнань	(1980	р.)	 
для	 залучення	 іноземних	 інвестицій,	 сьогодні	
продовжують	 відігравати	 важливу	 роль	 у	 роз-
витку	 національної	 економіки	 (табл.	1).	 У	 2017  р.	
сумарний	 обсяг	 їх	 зовнішньої	 торгівлі	 збіль-
шився	 на	 7,4	%	 у	 порівнянні	 з	 2016	 р.,	 досяг-
нувши	 3,8	 трлн	 юанів,	 у	 тому	 числі	 експорт  –	 
до	 2,2	 трлн	юанів	 (+	 5,9	%),	 імпорт  –	 до	 1,6	 трлн	
юанів	(+	9,6	%).	Загальна	частка	СЕЗ	у	зовнішньо-
торговельному	обороті	КНР	склала	13,7	%	(-1	%).

Також	 у	 КНР	 функціонує	 219	 зон	 техніко-еконо-
мічного	розвитку	державного	рівня	(у	мм.	Пекін,	
Шанхай,	 Гуанчжоу,	 Тяньцзінь,	 Далянь,	 Харбін,	
Урумчі,	Ухань,	Чунцін,	Ханчжоу,	Шеньян,	Чанчунь,	
Інкоу	 та	 інших	 великих	 містах)	 та	 146	 зон	 нових	
і	 високих	 технологій.	 Існуючі	 12	 вільних	 митних	
зон	 (мм.	 Тяньцзінь,	 Далянь,	 Гуанчжоу,	 Нінбо,	
Чжанцзяган,	 Хайкоу,	 Сямень,	 Фучжоу,	 Циндао,	
Шаньтоу,	 Чжухай,	 Шеньчжень)	 і	 16	 зон	 прикор-
донного	 економічного	 співробітництва	 держав-
ного	рівня	(мм.	Хейхе,	Суйфеньхе	(провінція	Хей-
лунцзян),	 мм.	 Маньчжоулі,	 Ерлянь	 (автономний	
район	 Внутрішня	 Монголія),	 м.	 Хуньчунь	 (про-
вінція	Цзілінь),	м.	Даньдун	(провінція	Ляонін),	мм.	
Інін,	 Боле,	 Тачен,	 Зимунай	 (Сіньцзян-Уйгурський	 
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автономний	 район),	 мм.	 Пінсян,	 Дунсінь	 (Гуансі- 
Чжуанський	автономний	район),	мм.	Жуйлі,	Ваньтін,	
Хекоу,	 Ліньцан	 (провінція	 Юньнань)	 також	 одер-
жують	пільги	для	функціонування	від	держави.

На	 території	 КНР	 успішно	 функціонує	 11	 експе-
риментальних	 зон	 вільної	 торгівлі	 в	містах	 цен-
трального	 підпорядкування	 (мм.	 Шанхай,	 Тянь-
цзінь,	 Чунцін)	 і	 в	 провінціях	 (Гуандун,	 Фуцзянь,	
Ляонін,	Чжецзян,	Хенань,	Хубей,	Сичуань,	Шеньсі).

У	 сучасних	 умовах	 розвитку	 державної	 еконо-
мічної	 політики	 КНР	 на	 інноваційних	 засадах	 її	

складовою	частиною	є	функціонування	кластерів.	
Необхідно	 відмітити,	 що	 в	 останні	 десятиліття	
їх	формування	 відбувається	 активно  –	 створено	
150	од.	[10–13].	Кластери	формуються	під	впливом	
таких	факторів,	як:	географія	потенційного	клас-
тера	(місце	його	розташування);	сектор	(на	основі	
статистичних	 і	 документальних	 даних),	 вигодо-
отримувачі	фінансової	чи	регіональної	підтримки	
(підприємства,	вищі	навчальні	наклади,	науково-
дослідні	 установи	 тощо).	 Розвиток	 кластерів	
у	КНР	за	видами	економічної	діяльності	наведено	
в	таблиці	2.

Таблиця 1 – Зовнішня торгівля товарами, виробленими китайськими СЕЗ у 2017 р.

СЕЗ
Вартість, млн юаней Приріст, %

Товарообіг Експорт Імпорт Товарообіг Експорт Імпорт

Шеньчжень 2801146 1653357 1147789 6,4 5,5 7,9
Сямень 581604 325365 256239 14,3 5,2 28,4
Чжухай 299012 188298 110714 8,6 4,4 16,4
Шаньтоу 
(січень-лютий) 52382 39195 13188 2,5 1,2 6,7

Хайнань 70237 29566 40671 -6,5 110,4 -33,4
Всього 3804381 2235781 1568601 7,4 5,9 9,6

Складено автором [1-3]

Таблиця 2 – Галузевий розвиток кластерів на території КНР

Ранжування кластерів за видами економічної діяльності Місцерозташування кластера

Промисловий	кластер	інтегральних	мікросхем	«Чжанцзян» м. Шанхай
Промисловий	кластер	комп’ютерних	програмних	продуктів	 м. Ченду
Промисловий	кластер	штампувального	виробництва м. Хуан’янь
Промисловий	кластер	обладнання	для	рейкового	транспорту	 м. Чжучжоу
Промисловий	кластер	напівпровідників	і	освітлювальних	приладів м. Янчжоу
Промисловий	кластер	нових	металів м. Дан’ян
Промисловий	кластер	взуттєвої	промисловості м. Цзіньцзян
Промисловий	кластер	арматури	для	опалювальних	систем м. Тайчжоу
Промисловий	кластер	інженерно-будівельної	техніки м. Чанша
Промисловий	кластер	комплектного	машино-технічного	обладнання м. Шеньян
Промисловий	кластер	суднобудівний	(2	од.)

–	компанія	“STX	Offshore	&	Shipbuilding”
–	компанія	“China	Shipbuilding	Industry	Corporation”

м. Даляне

Складено автором [4–9]
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Створення	кластера	в	КНР	відбувається	за	одним	
з	 декількох	 існуючих	 сценаріїв  –	 «зверху	 вниз»	
(створення	органів	дорадчої	діяльності	та	моніто-
рингу,	стратегії	розвитку	кластера),	а	також	вико-
ристовується	 змішаний	 тип	 (поєднання	 особли-
востей	двох	шляхів	«знизу	вгору»	і	«зверху	вниз»).

Згідно	з	існуючою	міжнародною	типологією	клас-
терів	 прийнято	 в	 межах	 КНР	 вирізняти	 ті,	 що	
виникли	внаслідок	еволюції	їх	утворення:

– «неактивні» або «недовиконуючі» (вико-
нання освітньої функції, можливості якої 
використовуються частково);

– «потенційні» (проявляють деякі ключові 
характеристики, спостерігається недо-
статність виробничих ресурсів, брак «кри-
тичної маси»);

– «працюючі» або «перевиконуючі» (самодо-
статні кластери, що випускають більше, 
ніж сума продукції всіх компонентів цих 
кластерів, які працюють окремо).

У	КНР	існують	також	особливості	поділу	кластерів,	
в	 основу	 яких	 закладено	 особливості	 техноло-
гічних	 параметрів:	 індустріальні	 (займаються	
виробництвом	традиційних	товарів);	інноваційні	
або	 інтелектуальні	 (мають	значну	частку	 іннова-
ційної	 продукції	 кластера,	 а	 також	 сформовану	
інноваційну	інфраструктуру).

Необхідно	відмітити,	що	в	КНР	кластери	створю-
ються	 за	 ініціативи	 уряду	 і	 регіонів	 як	 особливі	
зони	 розвитку	 високотехнологічних	 галузей	
(автомобілебудування,	 електротехніка,	 виробни-
цтво	мобільних	телефонів).	Переваги	високотех-
нологічних	кластерів	полягають	у	тому,	що	вони	
орієнтовані	на	структурну	перебудову	економіки	
та	 укріплення	 конкурентоспроможності.	 Вод-
ночас	існують	певні	недоліки,	зокрема:	більшість	
регіонів	 подібні	 за	 видами	 економічної	 діяль-
ності,	 завдяки	чому	відбувається	дублювання	 та	
надмірне	вкладання	інвестицій	в	аналогічні	тех-
нології;	відсутність	передумов	розвитку	в	регіоні	
(високий	 рівень	 поглинання	 нових	 технологій,	
необхідних	 ресурсів	 і	 т.	ін.),	 а	 також	 зменшення	
чисельності	робочих	місць.

Учасниками	функціонування	кластерів	є:	підпри-
ємства	 (організації,	 фірми),	 які	 спеціалізуються	

на	 пріоритетних	 видах	 економічної	 діяльності;	
фірми-постачальники	 товарів/послуг	 для	 про-
фільних	 підприємств;	 підприємства	 (організації,	
фірми),	що	займаються	обслуговуванням	галузей	
загального	 користування	 (інфраструктура:	 тран-
спортна,	 енергетична,	 природоохоронна	 тощо);	
організації	ринкової	інфраструктури	(консалтин-
гові,	аудиторські,	страхові,	кредитні	тощо);	неко-
мерційні	 та	 громадські	 організації,	 об'єднання	
підприємців,	 торгово-промислові	 палати;	 нау-
ково-дослідні	 та	 освітні	 організації;	 організації	
інноваційної	 інфраструктури,	 інфраструктури	
підтримки	 малого	 і	 середнього	 підприємництва	
(індустріальні	 парки,	 технопарки,	 бізнес-інкуба-
тори,	центри	трансферу	технологій,	центри	енер-
гозбереження,	 центри	 підтримки	 субпідряду  –	
субконтрактації);	центри	та	агентства	з	розвитку	
підприємництва,	 регіонального	 та	 муніципаль-
ного	 розвитку,	 залучення	 інвестицій,	 агентства	
з	 підтримки	експорту	 товарів,	 державні	 та	муні-
ципальні	 фонди	 підтримки	 підприємництва,	
фонди	сприяння	кредитуванню	тощо.

Залежно	 від	 ролі	 держави	 в	 процесі	 створення	
та	 розвитку	 кластерів	 на	 території	 КНР	 виріз-
няють	декілька	видів	їх	підтримки:	повного	циклу	
(держава	реалізує	довготривалий	план	розвитку	
території	з	урахуванням	її	галузевої	спеціалізації;	
сприяє	 створенню	 сприятливих	 умов	 для	 ком-
паній,	які	є	лідерами	розвитку	кластерів)	та	фраг-
ментарної	підтримки	 (надається	підтримка	ство-
реному	 кластеру,	 діяльність	 якого	 корегується	
шляхом	 застосування	 інструментів	 економічної	
політики).

Кластерна	 ініціатива	 в	 КНР,	 як	 і	 в	 інших	 країнах	
світу,	базується	на	основі	реалізації	національної	
програми	 розвитку	 кластерів,	 у	 якій	 визначено	
два	 напрями	 державної	 підтримки:	 ініціювання	
створення	кластерів	за	рахунок	значущого	в	масш-
табах	 країни	 проєкту;	 підтримка	 існуючих	 клас-
терів	 і	 ініціатив	 «знизу	 вгору».	 Розробляється	 та	
реалізується	кластерна	стратегія	(визначено	пріо-
ритети	в	організації	та	розвитку	кластерів)	і	клас-
терна	програма	(визначено	заходи,	терміни	вико-
нання,	відповідальні	виконавці	і	т.	ін.).	Кластерна	
стратегія	 є	 частиною	 національної	 інноваційної	
стратегії	країни,	за	якої	значення	уряду	зводиться	
до	фіксації	загальних	економічних	правил,	а	реа-
лізація	конкретних	кластерних	ініціатив	належить	
регіональній	адміністрації	та	муніципалітетам.
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ДО ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ НЕОБХІДНО ВІДНЕСТИ:

ідентифікацію кластерів в економічному розвитку (моніторинг кластерів);

підготовку представників державного сектору та ділового кола (проведення тренінгів і семінарів; розробка мето-
дичних матеріалів для держслужбовців, підприємців; навчання спеціалістів, які поширюватимуть ідеї щодо ство-
рення та розвитку кластерів);

створення некомерційних організацій і комісій з кластерів з метою управління процесом кластеризації (асоціації, 
центри кластерного розвитку, некомерційні партнерства, агентства з проблем кластерної політики в Україні, 
комісії по кластерам при Комітеті ВРУ, Міністерстві екомічного розвитку і торгівлі України і т. ін.).

СЕРЕД ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КНР ПРОПОНУЄМО ТАКЕ:

надання організаційної підтримки кластерним ініціативам (зокрема, надання приміщень і обладнання для спільної 
діяльності учасників кластера; кооперація підприємств кластера із суб’єктами інноваційної інфраструктури, 
закладами науки та освіти);

комунікативне забезпечення співробітництва шляхом створення Реєстру кластерів в Україні та створення 
Internet-порталів (B2B, B2A, B2A);

економічне стимулювання та надання фінансової підтримки співробітництва суб’єктів кластера в інноваціях, 
маркетингу, освіті та науці (фінансування та створення кластерної інфраструктури на умовах державно-при-
ватного партнерства (венчурні фонди, центри кластерного розвитку і т. ін.); конкурсне фінансування інвести-
ційних кластерних проєктів та надання грантів на розробку нових технологій у кластері; надання пільг у процесі 
співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, науково-дослідними установами і вищими навчаль-
ними закладами та державних гарантій банкам під інвестиційні проєкти суб’єктів кластера).

НЕОБХІДНО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО НА ВІДМІНУ ВІД ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ ВІДСУТНЄ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЩОДО ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ТОМУ ДО ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ СЛІД ВІДНЕСТИ:

створення та розвиток кластерів (розробка нормативно-правової бази щодо створення та функціонування 
кластерів, зокрема, визначити на законодавчому рівні поняття «кластер», «кластерна політика», «кластери-
зація»; створення та реалізація державних програм сприяння розвитку кластерів; створення Реєстру кластерів 
в Україні);

розвиток кластерних зв’язків та мережевого співробітництва (залучення вітчизняних та іноземних інвестицій 
в пріоритетні за видами економічної діяльності кластери; формування і просування кластерних ініціатив; роз-
виток людського капіталу; економічна освіта суб’єктів кластера та спеціалістів навчальних закладів; фінансу-
вання спільних наукових досліджень; створення інформаційного поля для суб’єктів кластера; розробка програм 
розвитку постачальників; розміщення державного замовлення на продукцію підприємств кластера; контроль 
якості продукції і послуг, які постачаються виробниками кластера в рамках програми державної закупівлі; про-
грами розвитку конкурентного середовища; створення інфраструктурного забезпечення кластерних зв’язків; 
взаємодія місцевих органів влади із суб’єктами кластера; трансфер технологій у кластері; формування співробіт-
ництва в середині кластера і т. ін.);

збільшення впливу і відповідальності місцевих органів влади в умовах децентралізації стосовно забезпечення роз-
витку кластерів;

реалізація ефективної кластерної політики можлива в контексті комплексу заходів щодо суттєвого покращення 
інвестиційного клімату;

розробка моделей використання механізму державно-приватного партнерства з метою залучення недержавних 
інвестиційних ресурсів для розвитку кластерів, перш за все забезпечення території необхідною інфраструктурою;

законодавче визначення механізму створення транснаціональних кластерів. Зокрема, укладання на рівні урядів 
країн-учасниць двосторонніх угод про створення транснаціональних кластерів, узгодження стратегій і планів 
розвитку національних частин транснаціональних кластерів. Досвід функціонування таких структур свідчить 
про їх позитивний вплив на соціально-економічний розвиток та міжнародне співробітництво країн-учасниць, сти-
мулювання ділової активності, приплив інвестицій і вирішення проблем зайнятості.
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На	підставі	проведеного	аналізу	ми	можемо	зро-
бити	 такі	 висновки:	 функціонування	 кластерів	
відбувається	 шляхом	 взаємодії	 між	 органами	
державної	 влади	 та	 місцевого	 самоврядування,	
бізнесом,	 наукою,	 освітою;	 існує	 різноманітність	
форм	і	методів	забезпечення	розвитку	кластерів,	
які	відрізняються	національними	особливостями,	
концепцією	 кластерного	 підходу;	 застосування	
кластерного	 підходу	 можна	 розглядати	 в	 якості	
закономірного	етапу	розвитку	економіки	країни;	
кластери	 стимулюють	 розвиток	 малого	 і	 серед-
нього	бізнесу;	у	рамках	існуючого	законодавства	
для	підтримки	 створення	 та	 розвитку	 кластерів,	
які	функціонують	в	КНР,	використовуються	певні	
інструменти:	 створення	 кластерів	 відбувається	

за	 згодою	 муніципальної	 влади	 та	 погоджу-
ється	 центральним	 правлінням	 особливих	 зон	
розвитку	 високотехнологічних	 галузей;	 цен-
тральне	 правління	 відбирає	 фірми,	 яким	 нада-
ються	 пільги	 (інформаційна	 сфера	 та	 біотехно-
логії);	 значна	 увага	 надається	 розвитку	 власних	
інновацій,	 підвищенню	 технологічного	 рівня	
продукції	 з	 метою	 скорочення	 розриву	між	 кон-
курентоспроможністю	 економіки	 Китаю	 і	 розви-
нених	країн,	у	зв’язку	з	чим	було	створено	урядом	
країни	 мережу	 офісів	 ліцензування	 технологій	
в	університетах.	Така	ситуація	сприяє	активізації	
кооперації	 бізнесу	 та	 академічної	 і	 вузівської	
науки,	комерціалізації	результатів	дослідницької	
роботи,	посиленню	конкуренції.
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Анатолію, у контексті Національної еконо-
мічної стратегії 2030, цікава Ваша думка 
щодо місця Китаю в цій стратегії. Як Ви 
бачите співробітництво з Китаєм у най-
ближчі 10 років? Яким чином ця стратегія, 
як дорожня карта України на найближчі 
10 років, зможе допомогти в розвитку 
двосторонніх відносин між нашими 
країнами?

–	 Давайте	 розпочнемо	 з	 того,	 що	 в	 стратегії	
не	 робляться	 акценти	 на	 зовнішньополітичних	
або	 зовнішньоекономічних	 факторах.	 Є	 важ-
лива	 задача	 –	 це	 побудова	 сильної	 економіки.	
У	процесі	розробки	роздивлялося	багато	гіпотез	
та	було	залучено	два	десятки	аналітичних	цен-
трів,	декілька	десятків	бізнес-асоціацій,	органі-
зацій.	 Як	 результат	 –	 отримали	 солідний	 доку-
мент,	 у	 якому	 зроблено	 акцент	 на	 стимулах	
розвитку	української	економіки,	яка	є	частиною	
глобальної	економіки	з	 її	ключовими	гравцями,	
такими	як	Китай,	США,	ЄС,	 Індія,	 економіка	якої	
стрімко	 зростає.	 У	 цій	 стратегії	 розвитку	 еко-
номіки	 були	 закладені	 українські	 фактори	 роз-
витку,	не	було	поділу	за	географією	 інвестицій.	
Хоча,	 у	 стратегії	 є	 згадка	 про	 проєкт	 Шовко-
вого	шляху,	 точніше	 було	 б	 назвати,	 ініціатива	
«Один	пояс,	один	шлях»,	який	є	доволі	цікавим	
інфра	структурним	проєктом	для	України.	У	стра-
тегії	 закладено,	 що	 Україна	 може	 стати	 євро-
пейським	 логістичним	 хабом.	 Через	 Україну	
проходять	 декілька	 глобальних	 логістичних	
коридорів.	Це	дві	гілки	в	межах	ініціативи	«Один	
пояс,	один	шлях»,	 а	 також	Балто-Чорноморська	
вісь.	 При	 ефективній	 реалізації	 партнерських	 

стосунків,	 за	 підрахунками	 Інституту	 майбут-
нього,	 у	 наступні	 10	 років	 Україна	 зможе	 залу-
чити	 тільки	 в	 інфраструктурні	 проєкти	 в	межах	
цих	 логістичних	 коридорів	 більше	 20	мільярдів	
прямих	іноземних	інвестицій.	Мова	йде	про	нові	
аеропорти,	насамперед	вантажні	термінали,	нові	
залізничні	 колії,	 порти,	 автомобільні	 дороги.	
Це	 все	 буде	 підґрунтям	 для	 переносу	 в	 Україну	
виробництв	з	інших	регіонів	світу.	Не	дивлячись	
на	 пандемію,	 світова	 економіка	 розвивається,	
зростає	чисельність	населення,	є	достатня	кіль-
кість	вільних	капіталів,	і	тому	Україна	може	бути	
цікава	 з	 точки	 зору	 розміщення	 виробництв,	
якщо	 ми	 забезпечимо	 коротку	 та	 ефективну	
логістику	 до	 основних	 ринків	 збуту.	 Для	 цього	
першою	 необхідною	 умовою	 є	 затвердження	
Інфраструктурної	 стратегії,	 яка	 буде	 визна-
чати	 роль	 України	 на	 глобальній	 логістичній	
карті,	 а	 також	 створення	 фіскальних	 умов,	 які	
будуть	 цікавіше	 для	 інвестора,	 ніж,	 наприклад,	 
в	Арабських	Еміратах.	

