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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

У Пекіні стартував «Сезон споживання» 

08.06.2020|11:23|Міжнародне радіо Китаю 

6 червня в Пекіні відкрили «Сезон споживання», організований Медіакорпорацією Китаю та 

столичним урядом з метою стимулювання міського споживчого ринку. 

Цей захід триватиме з червня до кінця року. На цей період припадає низка важливих свят: свято 

Дуаньу (човнів-драконів), День закоханих Цісіцзе, День заснування Китаю, Свято середини 

осені, літні канікули та початок нового навчального семестру, на які традиційно припадає пік 

споживання. Разом з цим, влада Пекіна роздасть ваучери на загальну суму 12,2 млрд юанів ($1,7 

млрд), вживе низку заходів для стимулювання купівельної спроможності, а також організує 

понад 400 важливих заходів. 

Варто відзначити, що найбільш незвичайним заходом у рамках «Сезону споживання» в Пекіні, 

буде Тиждень продукції Хубей. В цей час товари, вироблені підприємствами провінції, будуть 

продаватися в прямому ефірі на онлайн-майданчиках і в мережах столичних супермаркетів. 

Медіакорпорація Китаю активно висвітлює «Сезон споживання» на своїх медіаплатформах: у 

теле- і радіоефірах, у мобільних додатках. До участі в заходах були запрошені відомі бренди. 

З метою підтримки відновлення соціально-економічного розвитку провінції Хубей, допомоги 

місцевим підприємствам у відновленні виробництва, Медіакорпорація Китаю надала 

можливість безкоштовного розміщення реклами на суму 500 млн юанів ($70,6 млн). 

За даними JD.com, станом на 13:10 6 червня на онлайн-майданчику Медіакорпорації Китаю від 

продажу товарів у прямому ефірі було виручено близько 1,4 млрд юанів ($1.98 млрд). 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/08/2s70978.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай розробляє блокчейн-платформу для сталевої індустрії 

09.06.2020|ГМК Центр 

Платформа дасть змогу відстежувати поставки металопродукції до кінцевого покупця 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/08/2s70978.htm
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Китайська національна асоціація торгівлі металевими матеріалами (CAMT) займається 

розробленням блокчейн-платформи для сталеливарної промисловості. 

Про це повідомив Ledger Insights. 

Блокчейн-платформа дасть можливість відстежувати походження металопродукції за всім 

ланцюжком поставок – від етапу видобутку сировини для металургійного виробництва 

(наприклад, залізної руди) до виробництва і транспортування кінцевому споживачеві. 

«Технологія блокчейн може зіграти велику роль у сталеливарній промисловості й у сегменті 

сировинних товарів», – повідомив Чен Леймінг, віце-голова й генеральний секретар асоціації. 

На думку Чена, металургійна промисловість Китаю стикається з двома основними проблемами: 

надлишковими потужностями та нескоординованістю в ланцюжку поставок. Використання 

технології блокчейн дасть можливість підвищити продуктивність та ефективність поставок 

металопродукції. 

У 2018 році CAMT створила блокчейн-альянс під назвою Steel Industry Chain Blockchain Alliance. 

Асоціація розробляє блокчейн-платформу за підтримки китайських сталеливарних гігантів 

Baosteel, Wuhan Iron and Steel, Anshan Iron and Steel. 

Китай не єдиний, хто робить ставку на блокчейн у сталеливарній промисловості. Уряд Канади 

інвестує $130 тис. у розробку платформи на базі блокчейн і штучного інтелекту для відстеження 

поставок у сталеливарній промисловості. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-rozroblyaie-blokchejn-platformu-dlya-stalevoi-

industrii/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Порт вільної торгівлі в острівній провінції Хайнань наддасть нові шанси для зростання світової 

економіки 

09.06.2020|16:05|Міжнародне радіо Китаю 

8 червня на спеціальній прес-конференції докладно роз'яснили суть «Проєкту з будівництва 

порту вільної торгівлі в провінції Хайнань», раніше опублікованого китайським урядом. В даний 

час пандемія COVID-19 призвела до глобального економічного спаду. Разом з тим КНР 

продовжує усіма силами просувати зовнішню відкритість на високому рівні, рішуче підтримує і 

розвиває багатосторонні відносини, що базуються на принципі взаємної вигоди, а також 

економічну глобалізацію, виступаючи проти унілатералізму та будь-якого порушення діючих 

правил міжнародної торгівлі. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-rozroblyaie-blokchejn-platformu-dlya-stalevoi-industrii/
https://gmk.center/ua/news/kitaj-rozroblyaie-blokchejn-platformu-dlya-stalevoi-industrii/
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Будівництво порту вільної торгівлі на Хайнані є найважливішою ініціативою голови КНР Сі 

Цзіньпіна щодо стимулювання політики реформ і відкритості. 

Високий рівень відкритості порту вільної торгівлі в провінції Хайнань реалізується шляхом 

прямого стикування й використання системи міжнародних торгово-економічних правил. 

Планується низка інституційних домовленостей з питань торгівлі, інвестицій, транскордонних 

потоків капіталу, вільного доступу осіб у країну тощо. 

Згідно з планом, до 2025 року торгове середовище в провінції Хайнань загалом досягне вищого 

рівня відповідно до китайських стандартів. До 2035 року порт вільної торгівлі стане новою 

висотою, новим орієнтиром відкритої економіки Китаю. Для того щоб створити справедливе, 

прозоре та передбачуване торговельне середовище, буде введена передова система 

адміністрування, яка об'єднує національний режим на передінвестиційній стадії з негативним 

списком для капіталовкладень іноземних учасників ринку. На Хайнані буде сформоване ділове 

середовище, яке характеризується справедливістю та рівноправністю. Внутрішні й зовнішні 

інвестиції будуть ідентичними, державні та приватні, а також місцеві та закордонні 

підприємства будуть рівними в правах і можливостях. 

Порт вільної торгівлі на о. Хайнань відіграє роль сучасного промислового комплексу. У 

майбутньому очікується спільна робота між сусідніми портами вільної торгівлі. Вони будуть 

спільно діяти й розвиватися, сприяючи регіональному і глобальному економічному зростанню. 

Експерт Японського інституту з міжнародної торгівлі та інвестицій Норіюші Ехара констатує, що 

о. Хайнань розташований у центрі економічного кола, що об'єднує Східну і Південно-Східну 

Азію. Порт вільної торгівлі на Хайнані за своїми можливостями стане важливою базою для 

міжнародної вільної торгівлі та відкритої економіки, відіграє важливу роль у забезпеченні 

оздоровлення та відновлення світової економіки. 

Очевидно, що будівництво порту вільної торгівлі на Хайнані ще більше посилить привабливість 

китайського ринку, наддасть транснаціональним корпораціям нові можливості та шанси для 

розвитку, відіграє позитивну роль у плані зростання регіональної й глобальної економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/09/2s71006.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай у січні-травні скоротив експорт сталі на 14% 

10.06.2020|ГМК Центр 

Китайські металурги відправили за кордон 25 млн т металопродукції. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/09/2s71006.htm
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Металургійні підприємства Китаю в січні-травні 2020 року скоротили експорт сталі на 14% у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 25 млн т. 

Про це повідомляє SteelOrbis з посиланням на Головне митне управління Китаю (GACC). 

У травні Китай скоротив експорт сталі на 23,3% в порівнянні з відповідним місяцем минулого 

року – до 4,4 млн т. У порівнянні з квітнем показник зменшився на 30,4%. 

Причина – високі експортні ціни в Китаї, а також конкуренція з боку інших регіонів. 

У січні-травні КНР імпортував 5,5 млн т сталі, що на 12% більше в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. У травні китайські металурги наростили імпорт сталі на 30,6% в 

порівнянні з травнем 2019-го – до 1,28 млн т. 

За підсумками 2019 року металургійні підприємства Китаю скоротили експорт сталі на 7,3% в 

порівнянні з попереднім роком – до 64,3 млн т. Це найнижчий показник з 2013 року. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-sichni-travni-skorotiv-eksport-stali-na-14/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін підкреслив необхідність розвитку водозберігального сільського господарства 

10.06.2020|15:36|Міжнародне радіо Китаю 

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін у вівторок наголосив на необхідності активного 

розвитку водозберігального сільського господарства та відмови від іригації з високими 

розтратами води. 

Він зробив таку вказівку під час інспекційної поїздки в парк сільського екотуризму в повіті 

Хелань Нінся-Хуейського автономного району з метою ознайомлення з ситуацією в 

інтегрованому розвитку сучасного сільського господарства та рекреаційного туризму. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71023.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай побудував лінію електропередач виключно для «чистої» енергії 

10.06.2020|Eco town 

Китай завершив будівництво першої у світі надвисокочастотної лінії, побудованої для передачі 

тільки безвуглецевої електроенергії. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-sichni-travni-skorotiv-eksport-stali-na-14/
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71023.htm


 

8 

 

      

Проєкт загальною вартістю 22,6 млрд юанів ($3,17 млрд) реалізувала китайська державна 

мережа «Grid Corp», передає novostienergetiki.  

«Зелена» лінія електропередач дозволить запустити більше відновлюваних джерел енергії у 

провінціях Цінхай і Ганьсу і доставляти електроенергію у Хенань, - зазначають у компанії. – 

Таким чином Китай може збільшити споживання відновлюваної енергії». 

Проєкт також може залучити понад 200 млрд юанів і створити майже 10 тис робочих місць для 

інвестицій у відновлювані джерела енергії та інші суміжні галузі. 