Повертаючись	 до	 стратегії,	 на	 основі	 затвер-
дженого	 документу	 Кабінетом	 міністрів	 буде	
підготовлено	 більше	 12	 програмних	 документів	
у	різних	галузях	економіки,	що	буде	стимулом	для	
розвитку	енергетики,	фінансового	сектору,	тран-
спортної	 інфраструктури,	 малого	 та	 середнього	
бізнесу	тощо.	У	сукупності	усі	ці	фактори	створять	
сприятливі	умови	не	тільки	для	зовнішнього,	але	
й	для	внутрішнього	інвестора,	що	буде	базою	для	
розвитку	української	економіки.	

Яка	роль	Китаю	в	цій	стратегії?	По-перше,	це	один	
із	міжнародних	партнерів.	Я	не	бачу	необхідності	
фокусуватися	 лише	 на	 одному	 векторі.	 Україна	

Анатолій АМЕЛІН: 
«Україні цікаві китайські інвестиції, 
китайський ринок збуту, китайські 
технології. Тут є гарне підґрунтя  
для кооперації»



61

Співзасновник Центру економічного 
відновлення та Українського інституту 
майбутнього, український економіст, 
бізнесмен, співавтор книги  
«Візія України 2030» Анатолій Амелін 
в ексклюзивному інтерв’ю для 
журналу «Україна – Китай» поділився 
своїм баченням розвитку української 
економіки та відносин України з Китаєм 
у наступні 10 років.
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режиму,	 який	 би	 мінімізував	 ризики	 для	 парт-
нерів.	Також	співпраця	в	енергетичній	сфері	могла	
б	 бути	 цікава	 обом	 сторонам.	 Україна	 –	 енерго-
залежна	країна.	Ми	 імпортуємо	щорічно	енерго-
ресурсів	на	5–6	млрд	доларів.	Це	газ,	нафтопро-
дукти,	ядерне	паливо.	Хоча	Україна	займає	друге	
місце	за	покладами	газу	в	Європі,	поклади	нафти	
перевищують	200 мільйонів	тонн,	значні	поклади	
ядерного	 палива.	 Наша	 країна	 може	 сама	 себе	
забезпечити.	Звичайно,	ми	підтримуємо	європей-
ський	 зелений	 курс	 і	 бачимо	 стрімкий	 розвиток	
електротранспорту,	 тим	 не	 менш,	 за	 оцінками	
Інституту	майбутнього,	наступні	 10	років	Україна	
імпортуватиме	різних	енергоресурсів	більше	ніж	
на	50 мільярдів	доларів.	При	наявності	інвестицій	
та	 партнерів	 ми	 спроможні	 самостійно	 забезпе-
чити	цей	ринок.	Наскільки	я	знаю,	китайські	видо-
бувні	компанії	вже	сьогодні	в	Україні	надають	сер-

історично	 була	 частиною	 великих	 торговельних	
коридорів.	Я	особисто	бачу	Україну	одним	з	євро-
пейських	 виробничих	 хабів,	 так	 званим	 «новим	
Китаєм	 Європи».	 Я	 знаю,	 що	 китайські	 підпри-
ємці	зацікавлені	будувати	в	Україні	виробництва	
з	 метою	 подальшого	 доступу	 на	 європейський	
ринок.	 Щоб	 це	 стало	 можливим,	 однієї	 еконо-
мічної	стратегії	замало.	Необхідно	розробити	зов-
нішньополітичну	 доктрину	 з	 чітким	 розумінням,	
які	точки	співробітництва	з	міжнародними	парт-
нерами	для	України	є	пріоритетними	і	що	створює	
можливості	для	українців	як	головних	бенефіці-
арів.	Моя	 особиста	 думка,	 крім	 співпраці	 в	 роз-
витку	 транспортної	 інфраструктури	 та	 сприянні	
розміщенню	 в	 Україні	 китайських	 виробництв,	
можуть	бути	використані	інновації,	які	прописані	
в	стратегії,	такі	як	розвиток	індустріальних	парків,	
створення	особливих	преференцій	та	правового	
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вісні	послуги,	але	я	не	виключаю,	що	Китай	буде	
зацікавлений	у	більш	тісному	партнерстві	з	нами	
у	видобуванні	природних	ресурсів,	у	будівництві	
заводу	 з	 виробництва	 ядерного	 палива,	 добу-
дові	атомних	реакторів.	Це	питання	геополітики.	
Ми	 політичні	 питання	 не	 обговорюємо,	 а	 лише	
можливості	 для	 співпраці.	 Безумовно,	 Україна	
є	 аграрною	 країною.	 Як	 було	 нещодавно	 оголо-
шено,	наша	країна	може	грати	роль	одного	з	цен-
трів	 продовольчої	 безпеки	 і	 бути	 ефективним	
партнером	 для	 Китаю.	 Мова	 йде	 не	 тільки	 про	
вирощування	 агропродукції,	 але	 й	 про	 пере-
робку	 з	 метою	 створення	 продуктів	 з	 більшою	
доданою	вартістю	 	 –	 Україні	могли	б	 бути	цікаві	
і	 китайські	 інвестиції,	 і	 китайський	 ринок	 збуту,	
і	 китайські	 технології.	 Тут	 є	 гарне	 підґрунтя	 для	
кооперації	 з	 урахуванням	 того,	 що	 китайська	
економічна	 присутність	 відчутна	 далеко	 за	 його	

кордонами,	наприклад,	в	африканському	регіоні	
та	 в	 інших.	 Сектор	 військово-промислового	
комплексу	 не	 обговорюємо,	 але	 на	 рівні	 кла-
сичних	 побутових	 технологій,	 цивільних	 техно-
логій	є	безліч	можливостей	для	співробітництва.	
Китай	останні	20	років	активно	веде	науково-до-
слідницьку	діяльність.	Україні	 є	чому	повчитися,	
з	однієї	сторони.	З	іншої	–	у	нас	є	свої	фундамен-
тальні	 наукові	 напрацювання.	 Я	 говорю	 про	 це	
як	 людина,	 яка	 інвестувала	 в	 українські	 інжині-
рингові	 інноваційні	 проєкти,	 розроблені	 в	 сис-
темі	 Національної	 академії	 наук.	 Наука	 не	 може	
розвиватися	 сама	 в	 собі.	 Необхідна	 компіляція	
науки,	освіти	та	бізнесу.	 І	тут	досвід	Китаю	може	
бути	доволі	корисним.	Можна	продовжувати	далі	
і	згадати	фінансові	ринки,	фармакологію,	меди-
цину	тощо.	Я	знаю,	що	китайські	компанії	прояв-
ляють	 зацікавленість	 до	 будівництва	 медичних	
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закладів	у	нашій	країні.	Рік	тому	ми	розробляли	
стратегію	 розвитку	 медичного	 туризму	 України,	
де	є	великий	потенціал	як	для	розміщення	клінік,	
так	 і	 будівництва	 фармацевтичних	 виробництв.	
Тут	ми	 спроможні	 конкурувати	 навіть	 з	 деякими	
європейськими	країнами,	які	на	сьогодні	 є	ліде-
рами	на	 цьому	напрямку.	 Для	 розвитку	 потрібні	
інвестиції,	належні	технології.		

У стратегії сказано, що «важливо мати 
узгоджене бачення щодо стратегічного 
курсу економічної політики України, що 
враховуватиме глобальні тренди та вну-
трішні можливості держави». Ви ж пого-
джуєтесь з тим, що зростаюча могутність 
Китаю – це глобальний тренд? Стратегії 
передував аудит економіки України, 
вироб лення векторів економічного роз-
витку. Робочі зустрічі проводилися на рівні 
міністрів, голів департаментів. Згідно зі 
сказаним вище Ви розумієте, що співпраця 
з Китаєм повинна бути багатовекторною. 
Чи є таке розуміння на рівні уряду? Чи 
готові ключові міністерства об’єднатися 
для вироблення дорожньої карти у від-
носинах з Китаєм на наступні 10 років? 
Поставити завдання, наприклад, Мініс-
терству економічного розвитку, «Укрза-
лізниці», «Адміністрації морських портів  
України» тощо.

–	 Я	 хочу	 повторити,	 що	 питання	 зовнішньо-
економічного	 співробітництва	 не	 є	 частиною	
даного	 документу,	 який	 затверджено	 Кабінетом	
міністрів	України.	Це	питання	винесено	на	більш	
високий	 рівень,	 де	 буде	 формуватися	 доктрина	
зовнішньої	політики	України.	Тому	дорожня	карта	
з	 Китаєм	 чи	 з	 будь-якою	 іншою	 країною	 буде	
похідною	від	цієї	доктрини.	Через	те,	що	вона	не	
затверджена,	чиновники	як	в	Китаї,	так	і	в	Україні	
не	будуть	коментувати	те,	що	виходить	за	рамки	
їхніх	повноважень.	Тому	такого	дискурсу	не	було.	
Але	 він	 можливо	 розпочнеться,	 коли	 в	 Україні	
з’явиться	 така	 доктрина.	 У	 цьому	 питанні	 офіс	
президента	 є	 наразі	 головним	 ініціатором	 зов-
нішньополітичних	 комунікацій	 та	 взаємодій.	
Наскільки	я	знаю,	офіс	президента	дивиться	в	бік	
Китаю.	Я	не	залучений	до	цього	процесу,	тому	не	
можу	коментувати,	наскільки	глибоко	вивчаються	

можливості	співпраці.	Те,	що	діалог	відбувається –	
це	факт.	 Те,	що	 є	 спірні	 питання	 –	факт.	 Те,	що	
Китай	буде	розвиватися,	 збільшуючи	свій	вплив	
на	глобальній	економічній	карті,	–	теж	факт.	Але	
я	не	можу	посилатися	на	думку	 чиновників,	 яка	
не	була	озвучена	публічно.	

Минулого року Дмитро Кулеба повідомив 
про початок реалізації Азійської стратегії. 
На мою думку, логічно було б Азійську 
стратегію також включити в Національну 
економічну стратегію України, якнай-
менше – згадати в розділі «Міжнародна 
економіка, політика та торгівля». Це 
б продемонструвало єдність дій та страте-
гічних планів. Але моє питання стосується 
іншого, а саме «IV Українсько-китай-
ського форуму стратегічного партнерства 
«Один пояс, один шлях», який відбудеться 
на початку червня. Чи можете порадити, 
яке міністерство може стати ключовим 
у підготовчому процесі та мати більшу 
зацікавленість у результаті?

–	 Я	 висловлю	 виключно	 особисту	 точку	 зору.	
Якщо	 говорити	 про	 формування	 економічної	
політики,	то	безумовно	необхідно	залучати	Мініс-
терство	 розвитку	 економіки,	 торгівлі	 та	 сільсь-
кого	господарства	України.	У	цьому	випадку	вони	
можуть	 виступати	 хедлайнером.	 Але	 є	 ще	 інше	
міністерство,	яке	відповідає	за	міжнародні	комуні-
кації.	Це	Міністерство	закордонних	справ.	І	зараз,	
наскільки	 я	 розумію,	 вирішується	 питання,	 яке	
з	цих	двох	міністерств	буде	відповідати	за	торго-
вельно-економічні	місії,	за	зовнішньоекономічне	
співробітництво	 та	 партнерство.	 З	 одного	 боку,	
Мінекономіки	відповідає	за	експорт	та	його	сти-
мулювання.	Зокрема,	під	 їхнім	контролем	знахо-
диться	 експортно-кредитне	 агентство.	 З	 іншого	
боку,	 торговельні	 місії	 потребують	 перезаванта-
ження.	 Тому,	 відповідаючи	 на	 Ваше	 запитання,	
я	б	залучив	перш	за	все	обидва	ці	міністерства,	
бо	буде	необхідно	синхронізувати	свої	дії.	Однак	
важливу	 роль	 повинні	 також	 відігравати	 Мініс-
терство	 агарної	 політики	 та	 продовольства,	
Міністерство	 з	питань	 стратегічних	 галузей	про-
мисловості	 України,	 Міністерство	 енергетики	 та	
вугільної	промисловості	України.	Але	це	суто	моя	
особиста	думка.
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Пане Анатолію, яке Ваше ставлення до 
домовленостей робочих груп між урядами 
України та Китаю на рівні віцепрем’єрів, 
яка відбулася наприкінці 2020  року. 
Зокрема, сторони дійшли домовленості 
про необхідність лібералізації торгових 
відносин між нашими країнами. Чи не наш-
кодить така лібералізація сформованій 
Вашою командою стратегії і чи бачите  
Ви загрози та ризики в таких процесах 
для України?

–	 Коли	 Ви	 кажете	 про	 меморандуми	 або	 про	
загальні	 формулювання,	 то,	 поки	 не	 розпочато	
конкретні	 дії,	 оцінювати	 ризики	 або	можливості	
буде	складно.	Оскільки	під	фразою	«лібералізація	
торгівлі»	можливий	широкий	перелік	кроків,	які	
кожна	 зі	 сторін	може	 не	 погодити.	 І	 поки	ми	 не	
побачимо	 перелік	 усіх	 цих	 кроків,	 оцінювати	 їх	
не	 можна.	 Як	 ризики,	 так	 і	 можливості.	Що	 сто-
сується	 подібних	 кроків,	 вони	 загалом	 корисні.	
Український	ринок,	з	однієї	сторони,	маленький,	
а	з	іншої	–	ми	маємо	потенціал	взаємодії	з	китай-
ським	ринком.	Китайський	ринок	величезний.	І	він	
представляє	 інтерес	 для	 України.	 Тому	лібералі-
зація	створить	певні	можливості	для	українського	
ринку.	Інша	справа,	український	ринок	менш	кон-
курентоздатний,	у	нас	менше	доступу	до	капіталу,	
до	технологій.	Тому	процес	лібералізації	повинен	
враховувати	 стадії	 розвитку	 обох	 країн,	 обох	
ринків,	 щоб	 створити	 максимальні	 можливості	
для	економік	обох	країн,	а	не	лише	однієї.	

Як Ви вважаєте, спираючись на сформо-
вану стратегію 2030, чи можливо повто-
рити модель розвитку і успіх Китаю та 
країн Східної Азії, які для створення свого 
розвитку використали експортно-орієнто-
ваний підхід? 

–	 Україна	традиційно	є	експортно-орієнтованою	
країною.	З	моменту	незалежності	наша	економіка	
була	 орієнтована	 на	 експорт	 через	 те,	 що	 наші	
виробничі	 потужності,	 які	 на	 той	 час	 належали	
Україні,	 були	 націлені	 на	 забезпечення	 прак-
тично	всього	Радянського	Союзу.	Металургійною	
продукцією,	 трубною	 продукцією,	 машинобуду-
ванням	 тощо.	 Інша	 справа,	 за	 30	 років	 країни,	

що	були	споживачами	нашої	продукції,	створили	
власні	 виробництва.	 Тим	 не	 менш,	 українська	
економіка	залишається	експортно-орієнтованою.	
На	 жаль,	 сьогодні	 цей	 експорт	 більше	 сиро-
винний.	Тому	в	рамках	стратегії,	яка	затверджена	
Кабміном,	 буде	 реалізований	 комплекс	 заходів	
з	 метою	 стимулювати	 створення	 виробництв	 та	
експорту	 продукції	 з	 більш	 глибоким	 ступенем	
переробки.	 Тому	 експорт	 для	 України	 був	 і	 буде	
важливим	стимулом	розвитку	економіки,	це	один	
із	 факторів,	 який	 стимулює	 ВВП.	 Я	 думаю,	 цей	
вектор	не	тільки	буде	збережено,	він	буде	поси-
люватися.	 І	 державна	 політика	 в	 цьому	 секторі	
буде	сприяти	його	розвитку.	

Анатолію, у стратегії вказані доволі амбітні 
цільові індикатори. Наприклад, зростання 
ВВП на душу населення до 10 тис. доларів, 
зростання обсягів експорту до 150 млрд 
доларів, збільшення притоку ПІІ до 15 млрд 
доларів на рік. Як Ви вважаєте, чи мож-
ливо досягти таких показників без актив-
ного співробітництва з Китаєм? Зважаючи 
на те, що Китай є глобальним економічним 
гравцем, найбільшим експортером капі-
талу та вже доволі технологічною та інно-
ваційною країною. 

–	 Хочу	 зауважити,	 як	 один	 із	 розробників	 цієї	
стратегії,	 цілі,	 опубліковані	 у	 фінальному	 доку-
менті,	не	достатньо	амбітні.	Україна	має	потенціал	
та	може	мати	амбіції	в	2	рази	вище	за	показники,	
зафіксовані	 в	 стратегії.	 Важливим	фактором	 тут	
є	 капітал,	 його	 вартість,	 продуктивність	 праці,	
тобто	доступ	до	технологій,	які	буде	мати	Україна,	
і,	 відповідно,	 доступ	 до	 ринків.	 Я	 вважаю,	 що	
Україна	 спроможна	 досягти	 цих	 показників	 при	
ефективній	 взаємодії	 з	 міжнародними	 партне-
рами,	які	володіють	дешевим	довгим	ресурсом	та	
технологіями,	які	дозволять	Україні	увійти	на	свої	
внутрішні	ринки.	Китай	є	одним	з	таких	партнерів,	
але	не	єдиним.	І	Україна	буде	розвивати	формат,	
скоріш	 за	 все,	 багатовекторного	 партнерства	 за	
однієї	 важливої	 умови	 –	 при	 дотриманні	 взятих	
на	 себе	 зобов’язань.	 Щоб	 кожний	 наш	 партнер	
відчував	 себе	 комфортно,	 при	 цьому	 політика	
України	 була	 передбачуваною,	 зрозумілою,	
вигідною	 і,	 безумовно,	 реалізовувалася	 в	 інте-
ресах	України.	
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Інтерв’ю голови правління  
Української асоціації китаєзнавців 

Віти ГОЛОД з головою  
ради директорів «Darnitsa Group» 

Дмитром ШИМКІВИМ  
для журналу «Україна – Китай»

乌克兰汉学家协会理事长 
Golod Vita 对 Darnytsia 集团 

Dmytro Shymkiv 董事会主席的专访

В.Г.: Щойно був затверджений план 14-ї п’я-
тирічки КНР, у якій Китай чітко дає зрозу-
міти світові свої прагнення стати техноло-
гічною наддержавою. Серед секторів, у яких 
КНР хоче досягти технологічної переваги, 
є фармацевтика. До 2023  року Піднебесна 
ставить собі за мету зайняти 30 % глобаль-
ного фармринку. Китайські фармацевтичні 
компанії активно вивчають іноземні ринки 
з метою співробітництва, зокрема в нау-
ково-технологічній сфері. «Дарниця»  – це 
лідер української фармацевтичної про-
мисловості. Впевнена, що нашим китай-
ським колегам було б цікаво більше дізна-
тися про діяльність Вашої компанії та про 
український ринок взагалі. Минулий рік був 
непростим для людства, але світова фар-
мацевтична галузь переживає справжній 
бум. За даними PWC, глобальні витрати на 
ліки в 2020 році перевищили 1,3 трлн дол. 
Якою є динаміка фармацевтичного ринку 
України? 