Далекі лінії також є частиною плану стимулювання Китаю з відновлення економіки від впливу 

пандемії коронавірусу. За даними BloombergNEF, на проєкти UHV може припадати 13% з $205 

млрд, які, ймовірно, будуть витрачені Піднебесною у цьому році на нову інфраструктуру. 

Так, у грудні компанія планує ввести в експлуатацію лінію довжиною у 1587 км — від Цінхаю до 

Хенаня. Проєкт розрахований на транспортування 40 млрд кВт-годин чистої електроенергії на 

рік. 

Станом на червень 2019 року, держоператор експлуатував 19 ліній надвисокої напруги, що 

покривають 27 570 км (17 131 миль), і комунальне господарство будувало ще 4. 

Джерело: https://ecotown.com.ua/news/Kitay-pobuduvav-liniyu-elektroperedach-viklyuchno-dlya-

chistoi-energii/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські ціни на залізну руду підскочили до річного максимуму 

10.06.2020|ГМК Центр 

Причина – припинення видобутку на деяких бразильських рудниках компанії Vale через 

пандемію коронавірусу 

У понеділок, 8 червня, ф’ючерси на залізну руду на Даляньській товарній біржі зросли на 7,6%, 

до $112,74/т. Це найвищий показник з липня 2019 року. 

Про це повідомив Mining.com. 

На Сінгапурській біржі ціни на залізну руду зросли до $103/т, що є найвищим показником із 

серпня 2019 року. 

Причина – рішення бразильської гірничодобувної компанії Vale тимчасово зупинити видобуток 

на рудниках у місті Ітабіра через пандемію коронавірусу. На комплекс припадає близько 10% 

від загального обсягу виробництва підприємства. 

https://ecotown.com.ua/news/Kitay-pobuduvav-liniyu-elektroperedach-viklyuchno-dlya-chistoi-energii/
https://ecotown.com.ua/news/Kitay-pobuduvav-liniyu-elektroperedach-viklyuchno-dlya-chistoi-energii/
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Нагадаємо, що сінгапурська фінансова корпорація OCBC прогнозує, що ціни на залізну руду 

збережуться на рівні $100/т до кінця червня. Водночас британська консалтингова компанія 

Capital Economics, навпаки, очікує падіння ціни до $60/т до кінця місяця. 

Китай – найбільший імпортер залізної руди в світі. За підсумками 2019 року країна наростила 

імпорт сировини на 0,5% в порівнянні з попереднім роком – до 1,069 млрд. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitajski-cini-na-zaliznu-rudu-pidskochili-do-richnogo-

maksimumu/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У травні PPI у Китаї знизився на 3,7% 

10.06.2020|15:57|Міжнародне радіо Китаю 

У травні 2020 року індекс цін виробників /PPI/ — показник зміни відпускних цін на матеріали та 

комплектуючі для виробників товарів і послуг — у Китаї знизився на 3,7% у річному обчисленні. 

Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71027.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У травні CPI у Китаї виріс на 2,4% 

10.06.2020|15:58|Міжнародне радіо Китаю 

У травні цього року в Китаї індекс споживчих цін /CPI/ — основний показник інфляції — виріс на 

2,4% у річному обчисленні. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. 

Нагадаємо, що темпи зростання CPI у квітні склали 3,3%. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71029.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://gmk.center/ua/news/kitajski-cini-na-zaliznu-rudu-pidskochili-do-richnogo-maksimumu/
https://gmk.center/ua/news/kitajski-cini-na-zaliznu-rudu-pidskochili-do-richnogo-maksimumu/
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71027.htm
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71029.htm
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Китай у січні-травні збільшив імпорт залізної руди на 5,1% 

11.06.2020|ГМК Центр 

Причина – зростання попиту з боку китайських металургійних підприємств 

Металургійні компанії Китаю в січні-травні збільшили імпорт залізної руди на 5,1% в порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року – до 445,3 млн т. 

Про це повідомив Steel Orbis з посиланням на дані Головного митного управління Китаю. 

У травні китайські металурги збільшили імпорт руди на 3,9% в порівнянні з травнем 2019 року – 

до 87 млн т. У порівнянні з квітнем імпорт сировини, навпаки, скоротився на 9,1%. 

Зростання обсягів імпорту зумовлене високим попитом з боку китайських сталеливарних 

компаній. Експерти очікують, що тенденція збережеться впродовж найближчих місяців. 

Аналітики також відзначають зростання цін на руду на Даляньській товарній біржі. Із січня до 

травня ціни на сировину зросли в середньому на $2,87/т в порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року – до $89,98/т. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-sichni-travni-zbilshiv-import-zaliznoi-rudi-na-5-1/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський постачальник Tesla створив батарею з терміном служби 16 років 

12.06.2020|15:58|Міжнародне радіо Китаю 

Найбільший китайський виробник Contemporary Amperex Technology (CATL), що поставляє 

акумулятори для Tesla і Volkswagen, заявив про створення нового пристрою, який дозволить 

розв'язати головну проблему електромобілів. 

CATL готова випускати акумулятори, які будуть працювати впродовж 16 років і дозволять долати 

відстані до 2 млн кілометрів. За даними видання, на наразі гарантія на батареї складає 8 років, 

а пробіг — 150 тис. кілометрів. 

Новий акумулятор буде коштувати всього на 10% дорожче старої моделі. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/12/2s71064.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-sichni-travni-zbilshiv-import-zaliznoi-rudi-na-5-1/
http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/12/2s71064.htm


 

11 

 

      

СУСПІЛЬСТВО 

 

Жодна етнічна група не повинна залишитися позаду в справі ліквідації бідності – Сі Цзіньпін 

09.06.2020|16:16|Міжнародне радіо Китаю 

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін в понеділок заявив, що всі етнічні групи є частиною 

великої родини китайської нації, і жодна етнічна група не повинна залишатися позаду в справі 

боротьби з бідністю, повної побудови суспільства середнього достатку й модернізації в країні. 

З такою заявою виступив Сі Цзіньпін під час відвідування житлового мікрорайону в місті Учжун 

Нінся-Хуейського автономного району. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/09/2s71009.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Кількість авіапасажирів у Китаї скоротилася в травні на 52% порівняно з тим самим місяцем 

минулого року 

10.06.2020|08:45|Інтерфакс – Україна 

У травні поточного року кількість авіапасажирів у Китаї сягнула 25,83 млн людей, повідомило 

Управління цивільної авіації Китаю (УЦАК). 

Через різке скорочення пасажиропотоку, спричинене заходами із запобігання поширенню 

коронавірусу, цей показник на 52,6% нижчий, ніж у травні 2019 року. 

Водночас, зазначено в повідомленні управління, у квітні зниження кількості авіапасажирів 

сягало в річному обчисленні 68,5%. 

Як повідомлялося, вже 5 червня у зв'язку з поліпшенням ситуації з профілактикою та контролем 

поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у країні кількість авіапасажирів, перевезених за 

добу в Китаї, перевищила 1 млн людей уперше з кінця січня і становила 1,03 млн. 

З 1 до 5 червня середньодобова кількість авіапасажирів зросла в середньому до 935,2 тис. 

людей, сягнувши 57,4% від показників аналогічного періоду 2019 року, повідомляє агентство 

Сіньхуа. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/667792.html 

________________________________________________________________________________  

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/09/2s71009.htm
https://ua.interfax.com.ua/news/general/667792.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Пекін запустив уже шостий супутник для моніторингу океанів 

11.06.2020|12:14|Укрінформ 

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація запустила з космодрому на півночі країни 

ракету Long March 2C зі супутником Haiyang-1D для обсервації океанів. 

Про це повідомляє SpaceNews. 

«Китай запустив супутник Haiyang-1D для обсервації океанів. Це вже 13-й орбітальний запуск у 

2020 році», - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляє портал, ракета Long March 2C була запущена у четвер з космодрому на півночі 

Китаю 

Сам супутник, який важить близько 442 кілограмів, збиратиме дані щодо кольору й температури 

води в океанах. 

Haiyang-1D є шостим супутником, який був запущений на орбіту для обсервації океанів. 

Зазначається, що Китай цьогоріч вже здійснив 13 запусків ракети Long March 2C, однак два з них 

були невдалими. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3043335-pekin-zapustiv-uze-sostij-

suputnik-dla-monitoringu-okeaniv.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї знайшли кістяну статуетку птаха віком 13 тисяч років 

11.06.2020|14:41|Укрінформ 

Група археологів із Європи, Ізраїлю та Китаю виявила під час розкопок стоянки древніх людей у 

Китаї кістяну статуетку птаха віком понад 13 тисяч років. 

Про це повідомляє Science Alert. 

«Маленька статуетка птаха, знайдена в купі землі під час розкопок, була проголошена 

найдавнішим твором мистецтва, знайденим коли-небудь у Китаї. Фігурці щонайменше 13 тисяч 

років», - йдеться в повідомленні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3043335-pekin-zapustiv-uze-sostij-suputnik-dla-monitoringu-okeaniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3043335-pekin-zapustiv-uze-sostij-suputnik-dla-monitoringu-okeaniv.html
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Фото: Francesco d’Errico and Luc Doyon 

Ця витончена статуетка заввишки приблизно 12 міліметрів відсуває появу перших скульптур 

тварин у Східній Азії на більш ніж 8500 років: від неоліту, коли люди почали вести осілий спосіб 

життя і обробляти землю, до палеоліту, коли панували мисливці-збирачі. 