Д.Ш.: Ринок	 демонструє	 високу	 динаміку,	 незва-
жаючи	 на	 виклики,	 спричинені	 пандемією	
Covid-19.	Фармацевтика	 забезпечує	 0,8	%	ВВП	 та	
10	%	 роздрібної	 торгівлі.	 Фарміндустрія	 –	 один	
з	лідерів	за	створенням	доданої	вартості:	кожний	
співробітник	 тут	 створює	 приблизно	 $43	 тис.	
доданої	вартості.	

Галузь	має	значний	потенціал:	протягом	останніх	
п’яти	років	ринок	щороку	 зростав	в	 середньому	
на	12	%	і	навіть	в	складному	2020	році	виріс	майже	
на	 8	%	 у	 національній	 валюті.	 За	 оцінками	 ана-
літиків,	 у	 2021	 році	 очікується	приріст	на	 6–11	%.	
На	цьому	фоні	зростає	питома	вага	експорту,	він	

G.V.: 中国的“第十四个五年计划”

刚刚公布，该计划向世界表明了中国成

为技术超级大国的愿望。其中，中国想

要达到技术领先优势的行业之一是医药

业。中国的目标是到 2023 年占领全

球制药市场的 30％。中国制药公司正

在积极研究国外市场上的合作，特别是

在科学和技术领域。Darnitsa 是乌克

兰制药行业的领导者。我相信我们的中

国同事有更多的兴趣想了解该公司的运

作情况以及整个乌克兰医药行业的市场

状况。去年对人类来说并不容易，但是

全球制药业正在经历真正的繁荣。根据

PWC的数据， 2020 年全球药物支出超

过 1.3 万亿美元。乌克兰制药市场的动

态如何？

D.Sh.: 尽管 Covid-19 带来了很多挑战，但

制药市场仍显示出强劲的动力。制药业提供

国内生产总值的 0.8％ 和零售贸易的 10％  

的额度。制药业是创造增值的领跑者之一，

它的每个员工创造约 43,000 美元的增值。

该行业具有巨大的潜力：在过去的五年中，

该市场平均每年以 12％ 的速度增长，即使

在困难的 2020 年，以本国货币计算的增长

率也将近 8％。根据分析，预计到 2021 年

将增长 6-11％。 在这种背景下，出口份额

也正在增长，它已成为 Darnitsa 和市场的
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стає	 значущою	 частиною	 і	 для	 «Дарниці»,	 і	 для	
ринку.	У	2020	році	компанія	збільшила	експортні	
поставки	на	140	%.

В.Г.: Якими є перспективи зростання спо-
живання лікарських засобів в Україні 
і якою в них є частка «Дарниці»?

Д.Ш.:	 У	 минулому	 році	 обсяги	 роздрібної	 реа-
лізації	 лікарських	 засобів	 становили	 понад	
1	млрд	упаковок	на	суму	$3,4	млрд.	І	тенденція	до	
зростання	 споживання	 лікарських	 засобів	 буде	
зберігатися.	 «Дарниця»	 є	 найбільшим	 гравцем	
ринку	 з	 часткою	 14,4	%.	 Кожна	 сьома	 упаковка	
лікарських	 засобів	 в	 аптеках	 України	 вироблена	
в	 «Дарниці»,	 цьому	 сприяє	 наявність	 збалансо-
ваного	портфоліо	 із	210	брендів	у	 12	АТС	катего-
ріях.	У	2020	році	ми	представили	10	нових	брендів	
в	кардіологічному,	неврологічному	та	інших	тера-
певтичних	 класах.	 Понад	 50	 продуктових	 досьє	
знаходяться	 на	 етапі	 розробки.	 Сумарна	 потуж-
ність	випуску	нашої	продукції –	670	млн	упаковок	
в	 різних	 лікарських	 формах	 на	 рік	 дозволяє	 
компанії	 забезпечувати	 внутрішній	 попит	 і	 роз-
ширювати	міжнародну	присутність.	

重要组成部分。2020 年，该公司的出口交

货量增加了 140％。

G.V.: 乌克兰增加药品消费的前景如

何？ Darnitsa 在其中的份额是多少？

D.Sh.: 去年，药品零售额超过 10 亿包，

价值 34 亿美元，并且药品消费增长的趋

势还将继续。Darnitsa 是最大的市场参与

者，市场份额为 14.4％。乌克兰的每个药

房里，每七包药品中就有一包是 Darnitsa

生产的，这得益于其平衡的产品组合，即

176 种产品有着 12 种的ATC分类。2020 

年，我们在心脏病学，神经病学和其他治疗

学类别中引入了 10 个新品牌。正在有50 

多个产品档案正在发展过程中。我们产品的

总生产能力每年以不同剂型 6.7 亿个包装

使该公司能够满足国内需求并扩大其国际影

响力。
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Безумовно,	 китайські	 фармацевтичні	 компанії,	
які	 переважно	 в	 державній	 власності,	 мають	
значні	 ресурси	 і	 на	 науково-технічні	 розробки,	
і	 на	 модернізацію	 виробничих	 потужностей,	 на	
маркетинг	та	просування	продажів	за	кордоном.	
Однак	 відомо,	 що	 «Дарниця»	 приділяє	 велике	
значення	інноваційному	розвитку.

В.Г.: Якими є обсяги інвестицій у компанію?

Д.Ш.: Ми	утримуємо	лідерство	завдяки	постійним	
змінам	та	інноваціям.	Починаючи	з	2008	року	ми	
інвестували	в	розвиток	компанії	235	млн	євро.	Ці	
інвестиції	направлені	на	розвиток	продуктового	
портфелю,	 цифрову	 трансформацію	 і	 техноло-
гічні	 вдосконалення.	 Маючи	 EU	 GMP	 сертифіко-
ване	 виробництво,	 ми	 розвиваємо	 співпрацю	
з	європейськими	компаніями	у	сфері	продуктової	
розробки	та	клінічних	досліджень.

当然，大多数国有的中国制药公司拥有大量

的资源，有着科学技术发展资源和现代化的

生产设施资源，在国外进行营销和销售。但

是，众所周知，Darnitsa 也非常重视创新

发展。

G.V.: 公司的投资额是多少？

D.Sh.: 我们通过不断的变化和创新来保

持领先地位。自2008年以来，我们已投资

2.35 亿欧元用于公司的发展。这些投资的

目的是为了促进产品组合的发展、数字化

改造和技术改进。获得了欧盟GMP生产认证

后，我们将在产品开发和临床试验领域与欧

洲公司开展合作。
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Світлано, поділіться першими враженнями 
від Китаю? Ви мали зовсім прагматичну 
комерційну задачу у Вашому відрядженні. 
Чи змогли Ви відчути специфіку цієї країни, 
зрозуміти менталітет китайців, полюбити 
їжу, потоваришувати з партнерами?

–	 Для	 мене	 Китай	 –	 це	 країна-легенда...	 Вперше	
потрапила	 туди	 досить	 давно,	 коли	 ще	 iPhone 
тільки	 з’явився	 (десь	 на	 початку	 нашої	 ери).	 Це	
не	 була	 країна	 моєї	 мрії,	 і	 перше	 відрядження	
пройшло	 стисло	 та	 без	 особливих	 яскравих	 вра-
жень.	 Щось	 дивувало,	 щось	 дратувало.	 Але	 не	
пройшло	й	року,	як	я	знову	повернулася	до	Китаю	
з	наступним	відрядженням.	Але	цього	разу	все	було	
по-іншому.	Мене	вразило	все.	Сила-силенна	нових	
доріг,	 вокзалів,	 аеропортів,	 будівель,	 заводів,	
фабрик,	потягів,	автомобілів...	Для	мене	було	оче-
видно,	 що	 тут	 спрацювала	 формула:	 працелюб-
ність	 плюс	 цілеспрямованість,	 плюс	 дисципліна	
помножена	на	підприємливість.	Те,	що	зараз	рухає	
країною,	пам’ятає	мудрість	досвіду	віків	і	поколінь.	
І	це	–	дивовижно!	Я	заздрила	та	постійно	думала	
про	те,	чому	в	нас	так	не	виходить?	Чому	ми,	укра-
їнці,	не	можемо	нашу	природну	тягу	до	добробуту	
та	зростання	втілити	в	життя,	як	це	зробила	Під-
небесна?	 Потужні	 ресурси	 нашої	 економіки,	 уні-
кальний	 сільськогосподарський	 потенціал,	 тех-
нологічні	 напрацювання	 повинні	 ж	 колись	 дати	
результат,	звичайно,	при	вмілому	користуванні.

Ви бачите перспективу в розвитку співро-
бітництва з Китаєм? Якщо китайські вироб-
ництва локалізуються в Україні, чи буде це 
вигідно для компанії «Епіцентр»?

–	 Україні	необхідні	інвестиції.	Китай	спроможний	
на	 великі	 капіталовкладення,	 як	 вони	 працюють	
по	всьому	світу.	І	в	Америці,	і	в	Європі,	і	в	Африці.	
Уряду	необхідно	вміти	домовлятися	та	виконувати	
свої	зобов'язання.	Домовлятися	задля	покращання	

добробуту	українців,	а	не	думати	про	свої	кармани.	
І	 тоді	 міждержавна	 співпраця	 буде	 продуктивна.	
Компанія	«Епіцентр»	разом	з	нашими	покупцями	
тільки	виграє	від	приходу	китайських	виробництв	
в	 Україну.	 По-перше,	 ми	 будемо	 мати	 мінімальні	
логістичні	витрати	в	собівартості	готової	продукції.	
По-друге,	китайські	підприємства,	будуючи	заводи	
в	Україні,	будуть	прагнути	в	тому	числі	налагодити	
експорт	в	Європу.	А	значить,	продукція	буде	інно-
ваційною	та	технологічною.	

Останній рік був непростий для всіх. Китай 
закрився для відвідувачів. Ми могли лише 
спостерігати на відстані. Але компанія «Епі-
центр» не тільки спостерігала, але й активно 
співпрацювала з Китаєм майже з перших 
днів пандемії. У чому секрет?

–	 Останній	 рік	 дійсно	 став	 справжнім	 випробо-
вуванням	 для	 нас	 всіх	 у	 зв’язку	 з	 COVID-19.	 Дуже	
добре	 пам’ятаю	 як	 все	 починалось	 із	 локдауну	
в	Китаї,	і	тоді	багато	хто	засумнівався	в	могутності	
економіки	 цієї	 країни,	 надійності	 її	 як	 глобаль-
ного	 постачальника	 товарів.	 У	 тому	 числі	 сумні-
вались	 і	 ми.	 У	 нас	 широка	 асортиментна	 група	
китайського	 виробництва.	 Було	 багато	 думок,	
щоб	 перенести	 замовлення	 до	 інших	 країн.	 І	що	
ж	потім	сталося?	Китай	у	 стислі	 терміни	подолав	
цю	 проблему.	 Наслідки	 для	 економіки	 були	 не	
такі	 болючі,	 а	 всі	 інші	 економіки	 світу	 зайшли	
в	глибоку	кризу.	Далі	події	розвивалися	ще	ціка-
віше,	коли	в	другій	половині	минулого	року	та	на	
початку	цього	китайська	економіка	почала	стрімко	
зростати,	що	спричинило	справжній	колапс	у	сві-
товій	логістиці.	Катастрофічно	стало	не	вистачати	
вантажних	 потужностей	 для	 доставки	 продукції	
з	Китаю!	Впевнена,	що	й	цю	проблему	буде	вирі-
шено	найближчим	часом,	як	 і	всі	 інші.	Хіба	це	не	
аргумент,	 щоб	 співпрацювати	 з	 цією	 країною	 та	
навчатись	їх	«лайфхакам»?!	А	секрет	нашої	плідної	
співпраці	з	Піднебесною	дуже	простий.	Ми	вміємо	
домовлятися.	

Світлана ЛІСАНТІ: 
«Китай спроможний на великі 
капіталовкладення… Уряду необхідно 
вміти домовлятися та виконувати  
свої зобов'язання»
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ТОВ «Епіцентр К» є найбільшим 
українським імпортером з Китаю товарів 
непродовольчої групи. Вперше прямий 
імпорт компанія здійснила ще в 2003 році. 
Із самого початку «Епіцентр» мав лише 
2 представники з Китаю на всі категорії 
товарів. Наразі компанія має офіс в центрі 
Шанхаю зі своїм центром контролю 
якості. Світлана Лісанті, що наразі обіймає 
позицію директора напрямку «Сад та 
город», потрапила до Піднебесної в складі 
однієї з перших делегацій. 
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2021 рік – перший рік 14ї п'ятирічки. На «двох 
сесіях», які нещодавно завершилися в Пекіні, 
обговорили та затвердили проєкт плану на 
14ту п'ятирічку. Він містить 20 основних 
показників у п'яти категоріях: економічний 
розвиток, інновації, добробут людей, еко-
логія та гарантування безпеки. 7 з 20 головних 
показників належать до категорій добро-
буту людей, що становить більше однієї 
третини. Цього не було в попередніх планах 

розвитку країни. Ці показники охоплюють 
зайнятість, доходи, освіту, медичне обслу-
говування, догляд за людьми похилого віку, 
догляд за дітьми та інші сфери життєзабез-
печення, що повною мірою свідчить про те, що 
Китай надає особливу увагу покращенню умов 
життя й добробуту людей. Отже, який зв'язок 
між планом на 14ту п'ятирічку і життям 
простих людей? Які зміни відбудуться  
в житті китайців?

14-ТА П’ЯТИРІЧКА –  
ЩО НОВОГО?

Лю ЛЮ,  
працівник української редакції 

Медіакорпорації Китаю
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Перша 
зміна

Штучний	 інтелект	 стане	 необхідною	 частиною	
життя	 народу,	 як	 вода	 та	 електрика.	 У	 проєкті	
плану	на	14-ту	п'ятирічку	зазначені	зміни	в	роз-
витку	цифрових	галузей,	таких	як	штучний	інте-
лект,	 великі	 дані,	 блокчейн	 тощо,	 і	 заохочува-
тимуть	 10	 сценаріїв	 використання	 цифрових	
додатків,	включаючи	інтелектуальний	транспорт,	
інтелектуальну	освіту	та	 інтелектуальну	медичну	
допомогу.	У	плані	14-ї	п'ятирічки	чітко	позначено	
розуміння	владою	того,	що	«інновації	–	це	двигун	
модернізації	 Китаю,	 що	 забезпечує	 стратегічну	
підтримку	 національного	 розвитку».	 Тож	 вибу-
хове	 зростання	 фінансування	 інновацій	 стане	
однією	з	найпомітніших	особливостей	наступного	
п'ятирічного	 плану.	 Якщо	 в	 2016–2020	 рр.	 пла-
новий	 показник	 зростання	 урядових	 інвестицій	
в	цю	сферу	становив	0,4	%	на	рік,	то	в	наступній	
п'ятирічці	він	досягне	7	%	щорічно.

Друга 
зміна

У	 наступні	 5	 років	 з'являтиметься	 все	 більше	
нових	 професій.	 У	 проєкті	 плану	 пропонується	
реалізація	 пріоритетної	 стратегії	 зайнятості,	
чітко	розширюється	потенціал	зайнятості,	підви-
щується	 якість	 зайнятості,	 а	 також	пропонується	
підтримувати	й	стандартизувати	розвиток	нових	
форм	зайнятості.

Третя 
зміна

Канали	 доходів	 у	 майбутньому	 стануть	 більш	
диверсифікованими.	 Зростання	 доходів	 є	 дже-
релом	 розширення	 внутрішнього	 попиту	 і	 сти-
мулювання	споживання.	Китай	вже	не	є	експортно- 
орієнтованою	 економікою.	 До	 2020	 року	 
внутрішнє	 споживання	 вже	 шість	 років	 поспіль	
було	 головним	 локомотивом	 розвитку,	 забезпе-
чивши	 57,8	%	 економічного	 зростання	 у	 2019-му.	
Розширення	 внутрішнього	 попиту	 і	 розвиток	
внутрішніх	ринків	планується	також	здійснювати	
шляхом	 зростання	 урбанізації.	 У	 наступні	 п'ять	

років	відсоток	населення,	що	проживає	в	містах,	
збільшиться	з	нинішніх	60,6	%	до	65	%.	Також	Китай	
займеться	ліквідацією	проблем,	викликаних	ста-
рінням	населення,	яке	веде	до	зниження	кількості	
робочої	 сили	 й	 загрожує	 падінням	 споживчої	
активності.	Це	на	пресконференції	за	підсумками	
«двох	сесій»	підтвердив	прем'єр	Держради	КНР	Лі	
Кецян:	 «Ми	будемо	працювати	над	досягненням	
належного	рівня	народжуваності.	Поступово	буде	
підвищуватися	вік	виходу	на	пенсію».

У	 новому	 п'ятирічному	 плані	 з'явилося	 також	
одне	нове	важливе	формулювання,	якого	не	було	
в	попередньому	плані	 –	 «подвійна	циркуляція».	
Це	 поняття,	 розроблене	 китайською	 владою	
минулого	 року,	 окреслює	 два	 контури	 еконо-
мічної	діяльності	–	внутрішній	 і	зовнішній	–	при	
цьому	упор	робиться	на	розвиток	саме	внутріш-
нього	економічного	циклу.	Це	закріплено	і	в	плані	
14-ї	 п'ятирічки.	 Як	 зазначив	 глава	 китайського	
уряду,	 «ми	 продовжимо	 дотримуватися	 стратегії	
розвитку	 внутрішнього	 споживання,	 створювати	
нові	точки	зростання	внутрішнього	попиту...	Прі-
оритет	 буде	 відданий	 внутрішній	 циркуляції	 та	
побудові	 потужного	 внутрішнього	 ринку...	 який	
зробить	 Китай	 магнітом,	 який	 притягує	 закор-
донні	ресурси	та	засоби	виробництва.	Тим	самим	
буде	 забезпечено	 взаємодію	 між	 внутрішнім	
і	міжнародним	економічними	циклами».

Однак	 варто	 зазначити,	 що	 нова	 політико-еко-
номічна	 концепція	 КНР	 все	 ще	 викликає	 деякі	
непорозуміння.	 Так,	 наприклад,	 існує	 занепоко-
єння	щодо	 того,	 чи	продовжить	КНР	дотримува-
тися	політики	відкритості,	чи	здатне	формування	
потужного	внутрішнього	ринку	скоротити	простір	
для	 іноземних	 інвестицій	 тощо.	 Насправді	 ж	 ці	
два	цикли	не	замкнуті	й	не	протилежні,	а	допов-
нюють	 один	 одного.	 КНР	 буде	 повністю	 розкри-
вати	 потенціал	 внутрішнього	 ринку,	 що	 дозво-
лить	 трансформуватися	 ринку	 світовому.	 Крім	
того,	 більш	 успішний	 внутрішній	 ринок	 Китаю	
допоможе	країні	у	створенні	досконалого	вироб-
ничого	 ланцюжка,	 інституційного	 середовища,	
а	також	більш	жвавого	транснаціонального	регіо-
нального	співробітництва.

Утім,	певні	речі	залишаються	без	змін.	У	проєкті	
14-ї	п'ятирічки	багато	разів	повторювалося	слово	
«відкритість».	 Протягом	 декількох	 десятиліть	
з	 початку	 реформ	 поняття	 «відкритість»	 ніколи	
не	зникало	з	програм	китайського	уряду.	Тож	від-
критість	для	КНР	буде	продовжуватися.
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Економіка Китаю постійно привертає увагу 
світової громадськості. Швидкозростаючий 
споживчий ринок, зростання середнього 
класу, перспективні демографічні показники, 
фінансові реформи та попит на послуги 
приваблюють бізнес з усього світу. Комусь 
вдається, але багато компаній зазнають 
поразки в роботі з Піднебесною. Я запитав 
10  експертів, які поради вони дають компа-
ніям, що хочуть співпрацювати з Китаєм. 
І ось що вони говорять.

1.	Кеті	Чжен	(Cathy	Zheng,	郑碧),	 
Exchange	&	Cooperation	Department	VD,	 
Shanghai	Technology	Innovation	Center
 
«У Китаї все відбувається швидко, а китайці дуже працьовиті. Якщо ви 
плануєте масштабуватися на Китай, підготуйте технологію і продукт, 
які є досить унікальними, і команду, якій вистачить наполегливості».

2.	Вей	Чжоу	(Wei	Zhou,	周炜),	 
Funder	&	CEO	XNode

  
«Китай є другим за величиною ринком у світі, але це не означає, що 

вести бізнес у Китаї буде легко. Тут присутня жорстка конкуренція 
майже в усіх галузях, проте немає нічого неможливого. Стартап 
та технологічна екосистема в Китаї – унікальна, тому вчіться 

в місцевих жителів».

БІЗНЕС У КИТАЇ:  
ПОРАДИ ВІД 10 ЕКСПЕРТІВ

Мар’ян ДАНКО,  
Founder/CEO at weHustle 

and TECOM Conf
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3.	 Хізер	Фу	(Heather	Fu,	傅锴),	 
Incubation	Dept	PM,	Caohejing	Hi-Tech	Park	Innovation	Center
 
«Китайський ринок є одним з найбільш динамічних ринків у світі 
з необмеженими можливостями. Але можливості часто співіснують 
із проблемами, і складність китайського ринку часом може виходити 
за  межі вашої уяви. Продукт/технологія, яка була успішно перевірена 
на внутрішньому ринку, і певне розуміння китайського ринку в поєднанні 
з партнером, який може інтегрувати місцеві ресурси, є обов'язковою умовою 
для ефективного просування на китайському ринку».

4.	Тім	Луань	(Tim	Luan,	栾天),	 
Director,	Innoway

 
«Знайдіть надійного та кваліфікованого місцевого партнера 

з необхідними ресурсами та можливостями, щоб почати працювати 
з китайським ринком. Не турбуйтеся надто про проблеми 

інтелектуальної власності, особливо на ранніх стадіях проєкту. Робіть 
перші кроки і стежте за ринком та споживачами».

5.	 Говард	Ван	(Howard	Wang,	王钟澔),	 
Assistant	General	Manager,	Caohejing	Innovation	Center
 
«Іноземні підприємці створили багато успішних комерційних кейсів у Китаї. 
За цими успіхами стоять різні фактори, але спільним є те, що всі вони 
мають місцевого партнера. Китай – це суспільство, що побудоване на дуже 
тісних соціальних відносинах. Хоча молоде покоління більше схиляється до 
правил вільного ринку та сучасного бізнесу, однак місцевий партнер може 
ефективно подолати культурні бар'єри, створити сприятливі умови для 
ведення бізнесу та допомогти з необхідними ресурсами».

6.	Софі	Яо	(Sophie	Yao,	姚晓菲),	 
China	GM,	Pegasus	Tech	Venture

 
«Проведіть дослідження ринку та спробуйте знайти надійного місцевого 

партнера в Китаї, перш ніж розпочати тут свій бізнес».
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8.	Аллан	Чжоу	(Allan	Chou,	周立玮),	 
Founder,	RAIDiCal

 
«Найбільшою проблемою для зарубіжних технологічних стартапів у Китаї 
є переважно відсутність попередньої підготовки. Яку підготовку потрібно 
зробити цим компаніям? 
Маркетингове дослідження. Чи підходить ваша компанія для китайського 
ринку? Багато засновників вважають, що ринок Китаю величезний, 
і цього вже достатньо для успішної реалізації продукту. Такі прогнози 
та очікування нереальні. Найбільш доцільною попередньою підготовкою 
має бути проведення дуже точних досліджень ринку та галузі. Зробити 
це сьогодні в Китаї не так складно, як це було десять років тому. Маючи 
велику кількість даних, найбільшою проблемою є зрозуміти, що корисно для проєкту, а на що не потрібно 
звертати увагу. Найголовнішою проблемою є розуміння цих даних і як саме розібратися в значущому аналізі.
Відвідування експертів. До початку епідемії більшість підприємців приїжджали самостійно до Китаю або 
брали участь у різних заходах з метою проведення галузевих досліджень та відвідування експертів як підготовки 
до початку роботи з Китаєм. Звичайно, ця практика поки що припинена, але вона все ще є незамінною частиною 
(підготовчої роботи). Щоб отримати найбільш точне розуміння місцевого ринку, необхідно повідомити план 
посадки та проконсультуватися з місцевими експертами та галузевими елітами.
Основна мета вищезазначених кроків підготовки – це підтвердити, що ваша компанія придатна для 
китайського ринку. Ми завжди наголошуємо, що основою успіху проєкту є підготовка, підготовка і підготовка!»

 

9.	Стелла	Чжен	(Stella	Zheng,	郑思达),	 
Head	of	China,	500	Startups
 
«Інтернет-компанії, у які ми інвестували, Canva та Applyboard, досягли 
хороших результатів в Китаї. Тому я впевнена, що іноземні стартапи 
можуть досягти успіху в Китаї. Однак, перш за все, перед тим, як вийти 
на ринок Китаю, ви повинні визначити, чи є ваш товар таким, яким 
бажає китайський ринок, і чи матимете ви конкурентні переваги на 
китайському ринку. Конкуренція в Китаї дуже жорстка. Наприклад, ком-
панії, у які ми інвестуємо за кордоном, хочуть вийти на ринок Китаю, щоб  

7.	 Джеймс	Чжоу	(James	Chou,	周健),	 
Managing	Director	&	CEO,	Microsoft	for	Startups
 
«Знайдіть місцевого партнера, який допоможе вам орієнтуватися 
в складних умовах бізнесу, вийти на ринок та підтримати ваших клієнтів. 
Вам потрібен також кваліфікований юрист, який допоможе вам створити 
потрібну юридичну особу (представництво, СП або WOFE), проконсультує 
вас щодо переговорів із місцевими партнерами, захисту вашої ІВ тощо. 
Будьте терплячі та плануйте залишатися тут на довгострокову перспек-
тиву. Потрібен час, щоб налагодити стосунки, зрозуміти ринок, навіть 
локалізувати продукт чи послугу під місцевий ринок. Наймайте місцевих 
довірених працівників. Це окупиться в довгостроковій перспективі. Китай 

є суперконкурентним ринком, досвід, який ви придбаєте тут, також зробить вас більш конкурентоспроможним 
в інших напрямках, будь то інновація бізнес-моделі, ланцюги постачання, її швидкість та масштаб».
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залучити більше користувачів, але зазвичай я раджу їм добре подумати. По-друге, якщо у вас вже є чіткий 
план дій, я вважаю, що найголовніше для стартапів – це місцева команда. Повністю покладатися на зов-
нішніх китайських партнерів нереально. Ви повинні залучити здібну та досвідчену місцеву людину, яка стане 
частиною вашої команди. Звичайно, якщо ви можете знайти місцевих або глобальних інвесторів, які підтри-
мують вас, це теж хороший варіант».

 

10.	(Peter	Yang,	杨志宏),	 
CEO,	PRESHARES

 
«Я вважаю, що засновники повинні глибоко розуміти китайську бізнес- 
культуру, залучати надійних місцевих партнерів та намагатися зрозу-
міти унікальність китайського ринку. Компанія повинна не лише зосере-
дити увагу на власних продуктах та рішеннях, вона має розуміти потреби 
китайських користувачів».

Як бачимо, більшість із них говорять одне і те ж. Ринок Китаю складний, дуже різний 
і надзвичайно конкурентний. Щоб бути успішним у Китаї, 

КИТАЙСЬКИЙ РИНОК МАЄ БУТИ ПРІОРИТЕТНИМ

ЛОКАЛІЗУВАТИ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ КИТАЙСЬКОГО РИНКУ

МІСЦЕВІ ПАРТНЕРИ ТА КОМАНДА МАЮТЬ ВИРІШАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Здається, нічого нового немає. Але всі 
наголошують на цьому знову і знову. Ось 
наскільки це важливо. І часто це просто 
ігнорується.
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НОВИЙ ВЕКТОР СПІВПРАЦІ  
В ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ З КИТАЄМ

Я к	 відомо,	 4	 січня	 1992	 року	 були	 встанов-лені	 дипломатичні	 відносини	 між	 Україною	
і	Китаєм,	що	визначило	новий	вектор	у	зов-

нішній	 політиці	 України	 й	 стимулювало	 розвиток	
нового	китаєзнавчого	напряму	у	вітчизняній	науці	
та	 освіті.	 Реалізуючи	державну	політику,	 у	 вересні	
2019	 року	 був	 відкритий	 українсько-китайський	
освітній	 заклад	 –	 Київський	 інститут	 в	 Техноло-
гічному	 університеті	 Цілу	 в	 Китаї	 разом	 із	 Київ-
ським	 національним	 університетом	 технологій	 та	
дизайну [4,	7].

Київський	національний	 університет	 технологій	 та	
дизайну	 (КНУТД)	 має	 великий	 досвід	 інтернаціо-
налізації	 освітнього	 процесу	 та	 наукової	 діяль-
ності.	Міжнародна	співпраця	університету	розпоча-
лася	в	1948	році.	За	цей	час	закінчило	університет	
більше	2	 500	 іноземних	 громадян	 із	 75	 країн	 світу.	
Університет	 ліцензований	 на	 провадження	 освіт-
ньої	діяльності	з	підготовки	іноземних	громадян	за	
40	ліцензованими	спеціальностями	бакалаврського	
та	 магістерського	 рівня,	 за	 якими	 є	 акредитовані	
74	освітні	програми,	де	можуть	навчатись	іноземці.	
Нині	в	університеті	понад	45	викладачів,	що	забез-
печують	освітній	та	науковий	процес,	атестовані	на	
володіння	іноземними	мовами	рівня	В2	та	С1.	

Початок XXI століття ознаменувався початком найбільших змін в освітніх системах Євро-
пейського Союзу, України, Китаю та інших країн. Однак рушійною силою цього процесу було 
не бажання змінити підходи до вищої освіти, а глобальна пандемія COVID-19, яка стала вели-
чезним випробуванням і разом з тим показала, що кризовий час є також часом творення і що 
нові виклики породжують нові можливості.

Реалізація державної ініціативи Китайської Народної Республіки «Один пояс, один шлях» від-
крила великі можливості для партнерства навчальних та наукових закладів України та Китаю. 
В останній рік це співробітництво відбувалось у складних умовах карантинних обмежень.
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В	 університеті	 станом	 на	 жовтень	 2020	 року	
навчалося	 919	 іноземних	 громадян	 із	 23	 країн	
світу,	зокрема	501	студент	та	1	аспірант	із	Китаю.	
За	даними	Українського	державного	центру	між-
народної	 освіти	 КНУТД	 сьогодні	 займає	 перше	
місце	 в	 Україні	 серед	 закладів	 вищої	 освіти,	 де	
навчаються	 китайські	 студенти	 [8].	 Університет	
має	 досвід	 реалізації	 освітніх	 та	 наукових	 про-
єктів	із	6	навчальними	закладами	та	2	науковими	
установами	Китаю.	Чотири	викладачі	Технологіч-
ного	 університету	 в	 Цілу	 отримали	 право	 керу-
вати	підготовкою	аспірантів	PhD	спільно	з	укра-
їнськими	вченими	університету.	

Щоб	 адаптуватися	 до	 економіки	 світової	 циф-
рової	 епохи	 та	 задовольнити	 потреби	 країн	 та	
регіонів	в	освіті,	Київський	національний	універ-
ситет	технологій	та	дизайну	протягом	90-літнього	
періоду	існування	активно	розвиває	креативний	
дизайн	 –	 як	 шлях	 інтеграції	 творчості,	 науки	 та	
комерції.	Успішна	діяльність	колективу	універси-
тету	визнана	міжнародними	експертами	і	оцінена	
62-м	 місцем	 у	 рейтингу	 кращих	 дизайнерських	
шкіл	 світу,	 а	факультет	 хімічних	 та	 біофармаце-
втичних	технологій	–	69-м	серед	кращих	фарма-
цевтичних	шкіл	світу.	

Підтвердженням	 високих	 здобутків	 Універси-
тетської	 спільноти	 є	 входження	 в	 2020	 році	 до	
рейтингу	 World University Rankings	 компанії	 QS 
(Велика	Британія):	EECA	–	регіонального	рейтингу	
університетів	Східної	Європи	та	Центральної	Азії.	
У	 2021	 році	 світовий	 рейтинг	 GreenMetric World 
University Rankings	удостоїв	честі	бути	занесеним	
до	цього	рейтингу	і	Київський	національний	уні-
верситет	технологій	та	дизайну.	

Ще	однією	сходинкою	до	міжнародного	визнання	
є	входження	першим	серед	українських	універси-
тетів	до	сотні	найпрестижніших	закладів	світу,	які	
мають	в	Піднебесній	свої	спільні	освітні	заклади.	За	
даними	Міністерства	освіти	КНР	(травень	2019 р.),	
у	Китаї	 зареєстровані	 і	діяли	93	 спільні	 з	 інозем-
ними	 партнерами	 заклади.	 Вони	 здійснюють	
підготовку	 за	 програмами	 бакалавра,	 магістра-
тури	 і	 аспірантури.	 Найбільше	 спільних	 освітніх	
закладів	у	Китаї	з	Великою	Британією	(21),	на	дру-
гому	місці	–	зі	США	(20),	на	третьому –	з	Францією	
(13),	на	четвертому	–	з	Німеччиною	і	Австралією	по	
(8),	на	п’ятому	–	з	Росією	–	(7).	Далі	–	по	одному –	
з	 Ірландією,	 Польщею,	 Японією,	 Нідерландами,	
Канадою,	 Ізраїлем,	 Новою	 Зеландією,	 Данією,	
Бельгією,	Фінляндією.	Тепер	є	і	з	Україною	[9].

https://studyinukraine.gov.ua/privitannya-z-kitajskim-novim-rokom-vid-udcmo/
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Китайські	 експерти	 визначили	 КНУТД	 як	 най-
кращий	 український	 університет	 з	 розвинутою	
креативністю	 дизайну,	 як	 творчий,	 нестан-
дартний,	унікальний,	такий	що	характеризується	
неповторністю,	оригінальністю,	а	також	здатністю	
дивувати	та	захоплювати	провідні	 інтернаціона-
лізовані	таланти.	

У	Китаї	протягом	більш	як	двадцяти	років	спостері-
гається	попит	на	високоякісну	вищу	освіту.	Китай,	
який	 стрімко	 розвивається,	 розцінює	 іноземну	
освіту	 як	 спосіб	 отримання	 нових	 знань	 студен-
тами	і	як	спосіб	інтернаціоналізації.	Так,	в	Україні	
студентів	із	КНР	навчалося	в	2005	році	–	4113	чол.,	
то	 в	 2019	 році	 –	 2035	 чол.,	 що	 вдвічі	 менше	 [6].	
Хоча	 попит	 і	 пропозиція	 всередині	 Китаю	 зро-
стають,	проте	лише	8	%	всіх	випускників	середніх	
шкіл	мають	можливість	вступити	в	заклади	вищої	
освіти.	 Попит	 на	 закордонну	 вищу	 освіту	 про-
довжує	 зростати.	 У	 рамках	 програми	 розвитку	 та	
покращання	національної	системи	освіти	КНР	нині	
проводить	 політику	 відкриття	 кампусів	 закор-
донних	 університетів	 на	 своїй	 території	 та	 ство-
рення	 спільних	 освітніх	 закладів.	 Європейська	
університетська	освіта	є	привабливою	для	Китаю	
і	має	хорошу	репутацію	[10].	

Глобальна	конкуренція	передбачає	сучасному	уні-
верситету	новий	набір	стратегічних	цілей	і	можли-
востей.	Київський	національний	університет	тех-
нологій	та	дизайну	позиціонує	себе	на	світовому	
ринку	 як	 елітарний	 для	 студентів	 із	 зарубіжних	
країн.	 Ми	 пропонуємо	 інтернаціоналізовані	
навчальні	програми,	в	основному –	англомовні.																									

Згідно	зі	ст.	70	Закону	України	«Про	вищу	освіту»	
[1]	 КНУТД	 став	 співзасновником	 спільного	
навчального	закладу	і	взяв	участь	у	формуванні	
статутного	 капіталу	 спільної	 освітньої	 структури	
шляхом	 внесення	 нематеріальних	 активів	 (май-
нових	 прав	 на	 об’єкти	 права	 інтелектуальної	
власності).	 Інвестиціями	 Київського	 національ-
ного	 університету	 технологій	 та	 дизайну	 є	 інте-
лектуальна	власність:	авторські	права	 (захищені	
авторським	та	патентним	правом),	методи	(засоби	
та	прийоми)	навчання,	бази	даних,	програмно-ін-
формаційне	забезпечення	навчального	процесу,	
навчально-методичне	 забезпечення	 навчаль-
ного	 процесу,	 акредитовані	 освітні	 програми,	
власні	 системи	 якості	 та	 управління.	 Китайська	
сторона	в	особі	Міністерства	освіти	КНР	 інвесту-
вало	20	млн	юанів	(3	млн	дол.	США)	та	університет	
Цілу	–	3	млн	юанів	(450	тис.	дол.	США).
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У	 2018	 році	 між	 Технологічним	 університетом	
Цілу,	Китай,	та	Київським	національним	універси-
тетом	 технологій	 та	 дизайну,	 Україна,	 підписана	
Угода	 про	 створення	 спільного	 неінкорпорова-
ного	китайсько-українського	освітнього	закладу –	
Київського	 інституту	 при	 Технологічному	
університеті	 Цілу.	 Міністерством	 освіти	 КНР	 зат-
верджено	Положення	про	міжнародний	спільний	
освітній	заклад,	який	є	несамостійним	та	непри-
бутковим	китайсько-українським	закладом	освіти	
без	статусу	юридичної	особи	і	який	управляється	
кооперативно	 [3].	 Форма	 власності	 державна.	
Київський	 інститут	 Технологічного	 університету	
в	Цілу	не	передбачає	будь-якої	дохідності.	Перед-
бачено,	що	весь	баланс	буде	використовуватися	
для	подальшого	розвитку	Інституту.	