«Статуетка Лінцзін — єдиний палеолітичний тривимірний об'єкт, вирізаний з обпаленої кістки і 

зображає птаха, що стоїть на постаменті. Це також єдине палеолітичне різьблення, для якого, 

завдяки стану збереження, фінальні етапи виробництва можуть бути детально 

задокументовані», — пише міжнародна команда дослідників у своїй роботі. 

Аналізуючи статуетку і навколишні матеріали в чотирьох різних дослідницьких інститутах по 

всьому світу — включаючи Китай, Францію, Японію і США — вчені дійшли висновку, що вона 

була зроблена між 13 400 і 13 200 років тому, всього за декілька сотень кілометрів від того місця, 

де розташований сучасний Пекін. 

Структура кістки статуетки свідчить, що цей стародавній твір мистецтва було вирізано з кістки 

кінцівки ссавця, а кольоровий інгредієнт вказує на свого роду контрольований процес 

нагрівання, щоб сформувати кістку і стиснути її. 

Водночас у кістяного птаха, знайденого в Лінцзині, немає крил. Автори говорять, що контур 

фігури, який показує невеликий хвіст, голову, горло, груди і живіт — не кажучи вже про чіткі 
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відмітки, знайдені там, де повинні були бути очі - майже повністю відповідає такому у птахів. 

Схоже, що птах належить до загону Passeriformes (Горобцеподібні), який охоплює половину всіх 

відомих на сьогодні видів. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043480-u-kitai-znajsli-kistanu-statuetku-

ptaha-vikom-13-tisac-rokiv.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай продає електрокари за ціною смартфона 

13.06.2020|17:24|Перший діловий 

У Китаї почали продавати автомобіль, який був визнаний найдешевшим електромобілем в світі 

– Changli Nemeca. Компактний електрокар найбільше нагадує машинку для дітей, коштує всього 

930 доларів плюс 305 доларів за акумулятор. Купити його можна на сайті продажів Аліекспресс. 

Поставляється авто в розібраному вигляді в картонних коробках. 

Довжина автомобіль 2,5 метра, вага – всього 323 кг. Корпус – пластик. Міць електромотора – 

скромні 1,1 к.с., максимальна швидкість – 35 км / ч. Одного заряду машинці вистачає на 40 – 

100 км. 

У машину можуть поміститися троє людей одночасно, водійське місце знаходиться посередині. 

Є тачскрін і камера заднього виду. 

Найбільше найдешевший електрокар в світі нагадує гольф-карт або дитячу машинку. 

У Китаї на Changli Nemeca дозволено їздити навіть на дорогах загального. 

Чи можна буде їздити в Україні по дорогах загального користуванні на це чудо китайського 

автопрому – не зрозуміло. 

Та й потужності двигуна може не вистачити їздити в гору. 

Джерело: https://fbc.net.ua/uk/news/dajdzhest-uk/kitaj-prodaye-elektrokari-za-tsinoyu-

smartfona/ 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043480-u-kitai-znajsli-kistanu-statuetku-ptaha-vikom-13-tisac-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3043480-u-kitai-znajsli-kistanu-statuetku-ptaha-vikom-13-tisac-rokiv.html
https://fbc.net.ua/uk/news/dajdzhest-uk/kitaj-prodaye-elektrokari-za-tsinoyu-smartfona/
https://fbc.net.ua/uk/news/dajdzhest-uk/kitaj-prodaye-elektrokari-za-tsinoyu-smartfona/
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КОРОНАВІРУС 

 

«Шлях до успіху»: Китай поділився досвідом боротьби з COVID-19 

10.06.2020|15:33|Міжнародне радіо Китаю 

Китай «успішно перекрив усі канали поширення коронавірусної інфекції». Країні вдалося 

стримати смертність від COVID-19 на досить низькому рівні в 5,6%. Про це сказано в Білій книзі 

«Дії Китаю щодо боротьби з COVID-19», опублікованій 7 червня, в якій узагальнено досвід 

протистояння «найсерйознішій епідемічній кризі з часу заснування Китайської Народної 

Республіки». 

Автори доповіді відзначили, що «Китай розробляв свій «шлях до успіху» в боротьбі з 

коронавірусом, ґрунтуючись на національній специфіці та медичній практиці». «Життя людей — 

перш за все» — таким був основний принцип Китаю в протистоянні епідемії. Це формулювання 

в Білій книзі повторюється сім разів. «Коли коронавірус завдав першого удару, Китай вирішив 

захищати життя і здоров'я людей навіть ціною довгострокового економічного спаду, життя 

людей поставили вище за інтереси економічного зростання», — зазначено в документі. 

Відзначається, що Китай п'ять разів переглядав і удосконалював національний протокол 

реагування на COVID-19 з урахуванням розвитку ситуації. Підвищена увага приділялася 

оперативності реагування на кожен випадок зараження. Були встановлені чіткі часові вимоги. 

Так, про кожний випадок підозри на COVID-19 було потрібно повідомляти протягом двох годин. 

Результати тесту на коронавірус вимагали надавати протягом 12 годин. На виявлення осіб, які 

перебували в контакті з хворими, виділялося не більше 24 годин. 

Основною ж перевагою КНР у боротьбі з COVID-19 названа висока здатність країни до 

мобілізації державних і суспільних ресурсів на боротьбу з кризою. Так, термінова мобілізація 

медичних засобів дозволила скоротити терміни тестування на коронавірус нового типу з двох 

днів до 4-6 годин. У провінції Хубей, що найбільше постраждала від епідемії, кількість тестів, які 

проводилися щодня, зросла з 300 у січні до 50 тис. у середині квітня. Держава терміново 

запустила 83 дослідницькі програми, націлені на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Вони 

вже дають свої результати: у КНР до клінічних випробувань схвалили 5 вакцин і 10 медичних 

препаратів від коронавірусу нового типу. Були терміново розроблені та впроваджені протоколи 

лікування COVID-19 за допомогою засобів традиційної китайської медицини, які 

застосовувалися в 92% випадків і довели свою ефективність навіть при лікуванні пацієнтів у 

важкому і критичному стані. 

Державі вдалося мобілізувати фінанси, в стислі терміни зібравши 162,5 млрд юанів (близько 

$23 млрд) на боротьбу з вірусом. Завдяки цим коштам країні вдалося забезпечити стовідсоткову 
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доступність лікування від коронавірусної інфекції. Було запроваджено принцип «спочатку 

лікування, потім — оплата», при цьому багатьох лікували абсолютно безкоштовно. 

Оперативно на боротьбу з вірусом були мобілізовані представники держслужб. Так, у серці 

поширення епідемії — місті Ухань — у січні-лютому було направлено 346 медичних бригад у 

складі 42,6 тис. медпрацівників. Всього лише за 10 днів у місті розгорнули 16 тимчасових 

шпиталів на 14 тис. ліжок. По всій країні на перевірки температури та виявлення підозрілих 

випадків було оперативно мобілізовано 4 млн співробітників районних управлінь. Мобілізовано 

виробництво захисних масок, щоденний обсяг якого зріс з 5,86 млн на початку лютого до 200 

млн до кінця квітня. 

Високу здатність до мобілізації показало і китайське суспільство: на боротьбу з епідемією 

піднялися 8,8 млн волонтерів, для протидії COVID-19 у країні зібрали 39 млрд юанів ($5,57 млрд) 

пожертвувань. 

Висока здатність до мобілізації й оперативне реагування на епідемічну загрозу дозволило 

Китаю здолати невідомий досі вірус за чотири місяці. У Білій книзі зазначається, що з 29 квітня 

КНР перейшла зі стану «народної війни» з COVID-19 у режим «профілактики та контролю» 

захворювання. До того моменту стало очевидним і постепідемічне відродження національної 

економіки. До кінця квітня була відновлена діяльність 99% великих підприємств, 88,4% 

середніх, малих і мікропідприємств. Відновлено здійснення 95% проєктів державного значення. 

Зі сторінок Білої книги Китай ще раз подякував міжнародній спільноті за підтримку в найважчий 

момент поширення COVID-19. Гуманітарну допомогу Китаю в найважчий час надали 77 країн і 

12 міжнародних організацій. Втім, і сам Китай в боргу не залишився. КНР надала гуманітарну 

допомогу 150 країнам і чотирьом міжнародним організаціям, відправила 29 команд медиків 

для підтримки країн, що найбільше постраждалих від інфекції. У розпал пандемії Китай не 

зупинив експорт медичного обладнання та засобів захисту, з 1 березня по 31 травня 

поставивши за кордон понад 70 млрд масок, 340 млн захисних костюмів, 115 млн пар захисних 

окулярів, 225 млн наборів для тестування COVID-19 і понад 40 млн інфрачервоних термометрів. 

Щобільше, Китай виступив з низкою ініціатив фінансової підтримки постраждалих від 

коронавірусу найбідніших країн. На ці цілі КНР протягом двох років виділить $2 млрд. КНР також 

тимчасово зупинила обслуговування зовнішнього боргу 77 найбідніших країн з метою зниження 

їх фінансового тягаря. Ця допомога надається «без жодних політичних вимог і без 

переслідування геополітичних інтересів», підкреслюють автори доповіді. 

Автори Білої книги висунули низку пропозицій щодо зміцнення глобальної системи охорони 

здоров'я, підвищення глобального «імунітету» до нових захворювань і супутніх проблем. Вони 

закликали до загального визнання принципу «людське життя — понад усе», створення 

стабільних міжнародних механізмів епідеміологічного моніторингу, раннього сповіщення, 
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спільного реагування та оперативного збору коштів на боротьбу з глобальними викликами у 

сфері охорони здоров'я. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71021.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Пекіні закрили найбільший ринок через осередок Covid-19 

13.06.2020|13:05|Укрінформ 

Спалах захворювання Covid-19 виявили на гуртовому ринку м'ясних продуктів, фруктів та овочів 

у Пекіні. 