Спільний	 Інститут	 створений	 з	метою	 зміцнення	
патріотичного	 виховання,	 навчання	 і	 розвитку	
молоді,	а	також	сприяння	вихованню	інтернаціо-
налізованих	талантів	для	держави	та	суспільства.	
Інститут	 прагне	 інтернаціоналізувати	 та	 спеціа-
лізувати	 співпрацю	 між	 Китаєм	 та	 Україною	 на	
вищому	 рівні,	 повністю	 використовувати	 пере-
ваги	в	дисциплінах,	навчанні	та	дослідженні	обох	
сторін,	 співпрацювати	 з	 освітою	шляхом	 обміну	
ресурсами	 та	 додатковими	 перевагами,	 прово-
дити	 науково-практичні	 семінари	 на	 високому	
рівні	 та	 розвивати	 міждисциплінарні	 таланти	
в	 міцні	 професійні	 знання,	 розвивати	 креатив-

ність	та	 інтернаціоналізацію	поглядів	на	страте-
гічне	співробітництво	між	Китаєм	та	Україною	та	
професійний	економічний	розвиток.

Українсько-китайський	 Інститут	працює	на	 задо-
волення	 потреб	 міжнародного	 творчого	 руху,	
оновлення	та	перетворення	економік	України	та	
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Китаю,	а	також	забезпечує	підтримку	для	покра-
щення	 креативності	 та	 конкурентоспроможності	
двох	університетів-партнерів.

Інститут	 отримує	 переважну	 кількість	 дисциплін	
(дві	третини)	з	Цілу,	Київський	національний	уні-
верситет	 технологій	 та	дизайну	 (третина)	 забез-
печує	бакалаврську	та	магістерську	освіту	за	спе-

ціальностями:	фармація,	 промислова	фармація;	
хімічні	технології	і	інженерія;	дизайн.	Тривалість	
академічних	 років	 заснована	 на	 правилах	 обох	
сторін.	 Спільними	 угодами	 передбачено	 прово-
дити	професійні	та	сертифікаційні	тренінги,	від-
повідні	 наукові	 дослідження	 та	 інші	 навчальні	
заходи.	 Кількість	 студентів	 становитиме	 1760.	
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Кількість	нових	студентів	становитиме	не	більше	
80,	 а	 нових	 аспірантів	 –	 не	 більше	 40	 на	 почат-
ковій	стадії.	Вищезазначена	цифра	залежить	від	
студентів,	 які	 відповідають	 вимогам	 до	 вступу	
і	гарантують	якість	освіти.	З	цією	метою	Міністер-
ство	освіти	Китаю	видало	ліцензію	на	здійснення	
освітньої	діяльності	на	20	років.

Студенти	 Інституту	 після	 успішного	 завершення	
всіх	 академічних	 дисциплін	 та	 вимог,	 що	 регу-
люються	 китайсько-українським	 навчальним	
закладом,	 за	 визначену	 кількість	 регламенто-
ваних	 академічних	 років	 отримають	 дипломи	
двох	 університетів:	 Київського	 національного	
університету	технологій	та	дизайну	та	Технологіч-
ного	університету	Цілу.	

Ще	 одна	 особливість	 КНУТД	 –	 наукові	 дослі-
дження	 і	 впровадження	 та	 їх	 комерціалізація.	
Аби	 освітня	 діяльність	 велася	 не	 на	 прикладах	

вчорашнього	 дня,	 вчені	 університету	 забезпе-
чують	 її	 інноваційними	технологіями.	Відтак	уні-
верситет	став	ще	й	головною	науково-дослідною	
базою	галузі	 індустрії	моди	та	дизайну.	Провідні	
підприємства	індустрії	моди	охоче	співпрацюють	
з	 університетом,	 запрошують	 студентів	 на	 прак-
тику,	а	випускників	–	на	роботу.	Розроблені	його	
науковцями	 технології	 удостоєні	 трьох	 Дер-
жавних	премій	України	в	галузі	науки	і	техніки.	Це	
роботи:	 «Ресурсоощадні	 технології	 виробництва	
текстилю,	 одягу	 та	 взуття»	 (2017	 р.);	 «Волокнисті	
матеріали	та	вироби	легкої	промисловості	з	про-
гнозованими	 бар’єрними	 медико-біологічними	
властивостями»	 (2014	 р.);	 «Поліфункціональні	
шкіряні	та	хутрові	матеріали»	(2013	р.)	[5].

Співпраця	 двох	 університетів	 передбачає	
подвійне	 керівництво	 студентами,	 аспірантами	
з	боку	Київського	національного	університету	тех-
нологій	та	дизайну	та	Технологічного	університету	 
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Цілу,	 що	 підвищує	 якість	 навчання	 і	 забезпечує	
дотримання	стандартів	України	та	Китаю	при	під-
готовці	 китайських	 студентів.	 У	 2021	 році	 втретє	
буде	оголошуватися	конкурс	на	вступ	на	навчання	
студентів	на	перший	курс	Інституту	на	бакалаврат	
і	 магістратуру	 згідно	 з	 програмами	міжнародної	
мобільності	студентів	і	викладачів.

	 Цей	 проєкт	 приніс	 КНУТД	 комбінацію	 статусної	
вигоди	як	навчального	закладу	та	його	наукової	
репутації.	Крім	того,	він	пов’язаний	із	ринковими	
механізмами	 (прибутковістю)	 і	 конкуренцією	між	
університетами	 на	 національному	 рівні.	 Доходи	
і	статус	є	драйвером	освітнього	ринку.	

У	 Київському	 національному	 університеті	 техно-
логій	та	дизайну	активно	використовуються	циф-
рові	технології	в	організації	освітнього	процесу,	які	
сприяють	реалізації	проєкту	співробітництва.	Вони	
передбачають	освоєння	навчальних	дисциплін	за	
допомогою	 комп’ютерних	 і	 телекомунікаційних	
засобів,	 використання	 систем	 для	 відеоконфе-
ренцій	типу	Zoom,	Skype	или	TrueConf,	мессенджеру	
WeChat	тощо.	Платформа	дистанційного	навчання	
забезпечує	 студентам	 безперервний	 доступ	 до	

лекційних	 курсів,	 практичних	 занять,	 тестових	
програм	і	надає	можливість	online-спілкування	та	
консультування	з	викладачем.	Це	особливо	знадо-
билося	в	умовах	пандемії,	коли	українські	викла-
дачі	не	мали	можливостей	вилетіти	до	Китаю,	щоб	
проводити	заняття.

Нині	 ми	 разом	 обговорюємо	 перспективи	 роз-
витку	 спільного	 українсько-китайського	 проєкту	
«Створення	 підприємницько-університетського	
енерго-hub	 знань	 для	 формування	 системних	
суспільних	змін»,	для	реалізації	спільно	з	Техно-
логічним	 університетом	 Цілу	 в	 межах	 Програми	
науково-технічного	співробітництва	між	Україною	
та	Китайською	Народною	Республікою	на	період	
2021–2022	рр.

Готується	 спільна	 міжнародна	 науково-техно-
логічна	 конференція	 університетів	 «Один	 пояс,	
один	 шлях:	 освіта,	 дизайн	 та	 інженерні	 техно-
логії».	КНУТД	буде	представляти	свої	наукові	здо-
бутки	та	виставку	костюмів	китайської	культури.	

Як	 зазначив	 Президент	 України	 В.	 Зеленський,	
українці	 завжди	 цікавилися	 історією,	 культурою	
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та	 мовою	 чарівного	 й	 загадкового	 Китаю.	 КНР	
досліджують	 українські	 економісти,	 юристи	
та	 історики.	 Наші	 фахівці	 охоче	 беруть	 участь	
у	 міжнародних	 наукових	 конференціях	 китає- 
знавців [2].	«Сьогодні,	–	зазначив	В.	Зеленський,	–	
тисячі	українських	спеціалістів	працюють	у	Китаї	

в	 різних	 галузях,	 починаючи	 з	 викладацької	
діяльності	 і	закінчуючи	IT.	Втім,	упевнений,	наші	
китайські	 друзі	 цінують	 досвід	 і	фаховий	рівень	
українців.	 Яскраве	 свідчення	цього	 –	 сотні	 заці-
кавлених	китайських	абітурієнтів,	охочих	щороку	
отримати	дипломи	українських	вишів».
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Тетяна ПРОКОПОВИЧ, 
кандидат психологічних наук,  
заступник декана з виховної роботи 
факультету культури і мистецтв 

КИТАЙСЬКИЙ НАПРЯМОК СПІВПРАЦІ 
НА ФАКУЛЬТЕТІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Ф акультет	 культури	 і	 мистецтв	 Волин-
ського	національного	університету	 імені	
Лесі	 Українки	 −	 це	 мистецька	 скарб-

ниця	Волині	з	багатими	традиціями	та	водночас	
заклад,	де	гуртується	творча	та	креативна	молодь,	
де	кожному	студенту	дають	шанс	реалізувати	свої	
таланти.	

Кому	 хоч	 раз	 довелося	 побувати	 на	 Волині,	 той	
назавжди	 запам’ятає	 овіяний	 легендами	 сивої	
давнини	 край	 −	 землю	 живої	 історії	 та	 невми-
рущих	 легенд,	 що	 приваблює	 кожного	 непов-
торною	 красою	 чарівної	 природи,	 унікальними	
пам’ятками	 старовини,	 вражає	 самобутньою	
культурною	спадщиною.	Ця	чарівна	земля	завжди	
надихала	 людину	 до	 роздумів	 і	 мрій,	 до	 вира-
ження	 творчих	 здібностей.	 Так,	 факультет	 куль-
тури	і	мистецтв	міститься	в	старому,	раритетному	
будинку,	побудованому	на	березі	річки	Стир	ще	за	
часів	Польщі.	Незважаючи	на	те,	що	будівля	стара	

(історична),	проте	знання	тут	дають	нові	і	сучасні,	
сформовані	на	академічному	підґрунті.

Факультет	 культури	 і	 мистецтв	 –	 як	 один	
з	 навчальних	 підрозділів	 Волинського	 націо-
нального	університету	імені	Лесі	Українки	–	веде	
постійну	 роботу	 в	 напрямку	 мистецько-нау-
кової	 розбудови	 вузу,	 розвитку	 кращих	 зразків	 
вокально-хорового,	 інструментального,	 хорео-
графічного,	 образотворчого	 мистецтва,	 пропа-
ганди	як	класичного,	так	і	народного,	фольклор-
ного,	джазово-естрадного	жанрів.	

Факультет	 культури	 і	 мистецтв	 Волинського	
національного	 університету	 імені	 Лесі	 Укра-
їнки	 готує	 спеціалістів	 з	 різних	 	 мистецьких	
напрямів.	 Сьогодні	 здібна	 та	 креативна	 молодь	
гуртується	 саме	 тут	 –	 у	 науково-мистецькому	
осередку	 Волинського	 краю.	 Саме	 тут	 ти	 можеш	
стати	естрадно-джазовим	співаком,	музикантом- 
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інструменталістом,	 хормейстером-фахівцем;		
навчитися	 професійно	 малювати	 в	 різних	 тех-
ніках	 як	 класичного,	 так	 і	 сучасного	 живопису,		
або	ж	опанувати	тонкощі	народних	ремесел;	стати	
виконавцем	бального	чи	народного	танцю,	хоре-
ографом.	Треба	тільки	мати	велике	бажання	ство-
рити	своє	мистецьке	майбутнє	і	зробити	перший	
крок	−	стати	студентом	факультету	культури	і	мис-
тецтв	Волинського	національного	університету.		

Саме	 цей	 крок	 зробили	 студенти-аспіранти	
з	 Китайської	 Народної	 Республіки	 для	 здобуття	
звання	доктора	філософії.

На	 факультеті	 культури	 і	 мистецтв	 Волинського	
національного	 університету	 імені	 Лесі	 Українки	
зараз	успішно	навчаються	сім	студентів-аспірантів	

з	 Китайської	 Народної	 Республіки	 за	 напрямами	
025	«Музичне	мистецтво»	та	034	«Культурологія».

Так,	Лю	Лей	навчається	в	 	аспірантурі	 і	здобуває	
звання	доктора	філософії	з	науковим	керівником	
Дмитром	 Авраменком,	 доцентом,	 кандидатом	
мистецтвознавства.

Під	 керівництвом	 Івана	 Тарасюка,	 Голови	 Волин-
ського	осередку	Львівського	відділення	Спілки	диза-
йнерів	України,	кандидата	архітектури,	навчаються:

Чжао	Ціньхен	–	за	спеціальністю	«Культорологія»,	
тема	 наукового	 дослідження	 «Принципи	 худож-
ньо-конструктивного	 моделювання	 в	 елект-
ронних	книжкових	виданнях	(на	прикладі	дитячої	
книжки)»;		
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Чжао	 Хе	 –	 за	 спеціальністю	 «Культорологія»,	
тема	 наукового	 дослідження	 «Роль	 технології	
«віртуальна	 реальність»	 у	 формуванні	 інтерак-
тивного	дизайну»;	

Лі	Сюй	–	вивчає	дизайн	і	здобуває	звання	доктора	
філософії,	працюючи	над	темою	наукового	дос-

лідження	 «Принципи	 використання	 цифрових	 
технологій	 в	 сучасному	 дизайні»	 «Principles	 of	
using	digital	technologies	in	modern	design».

Студенти	 з	 Китаю	 працюють	 не	 тільки	 на	 нау-
ковій	 ниві,	 а	 й	 вивчають	 сучасне	 мистецтво,	
створюючи	власні	картини	в	цьому	напрямку.

Лю	Шаньнань	та	Чжан	Лі	здобувають	звання	кан-
дидата	 музичного	 мистецтва	 з	 науковим	 керів-
ником	 заслуженим	 діячем	 мистецтв	 України,	
доцентом,	 кандидатом	мистецтвознавства	 Віта-
лієм	Охманюком.	

Чжан	 Лі	 навчається	 на	 спеціальності	 «Музичне	
мистецтво».	 Працює	 над	 науковою	 роботою	
на	 тему	 «Ігрові	 елементи	 сучасного	 хорового	
виконавства».

Лю	 Шаньнаню	 навчається	 на	 спеціальності	
«Музичне	мистецтво»	(фортепіано).	Тема	наукової	
роботи:	«Комунікаційні	процеси	у	просторі	камер-
но-інструментального	ансамблю».

Проте	 окрім	 вище	 перерахованих	 спеціаль-
ностей	навчально-виховний	процес	факультету	
культури	і	мистецтв	Волинського	національного	
університету	 імені	 Лесі	 Українки	 забезпечують	
п’ять	кафедр.	
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Так,	кафедра	історії,	теорії	мистецтв	та	виконав-
ства	 готує	 фахівців	 за	 освітньо-професійною	
програмою	 «Музичне	 мистецтво»	 за	 видами	
діяльності:	 естрадне	 мистецтво,	 хорове	 дири-
гування,	 звукорежисура,	 аніматорська	 майс-
терність.	 А	 кафедра	 музично-практичної	 підго-
товки	 веде	 підготовку	 здобувачів	 вищої	 освіти	
за	 освітньо-професійною	 програмою	 «Музичне	
мистецтво»	 за	 видами	 діяльності:	 інструмен-
тальне	 мистецтво	 (баян,	 акордеон,	 гітара,	 бан-
дура,	фортепіано,	 скрипка,	духові	 інструменти),	
музичне	мистецтво	естради.	

Натомість	кафедра	образотворчого	мистецтва	та	
дизайну	готує	фахівців	за	освітньо-професійною	
програмою	 «Образотворче	 мистецтво,	 декора-
тивне	мистецтво,	реставрація»	за	видами	діяль-
ності:	 художньо-комп'ютерна	 графіка,	 мону-
ментальний	 живопис,	 декоративний	 живопис.	
Кафедра	 культурології	 готує	 фахівців	 за	 освіт-
ньо-професійною	 програмою	 «Культурологія»,	
професійної	 кваліфікації:	фахівець	 з	 аналітики	
культури	та	креативних	індустрій;	магістрів	куль-
турології	 професійної	 кваліфікації:	 фахівець	
з	проєктної	та	організаційної	діяльності	у	сфері	
культури	 і	 мистецтва.	 Кафедра	 хореографії,	
яка	 готує	 фахівців	 за	 освітньо-професійною	
програмою	 «Хореографія»	 за	 видами	 діяль-
ності:	 народна	 хореографія,	 сучасна	 бальна	
хореографія.

Очевидно,	 постає	 питання:	 «Хто	 навчає?	
Наскільки	 успішним	 є	 колектив	 факультету?».	
У	 складі	 викладачів	факультету	 культури	 і	мис-

тецтв	працюють	творчі	люди,	які	виховують	май-
бутніх	фахівців	найперше	власним	прикладом.	

Справжньою	гордістю	факультету	культури	і	мис-
тецтв	 є	 відомі	 солісти	 та	 художники:	 народний	
артист	 України	 Василь	 Чепелюк,	 заслужений	
артист	 естрадного	 мистецтва	 України	 Олек-
сандр	 Голощук,	 джазова	 співачка	 Інна	 Кири-
ченко,	 народний	 художник	 України,	 професор	
Тетяна Галькун.

Окрім	 того,	 як	 досягнення	 в	 музично-вико-
навському,	 культурно-сценічному	 просторі	
варто	відзначити	чоловічі	квартети,	які	 існують	
на	 факультеті:	 «Акорд»	 (у	 складі	 заслужених	
артистів	 України	Андрія	 Зарицького,	Олега	 Гон-
таря,	Віктора	Мрочка,	Миколи	Палія),	«Lucciano»	
(у	 складі	 заслужених	 артистів	 естрадного	 мис-
тецтва	 України	 Олександра	 Марача,	 Василя	
Закреви,	Андрія	Граната,	Владислава	Семенюка).	

Не	 менш	 плідно	 працює	 академічний	 хор	 сту-
дентів	 (керівник	 –	 заслужений	 діяч	 мистецтв	
України	 Василь	 Мойсіюк),	 тріо	 бандуристок	
«Дивоструни»	 (керівник	 –	 Мирослава	 Сточан-
ська),	 інструментальний	 ансамбль	 «Експромт»	
(керівник	 –	 Петро	 Шиманський),	 ансамбль	
народних	 інструментів	 «Джерела»	 (керівник	 –	
Володимир	 Кучерук),	 народний	 ансамбль	 пісні	
і	танцю	«Розмай»	(керівники	–	Олександр	Марач,	
Віталій	Охманюк).	

На	базі	факультету	культури	і	мистецтв	постійно	
втілюються	 в	 життя	 цікаві	 творчі	 проєкти.	 Сту-
денти	можуть	реалізувати	себе	в	індивідуальній	
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творчості	−	музичній,	образотворчій,	дизайнер-
ській,	хореографічній.	Тут	створені	академічний	
і	джазовий	хори,	оркестр	народних	інструментів	
і	камерний	оркестр,	вокальні	та	інструментальні	
ансамблі,	 ансамблі	 народного	 та	 бального	
танців.	

Серед	 студентів	 факультету	 200	 лауреатів	
і	 дипломантів	 міжнародних	 конкурсів	 і	 фести-
валів,	100	−	всеукраїнських,	250	−	обласних	кон-
курсів	і	фестивалів.	Та	чи	всіх	перелічиш?	Треба	
знайомитися,	 брати	 приклад	 і	 ставати	 такими	
ж	успішними	особистостями.

Свої	 мистецькі	 здобутки	 передає	 студентам	
народна	 художниця	 України,	 професор	 Тетяна	
Галькун;	член	спілки	дизайнерів	України	доцент	
Дмитро	 Авраменко;	 Голова	 Волинського	 осе-
редку	Львівського	відділення	Спілки	дизайнерів	
України,	 кандидат	 архітектури	 Іван	 Тарасюк.	
З	 декоративного	 мистецтва	 знаннями	 діляться	
член	 національної	 спілки	 майстрів	 народного	
мистецтва	 України	 доцент	 Ольга	 Каленюк	 та	
Галина	 Вахрамєєва.	 У	 станковому	 живописі	 та	
рисунку	 працюють	 доцент	 Олександр	 Берлач	
і	кандидат	Тетяна	Прокопович	та	інші	дизайнери	
і	художники.	