Про це повідомляє агенція Xinhua. 

«Найбільший гуртовий ринок Сіньфаді, де продають фрукти, овочі та м'ясо у Пекіні, в суботу 

зачинили на дезінфекцію після того, як серед персоналу, що працює там, було виявлено 

випадки зараження новим коронавірусом», - йдеться у повідомленні. 

Ринок Сіньфаді, загальною площею 112 га, налічує близько 1 500 працівників управлінської 

ланки та понад 4 000 торговців-орендарів. 

Весь персонал ринку пройде тестування з застосуванням нуклеїнової кислоти, згідно з заявою, 

яку оприлюднили на початку дня у місцевому бюро з регулювання ринків та комісії з охорони 

здоров’я пекінського району Фентай. 

Загалом Китай повідомив про 11 нових активних випадків коронавірусу та сім безсимптомних 

пацієнтів виявлених протягом 12 червня, інформує TRT World. 

Як зазначається, дев'ять шкіл та дитячих садочків довкола ринку закрили на карантин. 

Крім того, в одинадцятьох житлових мікрорайонах на півдні Пекіна введено карантин через 

виявлення нових випадків коронавірусу на гуртовому ринку м'яса, заявили місцеві чиновники. 

Як повідомлялося, протягом останньої доби у світі зареєстрували 15 046 нових випадків 

коронавірусної хвороби. Загалом, за даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 

випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3044766-u-pekini-zakrili-najbilsij-rinok-cerez-

oseredok-covid19.html 

________________________________________________________________________________ 

 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/10/2s71021.htm
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Китай повідомив про новий спалах COVID-19 

14.06.2020|12:56|Радіо Свобода 

Китай повідомив про найвищу щоденну кількість нових випадків інфікування коронавірусом за 

останні два місяці. 14 червня Національна комісія охорони здоров’я зареєструвала 57 нових 

випадків COVID-19, 36 із них пов’язані зі спалахом на оптовому ринку продовольства в Пекіні. 

Ринок було закритий 13 червня, а в 11 сусідніх житлових кварталах запроваджений жорсткий 

карантин. Це перші нові підтверджені випадки в столиці Китаю за більш ніж 50 днів. 

Китай не зараховує до загальної статистики випадки безсимптомного перебігу хвороби. 

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid19-novyj-spalah/30669918.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

 

Перший прямий контейнерний поїзд з Китаю прибув до Києва, «Укрзалізниця» планує 

організувати його на постійній основі 

09.06.2020|16:50|Інтерфакс-Україна 

Перший прямий контейнерний поїзд з Китаю прибув до Києва на філію «Ліски» 8 червня, 

повідомив в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» (УЗ), директор по інфраструктурі Роман 

Веприцький на своїй сторінці в Facebook у вівторок. 

Як повідомляється на сайті УЗ, відстань в 9 тис. км по територіях чотирьох країн поїзд подолав 

за 15 діб. 

«Для порівняння: доставка контейнерів з Китаю в Україну морським шляхом зайняла б 45 діб», 

- зазначив Веприцький. 

За його словами, номенклатура доставлених вантажів дуже різна: від взуття до бурильних труб 

і комп'ютерного томографа. 

Як наголошується в повідомленні, особливість даного поїзда полягає в доставці вантажів з 

північних районів Китаю, що складно організувати морським шляхом в силу віддаленості від 

морських портів цієї країни. 

«Планується організувати курсування даних поїздів на постійній основі. Вже заплановані 

наступні поїзди на 16 і 26 червня. В даний момент йде процес налаштування внутрішньої 

логістики переміщення контейнерів по Україні і завантаження контейнерного поїзда в 

зворотньому напрямку», - додав Веприцький. 

Він також розповів, що в майбутньому планується організувати контейнерні поїзди на філії 

«Ліски» в Харків і Дніпро. 

За даними на сайті «Укрзалізниці», до цього через територію України пройшло 10 транзитних 

контейнерних поїздів Китай - країни Євросоюзу. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/economic/667659.html  

________________________________________________________________________________ 
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Україна отримала гуманітарну допомогу від КНР 

09.06.2020|17:13|Газета «День» 

В Україну прибула чергова партія гуманітарної допомоги від Уряду Китайської Народної 

Республіки із широким спектром медичних виробів. 

Її отримання стало результатом тісних контактів між Україною і Китаєм на високому і найвищому 

рівнях у питаннях подолання коронавірусної хвороби, повідомляє пресслужба МЗС. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що своєчасна і масштабна 

допомога від Уряду Китаю значною мірою сприяє підтримці зусиль нашої держави у боротьбі з 

розповсюдженням COVID-19. 

«З огляду на це, керівництво та народ України щиро вдячні китайській стороні за надану 

допомогу та всіляку підтримку зусиль української держави у приборканні коронавірусної 

інфекції» - зазначив Дмитро Кулеба. 

Міністр також висловив упевненість, що та довірлива, відкрита і дружня атмосфера, яка 

склалась у відносинах між Україною і Китаєм, і надалі буде зміцнюватись та сприяти всебічному 

розвитку українсько-китайського стратегічного партнерства. 

Гуманітарний вантаж включає широкий спектр медичних виробів, а саме: тест-системи для 

діагностування коронавірусу (50016 одиниць), медичні маски (50 тис. одиниць), медичні захисні 

окуляри (30 тис. одиниць), безконтактні термометри (1 тис. одиниць), медичні хірургічні маски 

(200 тис. одиниць), медичні захисні костюми (30 тис. одиниць), одноразові медичні рукавички 

(50 тис. одиниць). 

24 березня ц.р. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Послом КНР в Україні 

Фань Сяньжуном питання двосторонньої взаємодії у боротьбі з COVID-19 та звернувся з 

проханням до Уряду Китаю виділити Україні додаткову допомогу у вигляді тест-систем, 

медичного обладнання та лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби. 

1 квітня Уряд Китаю передав Україні першу партію гуманітарної допомоги, яка включала тест-

системи, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри тощо. 

Джерело: http://day.kyiv.ua/uk/news/090620-ukrayina-otrymala-gumanitarnu-dopomogu-vid-knr  

________________________________________________________________________________ 
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Китай посилено купує українську олію 

10.06.2020|01:11|Перший діловий 

За січень-травень 2020 року Україна поставила на експорт 3,1 мільйона тонн соняшникової олії 

на загальну суму 2,3 мільярда доларів. У грошовому значенні це на 22,5 відсотка більше, ніж за 

перші 5 місяців 2019 року. 

Відповідні дані надали в Державній митній службі. 

Повідомляється, що найбільший експорт припав на квітень – 519 мільйонів доларів. При цьому, 

виручка від поставок в країни Азії зросла на 5,9 відсотка, в країни ЄС – на 37,8 відсотка, в Африку 

– на 262 відсотка, в США – на 108,8 відсотка. 

Разом з тим, лідером по закупкам української соняшникової олії залишається Індія – 22,9 

відсотка частки на ринку. 

На другому місці Китай – 13,6 відсотка. При цьому, в порівнянні з минулим роком, закупівлі 

зросли на 40 відсотки. Третє місце дісталося Нідерландам – 9,7 відсотка. 

Відзначимо, що в квітні 2020 року Україна відправила в продаж рекордну кількість 

соняшникової олії, а саме – понад 700 тисяч тонн. 

Нагадаємо, що в Україні виробництво вершкового масла стрімко зростає, що знижує цінову 

вартість товару на ринку. 

Джерело: https://fbc.net.ua/uk/news/ekonomika-uk/kitaj-posileno-kupuye-ukrayinsku-oliyu/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай в травні істотно наростив імпорт української соняшникової олії 

10.06.2020|13:23|Latifundist 

За січень-травень 2020 року Україна експортувала 3,17 млн т соняшникової олії на суму $ 

2,3 млрд. 

Про це свідчать дані Державної митної служби України. 

Основними імпортерами української соняшникової олії в звітний період були: 

Індія - 725,95 тис. т на $ 526,8 млн (22,88%); 

Китай - 432,78 тис. т на $ 314,3 млн (13,64%); 

Нідерланди - 306,49 тис. т на $ 222,5 млн (9,66%); 

https://fbc.net.ua/uk/news/ekonomika-uk/kitaj-posileno-kupuye-ukrayinsku-oliyu/
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інші - 1,71 млн т на $ 1,24 млрд (53,81%). 

Крім того, Індія в травні 2020 року імпортувала 139,9 тис. т соняшникової олії (+ 23%), Китай - 

123 тис. т (+ 40%), Нідерланди - 42 тис. т (+ 16%). 

За прогнозами аналітиків, 2020 р. врожай соняшнику в Україні може скласти 16-16,2 млн т проти 

15,5 млн т, зібраних в минулому році. 

Джерело: https://latifundist.com/novosti/50483-kitaj-v-mae-sushchestvenno-narastil-import-

ukrainskogo-podsolnechnogo-masla 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Укрпошта буде відправляти пошту в Китай в контейнерах 

11.06.2020|20:57|Перший діловий 

Керівництво Укрпошти зацікавлене в сервісі контейнерних перевезень по залізниці. Укрпошта 

планує доставляти з Китаю вантажі і кореспонденцію. 

8 червня о філія ЦТС “Ліски” в Києві прибув перший контейнерний поїзд з Китаю. У планах УЗ 

також організувати контейнерні поїзди з філії «Ліски» в Харкові і Дніпрі. 

Джерело: https://fbc.net.ua/uk/news/ekonomika-uk/ukrposhta-bude-vidpravlyati-poshtu-v-kitaj-v-

kontejnerah/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол Сергій Камишев відвідав штаб-квартиру State Grid Corporation of China 

12.06.2020|06:43|Посольство України в Китаї 

10 червня в штаб-квартирі одного з найбільших підприємств у світі State Grid Corporation of 

China відбулася зустріч Посла України в КНР Сергія Камишева з Виконавчим віцепрезидентом 

компанії Лю Цзехуном. Згадана компанія, спеціалізуючись переважно на обслуговуванні 

енергомереж, у т.ч. за межами КНР, надає свої послуги близько 1,1 млрд. клієнтам та посідає 

п’яте місце в світі за обсягами доходів серед компаній цього профілю. 

Передумовою зустрічі став зростаючий інтерес цього підприємства до енергоринку України, 

який на сьогодні реалізований компанією шляхом участі у двох проєктах (на основі контрактів 

ЕРС): будівництво в Харківській області підстанції «Слобожанська» на 330 кВ та 100-км лінії 

https://latifundist.com/novosti/50483-kitaj-v-mae-sushchestvenno-narastil-import-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla
https://latifundist.com/novosti/50483-kitaj-v-mae-sushchestvenno-narastil-import-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla
https://fbc.net.ua/uk/news/ekonomika-uk/ukrposhta-bude-vidpravlyati-poshtu-v-kitaj-v-kontejnerah/
https://fbc.net.ua/uk/news/ekonomika-uk/ukrposhta-bude-vidpravlyati-poshtu-v-kitaj-v-kontejnerah/
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електропередач; будівництво в Запорізькій області найбільшого в Європі суходільного 

вітропарку «Зофія-2» потужністю 750 МВт. 

З урахуванням наданої китайським співбесідником інформації про стан реалізації цих проєктів, 

Посол України запропонував всебічне сприяння і супровід з боку Посольства для їхнього 

успішного завершення. 

Як повідомив Лю Цзехун, його компанія продовжує розглядати перспективи посилення своєї 

ділової присутності в Україні, зокрема з урахуванням інтересу до приватизації та участі спільно 

з НЕК «Укренерго» в процесі інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до 

загальноєвропейської ENTSO-E, запланованої на 2023 р. З цією метою в Україні у 2020 р. 

відкрито представництво компанії, а відряджені до України китайські спеціалісти вивчають 

економічні та технічні параметри електроенергетичної системи України. 

Посол України подякував керівництву State Grid Corporation of China за його готовність сприяти 

розбудові енергетичної незалежності України, а також запросив здійснити візит до нашої 

держави та розглянути й інші інвестиційні можливості. У цьому контексті було поінформовано 

про наявні механізми підтримки іноземного інвестора в Україні (Рада експортерів та інвесторів 

при МЗС України, запровадження формату «investment nanny», Офіс зі сприяння інвестиціям 

UkraineInvest). 

State Grid Corporation of China планує активізувати свою діяльність в нашій державі після зняття 

карантинних обмежень, запроваджених як в Україні, так і в КНР через спалах COVID-19. 

Джерело: 

https://www.facebook.com/ukrembcn/photos/a.899734396861729/1552542938247535/?type=3&

theater 

________________________________________________________________________________ 

 

 

«Укрпошта» і УЗ планують обговорити співпрацю з доставки вантажів з Китаю залізницею  

12.06.2020|10:30|ЦТС 

У вівторок, 16 червня відбудеться робоча зустріч, на якій компанії будуть обговорювати деталі 

співпраці. 

«Укрзалізниця» і «Укрпошта» мають намір обговорити співробітництво з доставки вантажів і 

кореспонденції з Китаю залізницею. 

Про це, як пише ЦТС, повідомив в.о. члена правління «Укрзалізниці» Роман Веприцький в 

Facebook. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/photos/a.899734396861729/1552542938247535/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ukrembcn/photos/a.899734396861729/1552542938247535/?type=3&theater
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За словами Веприцького, після того, як 8 червня філія «Ліски» «Укрзалізниці» в Києві прийняла 

перший прямий контейнерний поїзд, який прибув з Китаю, керівництво АТ «Укрпошта» 

звернулося до УЗ і повідомило про свою зацікавленість в сервісі контейнерних перевезень. 

«Уже у вівторок відбудеться робоча зустріч, на якій компанії будуть обговорювати деталі 

співпраці», - додав Веприцький. 

Відзначимо, що Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» 11 червня прийняла рішення про негайне 

відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення 

УЗ Романа Веприцького. Також наглядова рада залізничної компанії рекомендувала Кабінету 

міністрів звільнити його із займаної посади. Крім того, прийнято рішення про початок пошуку 

нового менеджера, який очолить напрямок вантажоперевезень. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/06/12/ukrposhta_i_uz_obsudyat_sotrudnichestvo_po_dostavke_gru

zov_iz_kitaya_po_zh_d_59170 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://cfts.org.ua/news/2020/06/12/ukrposhta_i_uz_obsudyat_sotrudnichestvo_po_dostavke_gruzov_iz_kitaya_po_zh_d_59170
https://cfts.org.ua/news/2020/06/12/ukrposhta_i_uz_obsudyat_sotrudnichestvo_po_dostavke_gruzov_iz_kitaya_po_zh_d_59170
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КИТАЙ – США 
 

Штати планують поновити роботу консульства в китайському Ухані 

09.06.2020|23:16|Укрінформ 

Державний департамент спрямував до Конгресу США повідомлення про намір знову відкрити 

консульство США в Ухані (провінція Хубей, Китай), епіцентрі спалаху нової пандемії 

коронавірусу. 

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела на Капітолійському пагорбі. 

«Держдепартамент недавно надіслав повідомлення про свої плани відновити роботу 

американського консульства в Ухані», - наводить видання слова одного з помічників члена 

Конгресу. 

При цьому джерело зазначило, що законодавчий орган надіслав зустрічний запит до Держдепу 

з проханням надати протоколи забезпечення безпеки американського персоналу. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042261-stati-planuut-ponoviti-robotu-

konsulstva-v-kitajskomu-uhani.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Китай відмовився від переговорів про роззброєння з США та РФ 

10.06.2020|11:37|Газета «День» 

Китай не планує брати участь в переговорах щодо ядерного роззброєння за участю Росії і США. 

Про це заявила представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, передають китайські ЗМІ в середу, 10 червня, 

передає Deutsche Welle. 

За її словами, Китай неодноразово давав зрозуміти, що «не має наміру брати участь в так званих 

тристоронніх переговорах щодо контролю за озброєннями за участю Росії і США». 

Як зазначає Хуа Чуньїн, Пекін підозрює, що, завдяки намаганням втягнути Китай в переговори, 

Білий дім «бажає перекласти відповідальність на інших» і відвернути увагу від того факту, що 

США останніми роками вийшли з цілої низки міжнародних угод з контролю за озброєннями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042261-stati-planuut-ponoviti-robotu-konsulstva-v-kitajskomu-uhani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042261-stati-planuut-ponoviti-robotu-konsulstva-v-kitajskomu-uhani.html
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Останнього разу про Китай в рамках переговорів про роззброєння згадав спецпредставник США 

з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі. Він вже прокоментував відмову Пекіна від 

переговорів. 

Джерело: https://day.kyiv.ua/uk/news/100620-kytay-vidmovyvsya-vid-peregovoriv-pro-

rozzbroyennya-z-ssha-ta-rf 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї опублікували статтю, що викриває кризу «прав людини в американському стилі» на тлі 

COVID-19 

11.06.2020|15:35|Міжнародне радіо Китаю 

Китайське товариство з вивчення прав людини в четвер опублікувало статтю під назвою 

«Пандемія COVID-19 посилює кризу» прав людини в американському стилі». У статті сказано 

про те, що своєкорислива, недалекоглядна, неефективна та безвідповідальна реакція уряду 

США на пандемію призвела до трагедії, в результаті якої близько 2 млн американців заразилися 

коронавірусом і понад 110 тис. померли від нього. 

Це викрило давні проблеми в США, а саме розкол суспільства, розшарування населення на 

багатих і бідних, расова дискримінація і неадекватний захист прав та інтересів вразливих груп 

населення, відзначається в статті. «Це привело американський народ до серйозних катастроф у 

сфері прав людини», — вказується в статті. Уряд США проігнорував попередження про 

пандемію, поставив на перше місце інтереси капіталу та політизував зусилля з боротьби з 

пандемією у своїй відповіді на COVID-19, відзначається в статті. 

Після спалаху пандемії COVID-19 у США деякі американські політики стали використовувати 

пандемію як зброю для нападу на політичних опонентів, розглядали її як можливість захопити 

владу й просунути партійні інтереси, а також поставили реагування на ринку капіталу в 

пріоритет замість прагнення захистити життя та здоров'я свого народу як свого першого 

орієнтира, відзначається в статті. «Через це уряд США не здійснив ефективне попередження 

громадськості й не підготувався до потенційного споживання медичних ресурсів унаслідок 

пандемії, що поставило американський народ на межу хвороб і смерті», — наголошується в 

статті. 