Викладачі	 та	 студенти	 кафедри	 образотворчого	
мистецтва	 та	 дизайну	 організовують	 виставки	

творчих	 робіт,	 проводять	 зустрічі	 з	 відомими	
художниками,	 відвідують	 майстер-класи,	 пре-
зентують	персональні	виставки	викладачів	і	сту-
дентів,	 їздять	 на	 пленери.	 Відвідують	 музеї	 не	
тільки	Луцька,	Києва,	Львова	й	Одеси,	а	й	Польщі,	
Німеччини.	 Студенти	 і	 викладачі	 щороку	 беруть	
участь	у	міжнародних	арт-проєктах.

Вони	 беруть	 активну	 участь	 у	 конкурсах	 з	 есте-
тичного	оформлення	та	благоустрою	міста,	у	кон-
курсах	з	декоративного	мистецтва,	писанкарства,	
витинанок	та	інших	всеукраїнських	і	міжнародних	
мистецьких	 акціях,	 творять	 класичний,	 акаде-
мічний	та	сучасний	живопис,	розробляють	дизай-
нерські	 проєкти	 і	 втілюють	 їх	 в	 життя.	 Це	 все	 −	
в	рамках	навчальних	програм.	

Проте	факультет	мистецтв	є	особливим,	оскільки	
тут	 реалізуються	 творчі	 проєкти,	 які	 не	 входять	
у	«навчальний	формат»	–	це	те,	чим	живуть	сту-
денти	факультету	після	занять	–	вони	створюють	
власні	творчі	колективи.

Так,	 один	 із	 найуспішніших	 нових	 колективів	 −	
естрадно-джазовий	 вокальний	 октет	 «Double	
voiсe»,	 який	 створила	 практикуюча	 джазова	
співачка,	 викладач	 Інна	 Кириченко,	 ще	 будучи	
студенткою	нашого	факультету.	Хлопці	й	дівчата	
зізнаються,	 що	 участь	 в	 колективі	 дає	 можли-
вість	 відчути	 себе	 справжніми	 артистами,	 адже	
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концертуючи,	 знайомишся	 з	 новими	 людьми,	
отримуєш	 перспективи,	 даруєш	 слухачеві	 свій	
талант.

Колективи	факультету	 та	 окремі	 виконавці	 пре-
зентували	 свої	 творчі	 програми	в	Литві,	 Естонії,	
Польщі,	Німеччині,	Греції,	 Іспанії,	Франції,	 Італії,	
Китаї,	Чехії,	Англії,	Шотландії,	Португалії,	Хорватії,	
Словенії.	

Різноманітний	за	стилістикою	і	тематикою	репер-
туар	художніх	колективів	та	окремих	виконавців	
дозволяє	 проводити	 найвибагливіші	 тема-
тичні	 заходи,	 концерти	 як	 у	 стінах	 факультету,	
університету,	 так	 і	 в	 місті,	 області,	 що	 сприяє	
реалізації	 студента	 в	 будь-якому	 творчому	
напрямку.	 Студенти	 факультету	 культури	 і	 мис-
тецтв	 8	 разів	 ставали	 переможцями	 конкурсу	 
«Студент	року».

Випускники	 факультету	 успішно	 працюють	
у	 рекламному	 бізнесі,	 дизайнерських	 компаніях,	
музеях,	 художніх,	 музичних	 та	 загальноосвітніх	
школах	та	студіях,	вузах,	науковими	співробітни-
ками,	 керівниками	 центрів	 художньо-естетичної	
творчості,	 керівниками	 і	 менеджерами	 соціо-
культурних	 проєктів,	 аніматорами	 та	 арт-мене-
джерами	 в	 культурно-розважальних	 закладах,	
фахівцями	 у	 сфері	 дизайну,	 театрознавства,	
кінознавства	та	музеєзнавства.

Дипломи	наших	випускників	визнаються	в	Україні	
та	 за	 її	межами.	Багато	 з	них	 успішно	працюють	
за	фахом	у	країнах	Європи,	зокрема	у	сфері	між-
культурної	 комунікації,	 реалізують	 проєкти	 між-
народної	співпраці	у	сфері	культури	та	мистецтва.	
Факультет	культури	і	мистецтв	готує	випускників,	
які	 в	 майбутньому	 зможуть	 реалізувати	 свої	
таланти	і	досвід	на	практиці.
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ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ З КНР

Тетяна ШТАНЬКО,  
директор Центру міжнародної освіти  

та співпраці,  
Університетський координатор Erasmus+

З 11	 до	 14	 січня	 2019	 року	 делегація	 Львів-
ського	 торговельно-економічного	 універ-
ситету	 у	 складі	 ректора	 Петра	 Куцика	 та	

директора	 Центру	 міжнародної	 освіти	 та	 спів-
праці	Тетяни	Штанько	побували	на	масштабному	
заході	 –	 Форумі	 з	 питань	 освітньо-культурного	
обміну	у	м.	Ханчжоу	–	столиці	провінції		Чжецзян	
у	Китайській	Народній	Республіці.	

Україну	представляли	делегації	12	ЗВО	України	―	
зі	Львова,	Києва	та	Харкова,	а	загалом	у	форумі		
взяли	участь	понад	300	осіб.

Ініціатором	 проведення	 форуму	 була	 потужна	
компанія	 Xipei Education,	 з	 якою	 нашим	 універ-
ситетом	 укладена	 угода	 про	 співпрацю	 в	 кінці	
2019	року.	Компанія	започаткувала	новий	напрям	
діяльності	із	залучення	китайських	студентів	для	
отримання	вищої	освіти	в	українських	ЗВО.	Запла-
новано,	 що	 вже	 влітку	 відбуватиметься	 відбір	
абітурієнтів	 за	 участю	 викладачів	 українських	
університетів.

Розвиток	вищої	освіти	є	пріоритетним	напрямом	
державної	 політики	 Китаю,	 у	 країні	 започат-
ковано	 державну	 програму	 «Один	 пояс,	 один	
шлях».	 Як	 зазначив	 у	 своєму	 виступі	 на	форумі	
заступник	 голови	 Асоціації	 міжнародної	 освіти	
провінції	Чжецзян	Чен	Хао,	метою	програми	є	під-
вищення	 якості	 освіти	 та	фаховості	 викладачів,	
розвиток	 міжнародної	 академічної	 мобільності,	
запровадження	 новітніх	 технологій	 навчання,	
обмін	досвідом	між	університетами.

У	 контексті	 інтернаціоналізації	 	 для	 нашого	 уні-
верситету	 є	 надзвичайно	 важливою	 співпраця	
з	 компанією	 Xipei Education,	 адже	 вона	 дозво-
лить	 започаткувати	 підготовку	 студентів	 з	 КНР	
на	освітніх	рівнях	бакалаврат	та	магістратура.	На	
форумі	ректор	Петро	Куцик	презентував	універ-
ситет,	його	досягнення	та	потенціал.	Також	гості	
мали	можливість	переглянути	рекламний	ролик.	
Зустрічі	та	перемовини	з	кількома	університетами	
та	коледжами	у	м.	Ханчжоу	дозволять	налагодити		
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в	 подальшому	 співпрацю	 з	 ними.	 Зокрема,	 вже	
підписана	 угода	 з	 Чжецянським	 інститутом	 еко-
номіки	 і	 торгівлі,	 яка,	 серед	 іншого,	 передбачає	
створення	Китайсько-Українського	центру	еконо-
міки	 та	 торгівлі	 «Майстерня	 професійних	 мож-

ливостей»,	що	дозволить	здійснювати	регулярні	
обміни	 студентами	 та	 викладачами	 між	 двома	
університетами,	а	також	започаткувати	програму	
подвійного	 дипломування	 за	 спорідненими	
спеціальностями.		
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«ДОМАЛЮВАТИ ДРАКОНУ 
ЗІНИЦІ –  
ІСТОРІЯ КИТАЮ  
У 50 ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ» 

Саме	цей	фразеологізм	винесений	 у	назву	 книги,	
позначаючи	бажання	авторів	видання	внести	свій	
штрих,	 який	 би	 допоміг	 українцям	 краще	 пізнати	
Китай,	 а	 також	 зробити	 свій	 внесок	 для	 розвитку	
гуманітарної	співпраці	між	КНР	та	Україною.	«Дома-
лювати	дракону	зіниці	–	історія	Китаю	у	50	фразео-
логізмах»	 стала	 прикладом	 такої	 спів	праці.	 Адже	

це	 спільний	 проєкт	 української	 редакції	 Центру	
мовлення	на	країни	Європи	та	Латинської	Америки	
Медіакорпорації	 Китаю	 та	 українського	 видав-
ництва	 «Смолоскип».	 І	 те,	що	 книгу	 включили	 до	
списку	«Найкращих	 українських	 книжок	 2020	року	
за	версією	ПЕН»,	дає	сподівання,	що	подібна	спів-
праця	–	успішна	і	буде	продовжуватися	й	надалі.

Якось талановитого художника  
Чжан Сен’яо запросили зробити 
настінний розпис для одного 
монастиря в місті Цзіньлін. 
Минуло три дні – й зі стін храму на 
відвідувачів вже дивилися чотири 
дракони. Вони видавалися настільки 
правдивими, що кожен, хто їх 
бачив, підходив ближче, аби краще 
роздивитися. Тоді люди помічали, 
що дракони не мають зіниць, 
і просили Чжан Сен’яо домалювати 
їх. Той у відповідь хитав головою, 
повторюючи одне й те саме: «Якщо 
я намалюю драконам зіниці, то вони 
оживуть і полетять». Усі вважали 
це вигадкою й далі напосідали на 
художника. Врешті, Чжан Сен’яо 
урвався терпець. Він погодився, але 
за умови, що домалює зіниці лише 
двом драконам, щоб принаймні інші 
залишилися в храмі. Подивитися 
на це дійство прийшло багато 
людей. Чжан Сен’яо взяв пензель 
і старанно домалював зіниці 
драконам. Раптом подув сильний 
вітер, у небі зібралися густі хмари, 
ударила блискавиця й прокотився 
грім. Два дракони ожили й піднялися 
в небо. Приголомшені побаченим, 
усі довкола роззявили роти від 
подиву й дивилися на істот у небі, 
а зі стіни порожніми очима на 
них споглядали два намальовані 
дракони. «Домальовують драконам 
зіниці» китайці й нині, коли 
хочуть підкреслити, що хтось вніс 
у питання вирішальний штрих або 
сказав щось надзвичайно важливе. 
У таких випадках кажуть:  
画龙点睛 – «намалювати дракона 
й домалювати зіниці».
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Як	стає	зрозуміло	з	назви	книги,	у	ній	розповіда-
ється	про	китайську	 історію	через	китайські	фра-
зеологізми	 чен’юй.	 Слово	 чен’юй	 (成语)	 дослівно	
перекладається	як	«стати	мовою»	і	позначає	кри-
латі	вислови,	що	стали	популярними	в	розмовній	
мові	й	з	часом	увійшли	до	мови	офіційної.	Вони	не	
лише	збагачують	китайську	мову,	а	й	містять	у	собі	
багатий	 історичний	 і	 культурний	 спадок.	 Майже	
за	кожним	фразеологізмом	стоїть	своя	унікальна	
історія,	культурний	феномен	чи	історичне	явище.	
Так	 що	 фразеологізми	 чен’юй	 стали	 своєрідним	
кодом,	 у	 який	 зашифровані	 здобутки	 давньоки-
тайської	 цивілізації,	 процес	 розвитку	 філософ-
ської	думки,	відомості	про	історичні	перипетії,	що	
призводили	до	створення	 і	руйнування	династій,	
і	звісно	ж,	історії	життя	багатьох	поколінь	китайців.

Саме	 такі	 фразеологізми	 із	 цікавими	 історіями	
походження,	які	б	відображали	різні	аспекти	істо-
ричного	й	культурного	розвитку	Китаю,	й	увійшли	
до	цієї	книги.	А	щоб	вона	не	була	просто	збіркою	
цікавих	 оповідок,	 фразеологізми	 та	 їх	 історії	
об’єднані	в	такий	спосіб,	щоб	послідовно	розпо-
вісти	про	п’ятитисячолітню	 історію	Китаю.	Отже,	
до	кожного	фразеологізму	додається	історія	його	
виникнення	з	ілюстрацією	від	української	худож-
ниці	 Ганни	 Осадко,	 вказується	 приклад	 його	
використання	 у	 сучасному	 мовленні,	 поясню-
ється	 значення	 кожного	 ієрогліфа	 в	 його	 складі	
та	 прикладається	 інформація	 про	 відповідний	
історичний	 період,	 визначну	 особистість,	 куль-
турне	 явище	 тощо.	 Водночас	 автори	 не	 претен-
дували	 на	 написання	 підручника	 з	 вивчення	
китайської	 історії,	 а	 хотіли	 передусім	 показати	
розвиток	 китайської	 цивілізації	 у	 всій	 її	 різно-
манітності	та	багатогранності.	Тому	поряд	із	тра-
диційними	 символами	 китайської	 культури,	 на	
кшталт	 Великої	 китайської	 стіни,	 зустрічаються	

не	зовсім	очевидні	речі,	на	зразок	чиновницької	
шапки	з	довгими	«крилами».

Тож	 автори	 книги	 сподіваються,	 що	 вона	 буде	
цікавою	 широкому	 колу	 читачів.	 Той,	 хто	 давно	
цікавиться	 Китаєм,	 зможе	 знайти	 в	 ній	 якісь	
нові	 для	 себе	 цікаві	 деталі.	 Читачі,	 які	 раніше	
Китаєм	 не	 цікавилися,	 зможуть	 сформувати	 для	
себе	 загальне	 уявлення	 про	 його	 історію,	 куль-
туру,	про	те,	як	китайці	дивляться	на	світ.	Напри-
клад,	коли	їм	комфортно	в	якійсь	ситуації,	вони,	
як	 і	 українці,	 почувають	 себе	«як	риба	 у	воді»	 –	 
如鱼得水;	 але	 одночасно	 досягаючи	 двох	 цілей,	 
вони	一箭双雕	 –	 «одною	 стрілою	 вбивають	 двох	
орлів».	Нарешті,	книга	може	допомогти	студентам,	
які	вивчають	китайську	мову,	легше	запам’ятати	
50	 фразеологізмів	 чен’юй,	 аби	 принагідно	 вра-
зити	свого	китайського	співрозмовника.

Українська редакція Медіакорпорації Китаю – 
єдина державна медіаплатформа Китаю, 
яка веде мовлення українською мовою, мета 
якої – показати українцям справжній Китай, 
а китайців познайомити з Україною. Редакцію 
створили в 2008 році, тоді ж відкрили сайт CRI 
online українською мовою. Сьогодні українська 
служба має свій сайт, online-мовлення, APP та 
офіційну сторінку в соцмережі Facebook. Також 
співробітники редакції підготували і видали 
«Китайсько-українсько-російський словник 
ЗМІ», книги «Китайські історичні розповіді» 
та «36  стратагем» китайською та україн-
ською мовами. 

Олександр НИКОЛИШИН,
автор тексту книги «Домалювати дракону зіниці–  

історія Китаю у 50 фразеологізмах»,  
працівник української редакції Медіакорпорації Китаю
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Вікторія ХІЛІНІЧ, 
майстер фен-шуй, 

Міжнародна асоціація 
фен-шуй (Сінгапур),  

член Української асоціації 
китаєзнавців

МЕТАЛЕВИЙ БИК 
ТА ЙОГО 59 БРАТІВ

Н айцікавіше з історії східного календаря: 
чому саме з допомогою тварин стали 
вимірювати час? 

2021-й,	 за	 східним	календарем,	 –	це	рік	Метале-
вого	 Бика.	 Згідно	 з	 китайською	 філософією,	 ця	
тварина	символізує	силу,	чесність,	мужність,	пра-
целюбність,	 водночас	 є	 терплячою	 та	 впертою.	
А	 звідки	 взявся	 бик	 у	 так	 званому	 китайському	
календарі	та	як	туди	потрапили	інші	тварини?	

Про	появу	12	тварин	у	зодіакальному	китайському	
календарі	 «ся»	 існує	 чимало	 легенд.	 Найбільш	
популярна	–	про	великі	перегони.	 Згідно	 з	нею,	
Нефритовий	 Імператор,	 правитель	 небес,	 при-
думав	встановити	 спосіб	 вимірювання	часу.	Для	
найменування	 відрізків	 часу	 він	 вирішив	 влаш-
тувати	великі	перегони.	Ті	з	12	тварин,	які	спро-
моглися	 перебратися	 через	 річку	 до	 палацу	
імператора,	 зайняли	 свої	 місця	 у	 вигаданому	
імператором	 календарі.	 Той,	 хто	 прийшов	 до	
фінішу	 першим,	 –	 починав	 цикл,	 а	 останній	 –	
замикав	 його.	 Першим	 до	 імператора	 прибіг	
щур,	 який	 хитрістю	 зміг	 добратися	 до	 іншого	
берега	 річки,	 перетнувши	 її	 на	 спині	 витри-
валого	 бика.	 Наступними	 прибули	 бик	 і	 тигр,	
а	останньою –	свиня,	яка	спокійно	припленталася	 
за	всіма	іншими.	

Ця	 легенда	 має	 різні	 варіації,	 але	 суть	 завжди	
одна:	 безсмертна	 істота,	 яка	 живе	 на	 небесах	
(Нефритовий	 імператор,	 або	 в	 більш	 пізніх	
варіантах	 –	 Будда),	 має	 визначити	 12	 тварин,	
які	 володарюватимуть	 відрізками	 часу.	 Цей	

календар	 започаткували	 для	 популяризації	
знань	 про	 вимірювання	 часу	 серед	 недосвід-
ченого	 населення.	 Історично	 підтверджено,	що	
вже	 три	 тисячоліття	 тому	 в	 Китаї	 використову-
вався	 спосіб	 відраховувати	 час	 за	 допомогою	
місячного	та	сонячного	календарів,	але	принцип	
їхньої	лічби	був	занадто	складний	для	селянина,	
який	 не	 міг	 його	 використати,	 щоб	 ефективно	
спланувати	свою	працю.	
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Щоб	 виправити	 це,	 за	 наказом	 імператора	 між	
IX	 та	 XI	 століттями	 нашої	 ери	 встановили	 більш	
наглядний	 спосіб	 відраховувати	 час.	 Дні,	 місяці	
та	 роки	 символічно	 та	 доволі	 зрозуміло	 поді-
лили	12 тварин.	У	ньому	звірі	вишикувані	так,	щоб	
навіть	 у	 денному	 циклі	 підказувати,	 коли	 краще	
працювати:	наприклад,	початком	доби	керує	щур,	
бо	він	самий	активний	вночі,	періодом	між	другою	
та	четвертою	ранку	володіє	бик,	який	у	китайській	
міфології	 символізує	 початок	 тяжкої	 праці	 ще	
до	 сходу	 сонця.	 Слідує	 за	 ним	Кролик,	 він	 разом	
з	Півнем	відповідає	за	час	сходу	та	заходу	сонця.	
Момент	 сходу	 сонця	 –	 це	 початок	 години	 Кроля.	
Далі	година	Дракона	–	повного	пробудження	всіх	
живих	 істот:	 імпульс	 до	 активності…	 і	 так	 далі.	
Порядок	звірів	повторюється	за	своїм	циклом.	