У статті також сказано про те, що нерівність в американському суспільстві повною мірою 

проявилась під час пандемії. «Пандемія все більше ускладнює життя нижчих верств 

американського суспільства й ще більше посилює соціальну поляризацію між багатими та 

бідними в суспільстві США», — сказано в статті. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/100620-kytay-vidmovyvsya-vid-peregovoriv-pro-rozzbroyennya-z-ssha-ta-rf
https://day.kyiv.ua/uk/news/100620-kytay-vidmovyvsya-vid-peregovoriv-pro-rozzbroyennya-z-ssha-ta-rf
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У статті наголошується, що під час пандемії соціально незахищені групи населення в США 

виживають з великою складністю. У статті сказано, що люди похилого віку є «жертвами» 

неефективної реакції уряду США, що також змушує бездомних, бідних дітей і дітей-мігрантів 

перебувати в трагічній ситуації. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/11/2s71047.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/11/2s71047.htm
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Євросоюз і Китай «звірили годинники» перед червневим самітом 

09.06.2020|22:56|Укрінформ 

Євросоюз та КНР обговорили широкий спектр двосторонніх відносин напередодні саміту, 

запланованого у другій половині червня. 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ КНР Ван Ї (Wang Yi) 

звірили позиції та результати двосторонньої співпраці під час телеконференції в рамках 10-го 

щорічного Стратегічного діалогу, розповів у вівторок під час віртуальної пресконференції сам 

Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Хоча ми вимушені були провести віртуальну зустріч, ми провели поглиблений обмін. Розмова 

відбулася дещо довша, ніж планувалося, і протягом більш ніж трьох годин ми обговорили багато 

тем, що відображують широкі стосунки між нами. Це був дуже відкритий та щирий діалог. Ми 

вперше обговорили наші двосторонні відносини в рамках підготовки майбутнього саміту ЄС-

Китай, який має відбутися наприкінці цього місяця, у червні», - сказав Боррель. 

Він, зокрема, повідомив, що європейська сторона зробила наголос на питаннях реалізації 

рішень двостороннього саміту 2019 року, не всі з яких були повною мірою втілені у життя. 

Зокрема, йдеться про проблеми доступу на ринок та вдосконалення чинного правового поля 

двосторонніх відносин на основі взаємності, оскільки ці питання продовжують викликати 

занепокоєння європейської сторони. 

Сторони погодилися продовжити роботу над так званим «Порядком денним 2025», який має 

окреслити перспективу двосторонніх відносин. 

«Ми будемо продовжувати пошук збалансованого та рівноправного підходу до нашої співпраці, 

включаючи такі сфери як взаємопоєднання, вільна торгівля, наукове співробітництво, а також 

співпраці у галузях культури і медіа. Ми очікуємо, що наш діалог з прав людини відбудеться 

відразу після поновлення фізичних зустрічей, але й зараз ми порушили ряд важливих питань у 

цій сфері, включаючи ситуацію в провінції Сіньцзян та у Тибеті. Я також підняв питання щодо 

деяких індивідуальних випадків», - зауважив Високий представник ЄС. 

За його словами, сторони обговорили також ситуацію Гонконгу. Євросоюз вислови 

занепокоєння наявним ризиком підриву принципу «Одна країна – дві системи» та широкої 

автономії Гонконгу, та, закликав Китай здійснити кроки до деескалації ситуації з повагою до 

власних міжнародних зобов’язань та до законодавства Гонконгу. 
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Сторони обмінялися також поглядами щодо багатосторонніх питань, включаючи боротьбу з 

коронавірусом та його наслідками, спільні зусилля у боротьбі з кліматичними змінами та у 

«зеленій» трансформації економіки та суспільства. 

У міжнародному блоці ЄС і КНР обговорили проблеми нерозповсюдження та ядерної програми 

Ірану, ситуацію в різних регіонах світу, від Афганістану до Лівії, від Корейського півострова до 

Близького Сходу та Сирії. Особливу увагу сторони зосередили на напрямках співпраці з 

країнами Африки, особливо у контексті подолання наслідків пандемії коронавірусу. 

«Наша зустріч була дуже інтенсивною і змістовною. Без сумніву, Китай є одним із ключових 

глобальних гравців. Це є фактом, і Китай продовжує підвищувати свою глобальну роль. Ми 

розвиваємо співпрацю з Китаєм для досягнення власних глобальних цілей, на основі наших 

інтересів та цінностей. Сподіваюся, що ця зустріч сприятиме успіху майбутнього саміту ЄС-

Китай», - додав Боррель. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042259-evrosouz-i-kitaj-zvirili-godinniki-pered-

cervnevim-samitom.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян провів з допомогою відеозв'язку зустріч з канцлером 

Німеччини Ангелою Меркель 

12.06.2020|14:12|Міжнародне радіо Китаю 

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч з 

допомогою відеозв'язку. 

Під час зустрічі Лі Кецян заявив, що пандемія COVID-19 вплинула на контакти й співробітництво 

між Китаєм і Німеччиною, проте двостороннє співробітництво не припинилося і не припиниться 

через пандемію, а, навпаки, буде розвиватися. 

Китай надає велике значення відносинам з Німеччиною, зазначив прем'єр, нагадавши, що 

недавно між лідерами двох країн відбулася телефонна розмова. 

«Китай має намір поглиблювати взаємну політичну та стратегічну довіру з Німеччиною, 

засновану на взаємоповазі, рівноправності й взаємній вигоді. Китай прагне підтримувати діалог 

і консультації, розвивати співпрацю в різних сферах, таких, як економіка, торгівля, інвестиції та 

технології, і сприяти досягненню нового прогресу у двосторонніх відносинах», — зазначив Лі 

Кецян. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042259-evrosouz-i-kitaj-zvirili-godinniki-pered-cervnevim-samitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3042259-evrosouz-i-kitaj-zvirili-godinniki-pered-cervnevim-samitom.html
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За словами Лі Кецяна, Китай завжди підтримував процес європейської інтеграції та радий, що 

Євросоюз зберігає єдність і процвітання. Він підкреслив, що посилення відкритого китайсько-

німецького співробітництва і китайсько-європейського співробітництва є «не кон'юнктурною 

мірою, а мірою, що відповідає загальним інтересам сторін і дозволяє домогтися взаємовигідних 

результатів». 

А. Меркель, зі свого боку, зазначила, що Німеччина і Китай підтримують тісні контакти на 

високому рівні. Китай доклав величезних зусиль для профілактики й контролю епідемії, дві 

країни успішно співпрацюють у боротьбі з вірусом. 

Канцлер Німеччини високо оцінила готовність Китаю надати світу розроблену ним вакцину як 

глобальне суспільне благо, а також висловилася на підтримку зміцнення співпраці між 

інститутами двох країн, що займаються дослідженнями та розробкою вакцин. 

Німеччина, як і Китай, виступає за зміцнення мультилатералізму й готова до подальшого 

спілкування та координації в питаннях, пов'язаних з СОТ, сказала вона. 

А. Меркель також зазначила, що Німеччина з нетерпінням очікує початку свого головування в 

ЄС, щоб спільно підготуватися до обмінів між ЄС і Китаєм на високому рівні, активізувати 

інституційні діалоги, прискорити хід переговорів щодо інвестиційної угоди між ЄС і Китаєм, 

зміцнити співпрацю в боротьбі з пандемією в форматі Європа-Китай-Африка, а також сприяти 

ще більшому розвитку відносин Німеччина-Китай і Європа-Китай. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/06/12/2s71056.htm 

________________________________________________________________________________ 
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

НАТО непокоїть співпраця Китаю з Росією 

08.06.2020|20:43|Інтерфакс – Україна 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок, що співпраця Китаю з Росією є одним із 

факторів, який може мати наслідки для безпеки альянсу. 

«Вони (Китай, - «ІФ») все більше працюють з Росією, все це має наслідки в сфері безпеки для 

союзників НАТО, і тому нам потрібно реагувати на це, вирішувати це, і потрібно робити це 

шляхом зміцнення політичних позицій НАТО», - сказав Столтенберг. 

Він додав, що в ході зустрічі лідерів країн-членів НАТО в грудні в Лондоні, «вони вперше за всю 

історію альянсу погодилися, що в НАТО повинні усунути наслідки зростання Китаю в сфері 

безпеки». 

Генсек підкреслив, що, крім роботи Китаю з Росією, існує багато чинників, які хвилюють НАТО, 

зокрема те, що «економіка Китаю незабаром стане найбільшою в світі». 

«Китай займає всього лише друге місце з оборонного бюджету, вони роблять великі інвестиції 

в сучасний військовий потенціал, включно з ракетами, які можуть досягти будь-якої держави-

члена (НАТО, - «ІФ»). Вони стають ближче до нас у кіберпросторі, ми бачимо їх в Арктиці, в 

Африці, ми бачимо, що вони роблять інвестиції в наші найважливіші об'єкти інфраструктури», - 

зазначив Столтенберг. 

Також генсек наголосив, що Китай не є новим ворогом Північноатлантичного альянсу. 

«НАТО не бачить Китай новим ворогом або супротивником. Ми бачимо те, що підйом Китаю 

повністю змінює всесвітній баланс сил», - заявив Столтенберг. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/667499.html 

________________________________________________________________________________ 

 

Міністри закордонних справ країн G7 готують спільну заяву стосовно Гонконгу 

11.06.2020|07:50|Інтерфакс – Україна 

Глави МЗС «Великої сімки» найближчим часом виступлять зі спільною заявою щодо Гонконгу, 

повідомляє NHK. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/667499.html
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Джерела телеканалу в японському уряді заявили, що міністри закордонних справ Японії Мотегі 

Тошіміцу і Франції Жан-Ів Ле Дріан в ході телефонної розмови в середу підтвердили, що глави 

МЗС G7 виступлять з такою заявою. 

Зазначається, що в ній посли країн G7 висловлять заклопотаність рішенням Китаю ввести в 

Гонконгу закон «Про національну безпеку» та закличуть Пекін продовжувати дотримуватися 

принципу «одна країна, дві системи». 

Раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що країна хоче взяти на себе роль лідера для 

прийняття країнами «Великої сімки» спільної заяви щодо Гонконгу. 

На минулій в травні сесії Всекитайських зборів народних представників було прийнято 

резолюцію, яка зобов'язує Постійний комітет ВЗНП розробити закон про національну безпеку 

Гонконгу. 

Це викликало негативну реакцію на заході, а президент США Дональд Трамп заявив, що 

Вашингтон почне позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути 

відокремленою складовою КНР, пригрозивши Пекіну «жорсткими заходами». 

«Китай замінив свою обіцянку дотримуватися принципу «одна країна - дві системи» на принцип 

«одна країна - одна система», - заявив президент. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/667999.html 

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

Як українській руді утриматися на китайському ринку 

10.06.2020|Андрій Глущенко|ГМК Центр 

Державі не варто штучно знижувати конкурентоспроможність вітчизняної залізорудної галузі 

Традиційно світовий ринок залізної руди залежить від Китаю, оскільки це найбільший виробник 

сталі й найбільший імпортер ЗРС. Цього року роль КНР стала ще більш вираженою. Китайська 

економіка перша пережила спалах пандемії COVID-19 і перша почала відновлюватися. 

Китай – одна з небагатьох країн, де у 2020 році очікується зростання виробництва сталі. За 

оцінками World Steel Association, виробництво сталі в КНР цього року збільшиться на 1,0%. 

Відповідно, зростатиме й китайський попит на ЗРС. 

За 4 місяці 2020 року китайський імпорт залізної руди вже зріс на 5,3% у річному обчисленні. 

Для постачальників ЗРС відкрилося «вікно можливостей». Зокрема, українські гірничо-

збагачувальні комбінати збільшили відвантаження залізорудної продукції до Китаю. Це 

вимушений крок, зумовлений зниженням попиту на ринку ЄС через карантинні обмеження. 

Важливо пам’ятати, що Україна не є основним постачальником ЗРС для Китаю. Це місце посідає 

Австралія. І для неї «вікно можливостей» є ще ширшим, ніж для України. Витрати на доставку 

продукції до КНР для австралійських компаній майже на 60% нижчі, ніж для українських. 

Собівартість виробництва ЗРС в Австралії в 2,0-2,5 рази менша, ніж в Україні. Бразилія, основний 

конкурент Австралії, ще не оговталася від спалаху коронавірусу й не може продовжувати 

поставки ЗРС у колишніх обсягах. 

Австралія експортує ЗРС з 1960-х. Австралійський уряд систематично підтримує залізорудну 

галузь, зокрема, надаючи знижки на сплату портових зборів і вартості навантажувальних робіт 

у портах експорту. У деяких випадках відшкодовується частина сплачених рентних зборів. 

В Україні немає економічної політики, що підтримує розвиток залізорудної промисловості. В 

українському медіа-просторі ця галузь позиціонується виключно як сировинна, яка не створює 

високотехнологічних продуктів і тому не варта будь-якого стимулювання. Але будьмо відверті: 

підвищення ставок ренти на залізну руду не дасть можливості автоматично створити 

високотехнологічне виробництво в Україні. Але при цьому ми можемо втратити те, що вже 

маємо. 

У 2019 році виробництво ЗРС в Україні майже не змінилося в порівнянні з попереднім роком, а 

виробництво найбільш технологічних продуктів (окатишів) скоротилося на 3,1%. Якщо взяти 

більш тривалу ретроспективу, побачимо, що з 2014 року виробництво ЗРС загалом падає в 
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середньому на 2,0% щорічно. Підвищення ренти на видобуток залізної руди лише сприятиме 

цій негативній динаміці, в тому числі через втрату ринку Китаю, де у нас сильні конкуренти. 

На цьому тлі ідея відтермінування на рік підвищення ренти на залізну руду видається доречним. 

Українська держава не може підтримати галузь. Достатньо хоча б не погіршувати умови її 

діяльності у складних умовах. 

Джерело: https://gmk.center/ua/opinion/yak-ukrainskij-rudi-utrimatisya-na-kitajskomu-rinku/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Адаптація освіти в епоху коронавірусу: досвід Китаю 

10.06.2020|09:10|Українська Правда 

Пандемія коронавірусу змусила передивитися погляд на звичний перебіг подій та 

призвичаїтися до нових умов. Те, що на початку березня здавалося неможливим, зараз стало 

буденністю. 

Зокрема, це стосується системи освіти. Так, два місяці тому ідея дистанційного навчання 

здавалася неефективною, а наразі школярі й студенти за усталеним графіком виконують 

домашні й контрольні завдання, і навіть вчасно закінчили навчальний рік. 

Однак, не дивлячись на те, що Україна змогла адаптувати освітню сферу до онлайн-формату, 

вдосконалювати систему дистанційного навчання потрібно. І не обов’язково придумувати нові 

рішення, для початку варто проаналізувати наявний досвід. 

За приклад можна взяти країну, яка найпершою постраждала від наслідків COVID-19 – Китай. 

На початку поширення коронавірусної інфекції ніхто не міг сформулювати чіткого алгоритму дій 

в освітній сфері. 

Однак Китай вже з лютого увів онлайн-заняття, і навіть є припущення, що на найближчий рік від 

формату дистанційного навчання країна не відмовиться. 

Освітня політика Китаю під час пандемії 

Китай, як і більшість країн після нього, відклав початок весняного семестру, адже на початку 

пандемії не було чіткого бачення як довго доведеться жити в умовах боротьби з коронавірусом, 

тому школярів і студентів відправили на тимчасовий карантин. 

Коли стало зрозуміло, що пристосовуватись до нового, ізольованого світу доведеться не на 

один тиждень, то МНС Китаю розпочало ініціативу для студентів «Безперебійне навчання» і 

https://gmk.center/ua/opinion/yak-ukrainskij-rudi-utrimatisya-na-kitajskomu-rinku/


 

35 

 

      

відкрило онлайн-платформу – Національний інтернет-клас для сприяння домашньому 

навчанню. 

Завдяки цьому 270 мільйонів студентів, які навчаються в країні, отримали можливості гнучкого 

навчання зі своїх домівок. 

Цікаво те, що до початку карантину далеко не в кожній домівці країни був інтернет. А якщо й 

був, то швидкість мережі була дуже низькою. 

Тому інтернет-провайдери безкоштовно збільшили пропускну здатність мережі викладачів та 

студентів до 300 мегабіт/сек, а деякі школи надали учням пристрої з виходом до інтернету або 

допомогли безкоштовно отримати доступ до послуг мережевого телебачення задля перегляду 

програм онлайн-школи. 

Адаптаційні програми Китаю передбачені не тільки для учнів, а для вчителів і батьків. 

Родичів учнів також залучили до процесу навчання: вони разом із вчителями виконують функції 

спостерігачів. 

Батьки учнів досить відповідально поставилися до своїх нових обов’язків і навіть спостерігали 

за виконанням завдань своїх дітей під час нещодавніх вступних іспитів. 

Чи підійде така ініціатива для України наразі суперечливе питання, адже у нас поширена 

практика, коли родичі сприяють своїм дітям під час екзамену задля отримання більш 

позитивних результатів. 

У Китаї сумнівів щодо відповідальності батьків поки не постає, тому до онлайн-формату 

пристосували вступні тести до коледжу і понад 50 000 студентів пройшли тестування вдома. 

Додатковим заходом, який сприяє об’єктивному оцінюванню учнів, стала зміна його формату: 

тепер у Китаї роботи учнів перевіряють одночасно декілька викладачів, а остаточна оцінка 

виводиться виходячи із середнього арифметичного. 

Психічна освіта, як важлива складова адаптації 

Китай не лише констатував факт того, що під час карантину емоційний і психічний стан 

населення різко впав, а й вжив заходи для його нормалізації. 

Деякі міста організували групи експертів для надання послуг з психічного здоров’я людям, які 

постраждали від COVID-19. 

Окрім стандартного переліку предметів у школах, у китайських містах ввели й інші освітні курси, 

доступні не лише для школярів: 

• курси з профілактики епідемій; 

• моральну освіту; 



 

36 

 

      

• курс з безпеки життєдіяльності; 

• навчання в галузі психічного здоров'я; 

• сімейна освіта. 

Місто Ченду пішло далі і розробило низку заходів для найбільш вразливих груп, до яких входять 

люди з інвалідністю, медичні працівники та їхні сім’ї. 

Серед ініціатив можна виділити: 

• догляд за дітьми медичних працівників; 

• надання пріоритету у виборі школи для дітей передових медичним працівників; 

• забезпечення можливості безкоштовної освіти працівникам передового рівня для 

підвищення кваліфікації після епідемії; 

• створення цілодобової гарячої лінії; 

• проведення онлайн-курсів з психології; 

• для дітей з інвалідністю проводяться навчання та реабілітаційні заходи. 

Як Китаю вдалося так швидко адаптуватися до онлайн-навчання? 

Дев’ять міст Піднебесної із сукупним населенням більше 110 млн є членами Глобальної мережі 

ЮНЕСКО міст, що навчаються. 

Завдяки участі у Мережі, Китай ще до того мав онлайн-базу для розвитку освітньої сфери. І під 

час введення карантину країна адаптувала цю систему для здобуття освіти на всіх рівнях. 