Цікаво,	 що	 в	 найдавніших	 версіях	 календарів,	
що,	у	першу	чергу,	базувалися	на	астрономічних	
спостереженнях,	 тиждень	 складався	 з	 10	 днів	 –	
відповідно	до	уявлень,	що	з	Дао	виник	всесвіт,	
побудований	 із	 нескінченної	 кількості	 варіа- 
цій	 5	 елементів,	 помножених	 на	 два	 існуючі	 їх	
прояви	–	Інь	та	Ян.	Коли	було	прийнято	рішення	
уніфікації	 поділу	 часу,	 то	 12	 тварин,	 які	 пред-
ставляли	 зміни	 земної	 «ці»,	 помножили	 на	
10  проявів	 елементів,	 які	 представляли	 зміни	
«ці»	неба,	–	так	виникли	60	тварин	«побратимів»	
і	сучасні	їх	образи.

2021-й	 –	 Рік	 Металевого	 Бика.	 За	 традиційним	
китайським	 календарем	 «ся»	 триватиме	
з	3	лютого	по	3	лютого	2022	року.	Небесна	«ці»	цієї	
тварини	 належить	 до	 елемента	 металу,	 що	 має	
образ	 ретельно	 виточених	 дорогоцінних	 при-
крас,	а	земна	«ці»	–	представляє	елемент	землю,	
як	родючі	ґрунти	фруктових	садів.	

У	році	Білого	Бика	з	5	елементів	міститься	в	основ-
ному	Метал	 Інь	 і	 Земля	 Інь,	 а	 також	трохи	Води.	
Згідно	з	«Трактатом	Жовтого	Імператора	про	Вну-
трішнє»,	 головні	 ефекти	 року	 2021,	 керованого	
елементом	 Метал,	 ведуть	 до	 закінчення	 справ,	
початих	у	попередньому	році,	а	в	природі	прово-
куються	засухи	і	пил	в	повітрі.	

У	 характері	людей	переважає	чіткість	 і	 холодно-
кровність,	жорсткість,	суворість.	Дії,	що	переважа-
тимуть	у	суспільствах,	–	захист	і	примус.	Елементи	
для	відновлення	балансу	і	користі	протягом	2021	
року	 –	 дерево	 і	 вогонь.	Дерево	 –	це	відпочинок	
у	лісі	і	на	свіжому	повітрі,	харчування	рослинною	
їжею,	 вивчення	філософії	 і	 самовдосконалення,	
соціалізація.	А	вогонь,	наприклад,	це	відпочинок	
під	 сонцем,	 у	 теплих	 країнах,	 харчування	 гаря-
чими	 стравами	 та	 м’ясом,	 вивчення	 кулінарії	
і	веселі	розваги	та	ігри.

Бик	 представляє	 відповідальне	 виконання	
зобов'язань,	 завзятість	 і	 завершення	 проєктів.	
Метал	 Інь	 додає	 експертної	 оцінки,	 прагнення	
відмовитися	 від	 всього	 зайвого.	 Його	 тема	 –	
багато	 новин	 про	 жертви	 і	 постраждалих,	 суди	
і	покарання	за	неправильні	дії,	прийняття	нових	
рішень	відносно	меншин.	Якщо	в	минулому	році	
рульовим	механізмом	були	заборони	і	покарання,	
то	в	2021	році	 головним	механізмом	впливу	ста-
нуть	 розслідування,	 переслідування	 і	 фінансові	
аудити	 та	 перевірки.	 2021	 рік	 буде	 відрізнятися	
тим,	 що	 саме	 прагматичний	 матеріалізм,	 а	 не	
панічні	 ідеї	 знову	 візьмуть	 реальність	 під	 конт-
роль	і	ситуація	стане	більш	керованою.	
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За	Книгою	Змін	лідируюча	тенденція	2020	року	–	
гексаграма	«Складне	Становище»,	її	результат	до	
кінця	року	–	«ресурси	закінчуються».	У	2020	році	
ми	мали	зрозуміти,	що	відрізати	себе	через	про-
єкції	свого	страху	це	не	вихід,	а	вихід	у	тому,	що	
тільки	ми	самі	можемо	організувати	речі	так,	що	
в	 нашому	 майбутньому	 все	 буде	 краще,	 почати	
продовжувати	роботу	і	перевстановити	застарілі	
шаблони	і	правила.	2021-й	додасть	до	цього	стану	
свої	завдання,	його	гексаграма	№	34	називається	
«Міць	 і	 впертість»	 або	 «Котлован».	 Губернатори	
і	міністри	стають	ключовими	фігурами	для	діло-
водства	 по	 всьому	 світу,	 включається	 жорсткий	
режим	збору	боргів	і	набувають	особливої	важли-
вості	процеси	їх	погашення.	

Основне	завдання	2021	року	для	кожного	з	нас –	
вибратися	 з	 відчуття	 пастки.	 Перша	 половина	
року	може	бути	наповнена	конфліктами,	оскільки	
люди,	 які	 почуваються	 в	 пастці,	 накопичують	
злість	 на	 контролюючі	 структури	 через	 те,	 що	
вони	 не	 можуть	 отримати	 більше	 або	 змінити	
ситуацію	швидко.	

Досягнувши	 стану,	 коли	 розумієш,	 що	 тобі	 вже	
бігти	нікуди,	 залишиться	 тільки	перестати	напа-
дати	 і	 бунтувати.	Прихована	психологічна	проб-
лема	в	тому,	що	людина,	у	гонитві	за	виживанням,	
у	прагненні	схопити	щось,	виявить,	що	не	звер-
тала	 уваги	 на	 свої	 власні	 справжні	 внутрішні	
мотиви.	 У	цьому	поспіху	 конкурентної	 боротьби,	
замість	того	щоб	намагатися	все	змести	на	своєму	

шляху	через	страх	потреби,	настане	час	згадати,	
а	чого	я	сам	бажав	на	початку?	

У	2021	році	наступає	час	починати	зміни	на	мате-
ріальному	рівні,	 кожному	брати	 ініціативу	у	 свої	
руки,	багатьом	міняти	житло,	роботу	або	прагнути	
їхати	в	закордонну	подорож.	Проте	основний	роз-
виток	 відбувається	 в	 окремих	 комунах,	 закрито	
і	 відокремлено.	 А	 найкращий	 результат	 прино-
сить	співпраця	на	рівні	колег	за	профілем	вашої	
діяльності.	Зокрема,	у	цей	час	отримати	дозвіл	на	
виїзд	 стане	 простіше	 тим,	 хто	 офіційно	 працює	
або	навчається.	

2021	рік	Металевого	Бика	–	стабілізуючий	період	
повільного	 відновлення	 і	 одужання.	 Цього	
року	 чесна	 і	 наполеглива	 праця	 дає	 еквіва-
лентну	винагороду	–	якщо	посієш	і	виростиш,	то	
й	пожнеш.	

Як	 отримати	 прибуток?	 Особисто	 активно	
беріться	шукати	 нові	 можливості.	 Більше	 нічого	
сидіти	 і	 чекати	 сигналів.	 Затримка	 дозволить	
іншим	 обігнати	 вас.	 Націлюйтеся	 на	 облашту-
вання	 постійного	 потоку	 рутинної	 праці.	 Будьте	
простіше	 у	 своїх	 запитах	 і	 розбивайте	 завдання	
на	 короткі	 відрізки.	 Будьте	 ретельні	 і	 допит-
ливі	 в	 справі.	Майстерність	 цінується	 в	 деталях.	
Заповзято	взаємодійте	з	іншими	настільки	ж	від-
повідальними	й	мотивованими	на	дію	людьми.	

Що	принесе	успіх?	Опрацьованість	розрахункової	
частини,	 домовленостей	 і	 гарантій,	 плановість,	
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завзятість	і	методичність	праці	мають	вирішальне	
значення	для	успіху.	

Що	забезпечить	стабільний	прогрес	 і	визнання?	
Почніть	 ділитися	 досвідом	 і	 інформацією,	 вирі-
шуючи	 завдання.	 Почніть	 допомагати	 зміцню-
вати	інших.	

Як	ефективно	скористатися	роком?	Зосередьтеся	
на	роботі	над	своєю	кар'єрою.	Організуйте	бізнес	
з	 близькими	 вам	 людьми.	 У	 будь-яких	 командах	
виграє	 підкреслена	 тактовність	 поведінки.	
Заради	 досягнення	 спільної	 мети	 рішення	 буде	
знайдено,	якщо	прагнути	до	компромісу.	

12 ЗНАКІВ  
КИТАЙСЬКОГО ЗОДІАКУ
Люди,	 народжені	 в	 роки	 Мавпи,	 Тигра,	 Коня,	
Собаки	будуть	видавати	світові	найкращі	резуль-
тати	 в	 2021	 році.	 Загалом	 вони	 здатні	 взяти	 під	
контроль	 енергії	 року	 Металевого	 Бика	 і	 пові-
рити	у	свої	здібності	підкорити	його	за	будь-яких	
обставин,	отримати	ті	вигоди,	які	дарує	2021-й.	

Півень,	Дракон,	Змія	і	Щур	вступлять	у	більш	ста-
більний	для	них	час,	коли	можна	зберегти	минулі	
досягнення	і	повільно	отримувати	приріст,	мето-
дично	накопичуючи	результат	потроху,	але	шлях	
до	перших	місць	для	них	буде	наповнений	пере-
шкодами.	 Бики	 обдаровані	 новими	 перспек-
тивами,	 але	 й	 пильною	 увагою	 до	 їх	 помилок.	
Фізично	ослаблені,	 їм	буде	потрібно	більше	тре-
нуватися	 і	 зміцнювати	 себе,	щоб	 стати	швидше,	

вище,	сильніше	і	досягти	успіху	завзятістю	і	сис-
тематичністю	в	роботі.	

Народжені	 під	 знаком	 Кози,	 Кролика	 і	 Свині	
повинні	зустріти	рік,	у	якому	їм	доведеться	щось	
віддавати	 і,	 оскільки	 рік	 їх	 контролює,	 їм	 варто	
прагнути	 гнучко	 підлаштовуватися	 під	 потік	
обставин,	що	змінюють	їх	плани.	

ОСОБЛИВОСТІ  
ФЕН-ШУЙ БУДІВЕЛЬ 2021 
Будинки,	 які	 мають	 лицьовий	 напрям	 або	 вхідні	
двері	 на	 північ	 і	 південь,	 будуть	 охоронятися	
сприятливим	плином	«ці»,	вони	будуть	наповнені	
позитивом	 і	 життям.	 Це	 ідеальний	 час	 для	 про-
ведення	ремонту,	важливих	вечірок	і	святкувань	
для	їх	господарів.	

Будинки,	 які	 мають	 лицьовий	 напрям	 або	 вхідні	
двері	на	північний-захід,	захід,	північний-схід	і	пів-
денний-захід,	 будуть	 насолоджуватися	 стабільним	
зростанням	 і	 середньою	 вдачею.	 Якщо	 ви	 хочете	
провести	 ремонт	 або	 масові	 заходи,	 не	 забудьте	
використовувати	 китайський	 календар,	 щоб	
вибрати	сприятливу	дату,	перш	ніж	це	зробити.	

Будинки,	 які	 мають	 лицьовий	 напрям	 або	 вхідні	
двері	 на	 південний-схід	 або	 схід,	 зіткнуться	
з	 численними	 перешкодами.	 Бережіть	 мир	
в	родині	і	будьте	обережні.	Уникайте	проведення	
ремонтних	 робіт	 або	 великих	 зібрань	 людей	
у	приміщенні	в	цьому	році,	так	ви	знизите	ризик	
несподіваних	ускладнень.	
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КИТАЄЗНАВЦІВ

Перекладацький відділ налічує понад 50 перекладачів з китайської мови високого рівня кваліфікації. 
Ми надаємо послуги з усного та письмового перекладу, здійснюємо підбір кадрів до державних  
та приватних установ, організовуємо професійні заходи. 
Успішний досвід надання високоякісних послуг надає нам можливість активно розвиватися  
та залучати молодих та досвідчених колег до співробітництва з метою стійкого та сталого розвитку 
перекладацької галузі. 

НАШІ ПОСЛУГИ:

Письмовий переклад
•	 різна	тематика	(технічна,	економічна,	

художня	тощо);	
•	 ведення	ділової	переписки;
•	 переклад	договорів,	угод,	статутів	тощо;
•	 переклад	книг,	монографій	тощо;
•	 створення	та	супровід	сторінок	та	каналів	

у	соціальних	мережах.

Усний переклад
•	 послідовний,	синхронний;
•	 різна	тематика	(технічна,	економічна,	

с/г	тощо);	
•	 переклад	телефонних	переговорів.

Переклад відео та аудіо файлів 
•	 додатково:	додавання	субтитрів,	

таймлайнів.

Послуги гід-перекладача
•	 Участь	дипломованого	перекладача	 

для	вчинення	нотаріальних	дій.
•	 Лінгвістичний	супровід	короткострокових	

та	довгострокових	проєктів.
•	 Конференц-сервіс	(конференції,	круглі	

столи).
•	 Зустріч	в	аеропорту	та	супровід	іноземних	

гостей/делегацій.
•	 Супровід	у	відрядженнях.

Додатково	 здійснюємо	 підбір	 перекладачів	 для	 виконання	 великих	 за	 об’ємом	 або	 термінових	 робіт	 
(за	окремою	домовленістю).	
Надаємо	послуги	з	редагування	(вичитування,	внесення	правок)	перекладів	на	українську	та	китайську	мови.		

Наші	пріоритети	–	це:
СФЕРА 	–	надання	якісних	перекладацьких	послуг	на/з	китайської	мови.

СПІЛЬНОТА 	–	об'єднання	перекладачів	у	професійне	ком'юніті.
СЛОВО 	–	підвищення	рівня	перекладацьких	послуг.

Перекладацький	відділ	також	займається	підвищенням	кваліфікації	перекладачів	 
шляхом	проведення	фахових	курсів,	дискусійних	клубів,	обміну	досвідом	з	іноземними	колегами, 

участю	в	тематичних	заходах	тощо.
Всі	послуги	надаються	на	комерційній	основі	відповідно	до	потреб	кожного	клієнта.

Зв’яжіться з нами через e-mail: fanyi@sinologist.com.ua 
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Виловлювання Чжу Юнсіня про освіту. Чжу Юнсінь є видатним 
освітянином, відомим далеко за межами Китаю і автором серій багатотомних 
праць. 

Чжу Юнсінь – професор Університету Сучжоу, заступник генерального 
секретаря 12-ї Китайської народної політичної консультативної конференції, віце-
голова Китайської асоціації сприяння демократії, віце-президент Китайського 
товариства освіти (CSE).

Чжу Юнсінь досліджує освіту в Китаї, є автором понад 400 статей про освіту 
і понад 30 робіт в Китаї і за кордоном, ініціатором програми «Новий освітній 
експеримент».  

З 2000 року Чжу Юнсінь виступає прихильником просування освітньої реформи 
через неурядові канали в Китаї. Шляхом десяти дій, у тому числі «створення читаючих 
дружніх шкіл», «розробка найкращих навчальних планів» та ін. спрямована на те, 
щоб якісно змінити екологію освіти як в школі, так і вдома. 

Нові освітні програми перетворилися з ідеї однієї людини в спільні зусилля 
мільйонів учнів і викладачів, від реформи однієї школи до широкомасштабної участі 
тисяч шкіл. Такі зусилля змінили існуючий статус учнів, а також багато способів 
викладання і саморозвитку вчителів, привертаючи увагу як всередині країни, так і за 
кордоном. 

Як відзначає сам автор репрезентованої книги, якщо читання шедеврів великих 
просвітителів, таких як Тао Сінчжі і Василя Олександровича Сухомлинського, 
є досвідом спілкування з майстрами, який може бути прирівняний до насолоди 
розкішним духовним святом, то читання цієї книги – це «бесіда по душах із старшим 
братом». І дійсно, вона затишна, змістовна і вражає читача своєю мудрістю.

Цей твір стане в нагоді не тільки освітянам, але і усім батькам, які хотіли 
б вибудувати теплі відносини із своїми дітьми в особливий період життя кожної 
дитини – в період навчання.

Початок 2021 року ознаменувався можливістю долучитися до мудрості китайських 
дослідників одразу у трьох галузях науки!

У Видавничому домі «Гельветика» вийшли друком цікаві та змістовні дослідження 
авторів Піднебесної.

Ні хао, друзі!

Чжу Юнсінь. Висловлювання 
Чжу Юнсіня про освіту. Одеса, 
Видавничий дім «Гельветика», 
2020. 350 с.
Формат 70х100/16.
Тверда палітурка.
ISBN 978-966-992-267-0

Опубліковано за підтримки 
Фонду будівництва університетів 
(дисциплін) світового рівня  
Renmin University of China
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Погляд на майбутній розвиток сільського господарства: дослідження 
китайських вчених. Сільське господарство завжди було для України однією 
з ключових сфер розвитку. Традиційно, розвиток сільського господарства 
є пріоритетом чи не в кожній державі світу. 

Хто буде фермером у майбутньому? Хто буде надалі займатися сільським 
господарством? Через десятиліття від початку політики реформ і відкритості, 
хоча важливість сільського господарства та роботи в сільській місцевості завжди 
перебувала в центрі уваги поряд з економічним розвитком і соціальним  прогресом, 
у всьому суспільстві наростав комплекс «відмови від фермерства».  

Автори видання - Чжу Сінкай, Юй Канкан - переконливо наголошують на 
необхідності оновлення нашого розуміння сільського господарства, необхідності 
зрозуміти сутність сільського господарства загалом і сільського господарства Китаю, 
зокрема: «Якщо не вдасться зрозуміти сільське господарство із цього погляду, 
доведеться змиритися із статусом кабінетних стратегів у міжнародній конкуренції 
ХХІ століття».

Іжа – це основа для зростання життя і цивілізації. Інтеграція сільського 
господарства, економіки, політики, національної безпеки та технологій є постійною 
індустрією, що підтримує всю еволюцію людини. 

На сторінках видання китайські дослідники розкривають  концепцію 
нового розуміння сільського господарства у Китаї, досліджують складові 
сучасного сільського господарства і тенденції будівництва у галузі; особливої 
уваги заслуговують розмірковування щодо управління та будівництва сучасного 
сільського господарства та пропозиції з диференційованої політики підтримки 
для основних сторін сучасного сільськогосподарського будівництва і управління.

Шлях економічного зростання Китаю є унікальним у своєму роді 
виданням. Економічне зростання Китаю відбувається настільки стрімко 
і бурхливо, що викликає зацікавленість і бажання розкрити його секрети 
і тонкощі.  Фактографія дослідження політики реформування й відкритості 
Китаю, її успішний розвиток, розширення реформи із сільських районів 
на міські, поглиблення реформи, розроблення концепції соціалістичної 
ринкової економічної системи, будівництво нового соціалістичного 
сільського Китаю – ці та багато інших питань  розкриваються на сторінках 
видання.

Від самого початку політики реформування й відкритості Китаю було визначено, 
що хоча можна посилатися на досвід інших країн щодо розвитку економіки, не варто 
механічно копіювати його. Оскільки Китай характеризувався слабкою економічною 
потужністю, а також величезною кількістю населення, необхідно було віднайти 
власний шлях, заснований на реальності Китаю, і будувати соціалізм із китайськими 
особливостями.  У цьому процесі були як невдачі, так і успіхи. Китай пережив різкий 
історичний перехід від планової економічної системи до соціалістичної ринкової 
економічної системи.

Реформування економічної системи Китаю, що розпочалося в 1978 році, до 
сьогодні пройшло складний, але вражаючий шлях, що в усьому світі називають 
«дивом економічного розвитку», «загадкою століття». Статистичні дані, наведені 
у книзі, переконливо свідчать, що це не просто виразні епітети. 

Робота видатного китайського автора Хе Яоміна стане в нагоді не тільки 
економістам, але і обов’язково знайде відгук серед широкого загалу читачів, які 
цікавляться сучасною китаїстикою.

Хе Яомін. Шлях економічного 
зростання Китаю. Одеса: 
Видавничий дім «Гельветика», 
2020. 190 с.
Формат 70х100/16.
Тверда палітурка. ISBN 
978-966-992-268-7

Опубліковано за підтримки 
Фонду будівництва університетів 
(дисциплін) світового рівня  
Renmin University of China

Чжу Сінкай, Юй Канкан. Погляд 
на мабутній розвиток сільського 
господарства: дослідження 
китайських вчених. Одеса: 
Видавничий дім «Гельветика», 
2020. 244 с.
Формат 70х100/16.
Тверда палітурка. 
ISBN 978-966-992-277-9

Опубліковано за підтримки 
Фонду будівництва університетів 
(дисциплін) світового рівня  
Renmin University of China
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На зустрічі, що відбулася в онлайн форматі, 
були присутні представники Українського дослідного 
центру Хейлузцзянского університету (м. Харбін, 
Китайська Народна Республіка) на чолі з директоркою 
пані Шень Ліхуа; завідувач відділом АТР Інституту 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 
президент Української асоціації китаєзнавців Віктор 
Олексійович Кіктенко; співдиректор з української 
сторони Інституту Конфуція Південноукраїнського 
національного педагогічного університету  
ім. К. Д. Ушинського Олександра Володимирівна 
Попова, а також представники  
ВД «Гельветика» на чолі з зас- 
новником та директором Олегом 
Павловичем Головко.

Під час зустрічі представники 
Українського дослідного центру 
Хейлузцзянского університету 
розповіли про роботу науково-
дослідного центру і плани 
розвитку, а також позначили коло 
своїх інтересів в Україні. В свою 
чергу, Олег Головко розповів про 
перспективні видавничі проекти 
у галузі китаїстики. 

Пані Шень Ліхуа особливо відзначила зростаючий 
інтерес Китаю в різних сферах в Україні та високо 
оцінила роботу ВД «Гельветика» щодо налагодження 
і зміцнення культурних зв'язків між країнами.

Ключовим моментом зустрічі стала урочиста 
передача комплекту книг  українських авторів, 
відібраних для подальшого використання в навчанні 
в Китаї. Під час перемовин сторони дійшли висновку, 
що передача книг – це лише перший крок на шляху 
встановлення довгострокового і продуктивного 
співробітництва.

Урочиста передача книг,  
виданих Видавничим домом «Гельветика», 

Українському дослідному центру 
Хейлунцзянського університету



105

Починаючи з 2019 року ми започаткували активну співпрацю з університетськими видавництвами Китаю 
з метою поширення китайської книги та культури в Україні.

Видавничий дім «Гельветика» не обмежується  
перекладами значних здобутків китайських авторів.  

Разом із Українською асоціацією китаєзнавців було започатковано  
нову ініціативу в 2021 році – ми шукаємо авторів-китаєзнавців,  

які так само захоплюються Піднебесною, як і ми. 

Якщо Ви плануєте видати монографію, підручник, навчальний посібник або науково-
популярне видання в галузі китаїстики, пропонуємо подати заявку для оцінки матеріалу 
з боку Видавничого дому «Гельветика».

Наш колектив – це досвідчені спеціалісти, серед яких є наукові та літературні 
редактори, коректори, бібліографи, верстальники, дизайнери, друкарі 
та палітурники. Вам не треба буде займатися версткою матеріалів, 
оформленням обкладинки, розсилкою обов'язкових примірників. 
Усе це ми беремо на себе! Ми розглянемо ваш матеріал, і, 
цілком можливо, саме Ваш твір буде виданий коштом 
видавництва! 

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ НАПРАЦЮВАННЯ!

Видавничий дім 
«Гельветика»  

радий допомогти 
з публікацією  

ваших напрацювань  
у галузі китаїстики

   helvetica.ua
   mailbox@helvetica.ua



Міністерство закордонних справ  
уклало меморандум про співпрацю  

з Українською асоціацією китаєзнавців

У вівторок, 27 квітня, Міністерство закордонних справ України та громадська організація 
“Українська асоціація китаєзнавців” уклали Меморандум про співпрацю.

Документ	підписали	Міністр	закордонних	справ	Дмитро	Кулеба	та	Президент	асоціації,	доктор	
філософських	наук	Віктор	Кіктенко.

Міністр	звернув	увагу	на	постійно	актуальну	потребу	дипломатичної	системи	в	якісній	аналітиці	
та	експертизі	в	галузі	сходознавства,	зокрема	синології,	а	також	необхідність	залучення	фахівців	
з	високим	рівнем	володіння	китайською	мовою,	досвідом	роботи	в	КНР,	контактами	в	китайських	
наукових	і	ділових	колах.

Дмитро	 Кулеба	 висловив	 упевненість,	 що	 започаткована	 співпраця	 сприятиме	 як	 розвитку	
інституційної	 спроможності	 міністерства,	 так	 і	 подальшій	 розбудові	 українсько-китайського	
партнерства.

Зі	свого	боку	Віктор	Кіктенко	відзначив	широкі	перспективи,	які	відкриваються	для	українських	
китаєзнавців	у	взаємодії	з	вітчизняним	зовнішньополітичним	відомством.

Фото:	Едуард	Крижанівський	/	МЗС	України
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Меморандум про співпрацю  
між Київським національним лінгвістичним 

університетом та Українською асоціацією китаєзнавців

23 лютого 2021 року відбулася зустріч ректора Київського національного лінгвістичного уні-
верситету, доктора філологічних наук, професора Васька Романа Володимировича з прези-
дентом Української асоціації китаєзнавців, доктором філософських наук, завідувачем відділу 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України 
Віктором Олексійовичем Кіктенко. Під час зустрічі були обговорені питання перспектив співро-
бітництва КНЛУ та Української асоціації китаєзнавців, зокрема в науковій та освітній галузях, 
підготовки наукових та педагогічних працівників, організації та участі в наукових конференціях 
тощо. Під час зустрічі було підписано «Меморандум про співпрацю між Київським національним 
лінгвістичним університетом та Українською асоціацією китаєзнавців».
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Ми	завжди	раді,	коли	до	нас	приходять	друзі.	Ми	
раді	 спілкуванню	 з	 друзями,	 раді	 бути	 єдиними	
в	прагненні	до	пізнання	нового	і	цікавого.

Сьогодні,	23	лютого	2021	року,	до	нас	завітав	наш	
Друг,	президент	Української	асоціації	китаєзнавців,	
завідувач	 відділу	 Азіатсько-Тихо	океанського	
регіону	 Інституту	 сходознавства	 ім.	А.	Ю.	Крим-
ського,	 доктор	 філософських	 наук,	 дослідник	
історії	 українського	 китаєзнавства	 Віктор	 Олек-
сійович	Кіктенко.	Під	час	 зустрічі	 з	 керівництвом	
та	викладачами	кафедри,	а	також	з	керівництвом	
Інституту	 Конфуція	 Київського	 національного	
лінгвістичного	 університету	 Віктор	 Олексійович	
розповів	 про	 свої	 наукові	 пошуки,	 презентував	
монографії	 «Історія	 українського	 китаєзнав-
ства	 (XVIII	 –	 початок	 XXI	 століття)»	 та	 	 «“Школа	
Джозефа	 Нідема”:	 дискусії	 навколо	 китайської	

науки	 та	 цивілізації».	 Учасники	 зустрічі	 також	
обмінялися	 ідеями	 про	 розвиток	 співпраці	 між	
кафедрою	 китайської	 філології	 факультету	 схо-
дознавства,	 Інститутом	Конфуція	КНЛУ	та	Україн-
ською	асоціацією	китаєзнавців,	зокрема	планами	
про	 участь	 і	 проведення	 спільних	 наукових	 кон-
ференцій,	 участь	 викладачів	 кафедри	 у	 заходах,	
що	організовує	та	проводить	Українська	асоціація	 
китаєзнавців,	 про	 публікацію	 наукових	 статей	 та	
наукових	праць,	підручників	та	посібників.

Ми	щиро	сподіваємося,	що	наша	співпраця	і	наша	
дружба	стануть	новим	кроком	на	шляху	успішного	
розвитку	 	 китаєзнавства	 в	 Україні,	 допоможуть	
розбудовувати	 міст	 взаєморозуміння	 та	 дружби	
між	 народами	 України	 та	 Китаю,	 а	 також	 сприя-
тимуть	 культурному,	 науковому	 та	 освітньому	
обміну	між	нашими	країнами.
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Меморандум про співпрацю  
між Українською асоціацією китаєзнавців  

та Київською гімназією східних мов №1

65 років поспіль у Київській гімназії східних мов № 1 викладають китайську мову. 8 лютого 2021 року 
між Українською асоціацією китаєзнавців та Київською гімназією східних мов № 1 був підписаний мемо-
рандум про співпрацю, що передбачає проведення спільних заходів між китаєзнавцями та учнями гім-
назії. Важливою місією Асоціації є побудова інфраструктури українсько-китайських відносин. Знання 
китайської мови, здобуті в гімназії, мають унікальну цінність та порівняльну перевагу в сучасному 
світі. Тому це вміння варто розвивати  в професійному навчанні та кар’єрі. Саме тому ознайомлення 
з досвідом фахових китаєзнавців різних сфер діяльності буде мати практичну користь для юних гім-
назистів. Зі сторони Асоціації меморандум підписала випускниця гімназії, голова правління Віта Голод. 
Зі сторони гімназії – директорка, заслужений працівник освіти України Оксана Проскура. 
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У жовтні 2020 року були започатковані перші в історії українського китаєзнавства курси усного 
(послідовного та синхронного) перекладу з китайської мови. Автором цього курсу є Кирило Чуйко, 
магістр Ноттінгемського університету за спеціальністю «Усний та письмовий переклад. Китай-
ська та англійська мови». Загальна тривалість курсу склала 88 годин. Цей важливий для перекла-
дацької галузі проєкт був реалізований за підтримки Інституту сходознавства ім. А. Ю. Крим-
ського НАН України та Української асоціації китаєзнавців.

Перший випуск курсів усного  
(послідовного та синхронного)  

перекладу з китайської мови

У	листопаді-грудні	2020	року	проходило	навчання	
першої	 групи	 майбутніх	 перекладачів-синхро-
ністів	 з	 китайської	мови.	 Серед	 учасників	 курсів	
були	 два	 викладачі	 кафедри	 китайської	 філо-
логії	факультету	 сходознавства	 Київського	 наці-
онального	 лінгвістичного	 університету:	 старші	
викладачі	Олександр	Федічев	та	Денис	Мерзлюк,	
випускниці	 цього	 ж	 університету	 Юлія	 Івженко,	
Каріма	 Романів,	 випускниця	 Київського	 націо-
нального	 університету	 імені	 Тараса	 Шевченка	
Мар’яна	 Савченко,	 а	 також	 випускниця	 Харків-
ського	національного	педагогічного	університету	
імені	Григорія	Сковороди	Юлія	Агєєва.	

Іспит	 відбувся	 22	 лютого	 2021	 року	 в	 Інсти-
туті	 сходознавства	 ім.	А.	Ю.	Кримського	 НАН	
України.	 До	 екзаменаторського	 журі	 увійшли	
відомі	 китаєзнавці,	 професійні	 перекладачі- 
синхроністи,	 члени	 правління	 Української	
асоціації	 китаєзнавців	 Олександра	 Кіктенко,	
Василь	Гамянін,	а	також	сам	автор	курсу	Кирило	
Чуйко.	 Іспит	 був	 максимально	 наближений	 до	
реальних	 умов.	 За	 тиждень	 до	 іспиту	 перекла-
дачі	 мали	 лише	 теми	 для	 підготовки:	 1)	«Від-
новлювана	енергетика»,	 2)	«Сучасна	економіка	
України»,	 3)	«中国现代的杰出人物事迹»	 (Здобутки	
видатних	діячів	сучасного	Китаю)	4)	«疫情期间以

及疫情之后的世界»	(Світ	під	час	та	після	епідемії).	

х
р
о
н
ік
а



111

За	три	дні	до	іспиту	перекладачам	був	наданий	
приблизний	список	основних	понять,	що	можуть	
зустрітися	 в	 доповідях	 спікерів.	 Іспит	 був	 із	
заздалегідь	 запланованими	 «труднощами- 
викликами»	для	перекладачів.	У	одного	спікера	
навмисно	 був	 виключений	мікрофон	 із	 самого	
початку	доповіді,	у	 іншого	–	навмисне	приско-

рення	 темпу	 промови	 тощо.	Метою	 було	 пере-
вірити	навички	синхроністів	реагувати	з	кабіни	
на	непередбачувані	 ситуації.	 Всі	 доповіді	 були	
створені	 шляхом	 комбінування	 декількох	 тек-
стів	 в	 одне	 ціле,	 аналізу	 складності,	 розпо-
ділення	 тексту	 на	 частини	 «легко-складно»,	
різного	 наповнення	 термінами,	 числами	 
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та	датами.	Для	більш	прозорої	оцінки	навичок	
та	 рівня	 перекладу	 всі	 екзаменатори	 почер-
гово	 переключалися	 між	 каналами	 перекла-
дачів,	гарантуючи	прослуховування	всіх	частин	
доповідей.		

У	проведенні	 іспиту	також	взяли	участь	доктор	
філологічних	наук,	директор	Інституту	Конфуція	
Київського	 національного	 лінгвістичного	 уні-
верситету	професор	Юй	Сінь,	заступник	голови	
Китайської	 діаспори	 в	 Україні	 пані	 Хе	 Мяо,	
а	також	викладач	міжнародного	рівня	Світлана	
Чуйко.	 Серед	 присутніх	 на	 іспиті	 був	 директор	
Інституту	 сходознавства	 ім.	А.	Ю.	Кримського	
Олександр	 Богомолов,	 голова	 правління	
Української	асоціації	китаєзнавців	Віта	Голод	та	
китайські	гості.

Успішно	 склали	 іспит	 та	 отримали	 від	 Інституту	
сходознавства	 ім.	А.	Ю.	 Кримського	 дипломи	
Денис	 Мерзлюк,	 Олександр	 Федічев,	 Мар’яна	
Савченко	 та	 сертифікати	 Карима	 Романів,	 Юлія	
Івженко	та	Юлія	Агєєва.
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10 квітня 2021 р. відбувся Перший Всеукраїнський конкурс перекладачів китайської мови. Захід 
було організовано Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українською асо-
ціацією китаєзнавців та Уханьським університетом. Переможцями конкурсу стали Юрій Шомоді 
(1 місце), Максим Кривоніс (2 місце) та Сергій Чепурний (3 місце). Юрій Шомоді пройде безплатне 
стажування в Уханьському університеті, де зможе покращити навички перекладу, розвинути 
необхідні компетентності та збагатити словниковий запас. Максим Кривоніс пройде стажу-
вання у фармацевтичній компанії ПРАТ «Дарниця», перспективним напрямом експортного роз-
ширення якої є ринки країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Вітаємо переможця та фіналістів!

Загалом	 організатори	 отримали	 понад	 40	 заявок	 на	 участь	 у	 конкурсі.	 Географічна	 представленість	
фахівців,	які	висловили	бажання	взяти	участь	у	конкурсі,	є	надзвичайно	широкою	–	Київ,	Харків,	Львів,	
Одеса,	Черкаси,	Вінниця,	Ізмаїл	тощо.	Середній	досвід	перекладу	–	від	2	до	10	років.	

Організатори	висловлюють	велику	подяку	голові	журі	Денису	Мерзлюку,	а	також	членам	журі	Тянь	Юань,	
Євгенії	Гобовій,	Ірині	Ілійчук,	Наталі	Ісаєвій,	Юлії	Любимовій	та	Наталії	Рудій.

Учасники	конкурсу	продемонстрували	високий	рівень	перекладу	та	володіння	базовими	і	предметними	
компетентностями.	Сподіваємось,	що	даний	конкурс	є	початком	для	наступних	заходів,	спрямованих	на	
подальший	розвиток	професійного	перекладу	з	китайської	мови	в	Україні,	на	зміцнення	зв’язків	з	китай-
ськими	колегами,		на	створення	професійної	спільноти	українських	перекладачів	китайської	мови.	

Перший Всеукраїнський конкурс 
перекладачів китайської мови
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ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА КАМИШЕВА 

14 лютого 2021 р. не стало Надзвичайного 
і Повноважного Посла України в КНР Сергія 
Олексійовича Камишева. 8 квітня йому 
б виповнилося 65 років. 

Свою дипломатичну кар’єру Сергій 
Олексійович розпочав у 1994 р. Працював 
в Єгипті, Лівані та Китаї. Очолював Депар-
тамент двостороннього співробітництва 
та Департамент консульської служби МЗС 
України, обіймав посади заступника Міні-
стра Кабінету Міністрів України та заступ-
ника Керівника Секретаріату Кабінету 
Міністрів України.

Має дипломатичний ранг Надзвичайного 
і Повноважного Посла України.

Вперше Сергій Олексійович очолив українську дипустанову в Пекіні в березні 2004 р. 
Протягом роботи на посаді Посла України в КНР (до червня 2009 р.) він зробив значний 
внесок у розбудову українсько-китайських відносин та виведення їх на якісно новий 
рівень. За цей період Україна та Китай обмінялися численними делегаціями, провели 
сотні переговорів, підписали десятки договірно-правових документів. Під його керів-
ництвом Посольство забезпечило успішну участь українських спортсменів у Пекін-
ській літній Олімпіаді – 2008.
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Наприкінці лютого 2020 р. у розпал епідемії коронавірусу в Китаї Сергій Олексі-
йович знову став на чолі української дипмісії в Пекіні. Сприяв поверненню на бать-
ківщину українських громадян, які не мали змоги самостійно виїхати з Китаю, а після 
того, як COVID-19 дістався України, – організував безперешкодну доставку на батьків-
щину вантажів медичного призначення та медичної техніки, яких так потребували 
українська держава і народ. 

Усі сили, натхнення та енергію він віддавав справі розбудови українсько-китай-
ського партнерства. Результати є тому свідченням. За рік діяльності на посаді Посла 
України в КНР, попри пандемію і пов’язані з нею жорсткі карантинні обмеження, 
Україна і Китай не припинили діалогу:  відбулися дві телефонні розмови Міністрів 
закордонних справ України і Китаю, онлайн-консультації перших заступників  
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міністрів закордонних справ, засі-
дання Міжурядової Комісії зі спів-
робітництва та засідання чотирьох 
із семи її галузевих підкомісій. 
Завдяки в тому числі 
й зусиллям Сергія Олек-
сійовича Україні вдалося 
збільшити на 98 % поставки 
своєї продукції до КНР, 
а обсяги двосторонньої тор-
гівлі України з Китаєм сяг-
нули історичного рекорду – 
15,4 млрд дол. США. 

Після зняття обмежень 
на заходи всередині КНР 
Сергій Олексійович провів 
десятки зустрічей, відвідав 
чимало міст і регіонів 
Китаю в пошуках нових 
сфер співпраці, цікавих 
новаторських проєктів та 
ідей. Їхнє втілення в життя 
стане найліпшою пам’яттю 
про чуйну щиру людину 
з великим серцем і тонким 
гумором, славетного 
дипломата, друга і настав-
ника, високого професіо-
нала своєї справи – Сергія 
Олексійовича Камишева. 

Світла пам’ять…