Цікавою практикою стала розробка адаптивних курсів для різних спеціальностей під час 

пандемії. Наприклад, є курси з керівництвом дій для кур’єрів (інструкція є і для тих, хто отримує 

посилку) і це стосується багатьох спеціальностей, які пов’язані із взаємодією з людьми. 

Своїми напрацюваннями в освітній сфері міста діляться на сайті Глобальної мережі ЮНЕСКО 

міст, що навчаються. 

Пекін, наприклад, виклав у відкритий доступ «Посібник зі сприяння гнучкому навчанню під час 

навчальних збоїв». 

У підсумку можна сказати, що досвід Китаю, безумовно, показовий і корисний. Але варто 

розуміти, що вжиті Китаєм заходи в освітній сфері не є результатом виключно напрацювань 

всередині країни. 

Це, у першу чергу, налагоджена система ефективної взаємодії і Мережа міст, що навчаються 

відіграє у цьому не останню роль. 
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Тому особливо важливо, що у травні 2020 року українські міста Суми, Львів і Полтава, рішенням 

сектору освіти Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, були долучені до Глобальної 

мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються. 

Статус мережі носить далеко не номінальний характер і допомагає містам вдосконалювати 

освітню сферу, а інколи і вирішувати нагальні завдання. 

Це важливий крок для розвитку освіти в цих українських містах. 

Джерело: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/06/10/241284/  

________________________________________________________________________________ 

 

https://life.pravda.com.ua/columns/2020/06/10/241284/


 

38 

 

      

ІНТЕРВ’Ю 
 

Про «нове вікно можливостей» 

11.06.2020|17:44|Газета «День» 

Посол Сергій КАМИШЕВ: Україна в останні роки зробила далеко не все, що могла б, задля 

розвитку своїх відносин з КНР 

Наприкінці минулого року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про 

призначення послом України в КНР Сергія КАМИШЕВА. Особливістю цього призначення є те, що 

пан Сергій уже був послом у Піднебесній з 2004 по 2009 рік. 2007 року він дав резонансне 

інтерв’ю «Дню» Сергій КАМИШЕВ: Нам потрібно по-новому подивитися на Китай.   

Цікавим є те, що цього разу Сергій КАМИШЕВ сам вийшов на редакцію «Дня», щоб дати своє 

перше інтерв’ю українським виданням. Розмову з паном Сергієм ми розпочали з питання, чому 

він погодився ще раз стати послом України в КНР. 

«РОБОТА В КИТАЇ — ЦЕ ЗАВЖДИ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ВИКЛИК ДЛЯ ДИПЛОМАТА» 

— Радий можливості з вами знову поспілкуватися, пане Миколо! Хотів би передати усім вашим 

читачам теплі вітання та побажання здоров’я  від українських дипломатів з Піднебесної, які 

жодного дня не припиняли своєї роботи в умовах складної боротьби проти коронавірусу COVID-

19, як у Китаї, так і в Україні. 

А погодився я ще раз стати Послом України в КНР тому, що, по-перше, це для мене висока честь, 

а по-друге, робота в Китаї — це завжди величезний професійний виклик для дипломата. 

Важливою обставиною прийняття цього непростого для мене рішення було те, що  в попередні 

п’ять років мені важко було спостерігати та сприймати стагнацію наших відносин з Пекіном: 

жодного офіційного візиту державного чи урядового рівня, намагання «геніїв від дипломатії» 

запроваджувати по суті аматорські підходи до побудови відносин з великою державою, яка є 

«якщо не першим, то й не другим» глобальним гравцем у світі. 

«...ЧИ НЕ Є ЦЯ ПАНДЕМІЯ «ОСТАННІМ ДЗВОНИКОМ» ДЛЯ УСЬОГО «НАШОГО ТЕАТРУ»? 

— У всьому світі головна тема — боротьба з коронавірусом, який вийшов з китайської провінції 

Ухань. Нещодавно стало відомо, що в китайській провінції Цзілінь ввели карантин через появу 

нових випадків зараження коронавірусом. Чи означає це, що КНР таки не вдалося покласти край 

цій пандемії і які уроки, на вашу думку, варто винести світу та нашій країні з китайського досвіду 

боротьби з COVID-19? 
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— У провінції Цзілінь, де мешкає 27 млн людей, знову запроваджувалися тимчасові додаткові 

заходи проти COVID-19 з метою запобігання «другої хвилі» коронавірусу. Сьогодні весь Китай, 

звісно, включаючи місто Ухань, де був епіцентр пандемії, є, можливо, найкраще підготовленою 

та найбільш мобілізованою державою щодо протидії можливим новим хвилям коронавірусу. 

Якщо навіть Китай з таким ексклюзивно високим рівнем загальної дисципліни та 

відповідальності не спромігся на 100% «покласти край» коронавірусу, то виникає питання, чи 

взагалі можна покласти край цій пандемії. Схоже, що без розробки ефективної вакцини та 

відповідних ліків — це буде складно зробити. Стосовно уроків, які ми мали б засвоїти, то серед 

головних: миттєве реагування локальне та міжнародне, відкритість до співпраці з одного боку, 

та готовність вживати непопулярні місцеві заходи — з іншого. 

Щодо уроків для всього світу, то вочевидь, варто було б відкинути вади глобальної політичної 

кон’юнктури, та, згадавши відоме висловлювання класика: «Весь світ — театр, а люди в ньому 

— актори...», разом замислитися над питанням: чи не є ця пандемія «останнім дзвоником» для 

всього «нашого театру»? 

«ЩО МЕНЕ ГЛИБОКО ВРАЗИЛО — ЦЕ ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА КИТАЙСЬКИХ ДРУЗІВ «З МІСЦЬ» 

— 24 березня цього року Президент Зеленський під час зустрічі з новопризначеним послом КНР 

в Україні Фань Сяньжуном звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні 

додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби. Як 

реалізується це прохання китайською стороною і чи налагоджено обмін інформацією з 

китайськими медичними фахівцями? 

— Щиро радів за свого колегу Фань Сяньжуна, якого український народ сприйняв як посланника 

дружньої держави, що є одним із найважливіших наших стратегічних партнерів. 

Посол Фань був прийнятий практично в усіх вищих кабінетах нашої держави, отримавши 

величезний аванс віри в те, що Китай залишатиметься одним із найголовніших наших партнерів 

у сучасному світі. 

З огляду на набутий Китаєм значний досвід з профілактики і боротьби з COVID-19, а також 

наявність сучасної виробничої бази, звернення керівництва України до китайської сторони з 

проханням про допомогу було цілком логічним та своєчасним. 

Уряд КНР швидко відгукнувся на це прохання, направивши 16 травня в Київ першу частину 

гуманітарної допомоги, що включала  50 тис. тестів, 50 тис. медичних масок N95, 30 тис. 

медичних окулярів і 1 тис. безконтактних термометрів. 

Другу частину урядової гуманітарної допомоги має бути отримано вже в червні. 

Але що мене глибоко вразило — це гуманітарна допомога китайських друзів «з місць». Десятки 

провінційних урядів, університетів, корпорацій, компаній, товариств, що співпрацюють з 
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Україною, приватних осіб досі продовжують везти, нести, надсилати поштою до посольства 

засоби боротьби з пандемією, які вони просять передати українським друзям, партнерам, 

шпиталям, лікарням, великим та зовсім маленьким: від Києва — до Гайсина. 

Нам довелося шукати цілий неабиякий склад, причому ближче до аеропорту Пекіна, коли ми 

збагнули, що намагання китайських друзів нам допомогти «не має меж». 

Старі друзі і тут нас не покинули: авіаційна корпорація АVIC на додаток до медичного знаряддя 

надала нам у безоплатне користування свій величезний склад, за що ми їй щиро вдячні. 

Наразі в очікуванні спонсорського літака українських ВПС Іл-76, про який домовився міністр 

закордонних справ України, ми зібрали для України понад мільйон медичних масок, тисячі 

одиниць іншого знаряддя, всього 125 м3 вантажу на суму приблизно $1 млн. 

«ПОКИ МЕНЕ НЕ БУЛО, КИТАЙСЬКІ ПАРТНЕРИ ЗБІЛЬШИЛИ ОБСЯГ СВОЄЇ ЕКОНОМІКИ В 2,8 

РАЗА!» 

— Пане Сергію, попередню місію в Піднебесній ви завершили 2009 року, як, на ваш погляд, 

змінився Китай за десять років? 

— Коли 2009 року я покидав Китай після першої каденції, ВВП КНР становив $5,101 трлн. 

Повернувшись до Піднебесної, я дізнався, що ВВП становить $14,140 трлн за підсумками 2019 

року. Тобто поки мене не було, китайські партнери збільшили обсяг своєї економіки в 2,8 раза! 

Китайські золотовалютні резерви на кінець березня 2020 року становлять понад $3,11 трлн. 

Крім того, що наведені цифри вражають самі по собі, вони ще мають неабиякий позитивний 

вплив на рівень життя пересічних громадян: якщо станом на 2010 р. кількість людей за межею 

бідності становила понад 100 млн, то 2019 року — вже тільки 5,5 млн. І це при населенні 1400  

млн осіб! 

Найбільша в світі мережа зв’язку п’ятого покоління, понад 800 млн інтернет-користувачів та 

понад 1,5 млрд користувачів мобільних телефонів. Ось як змінився Китай! 

Схоже, що наші китайські друзі впевнено рухаються шляхом остаточного повернення своєї 

гідності та місця в цьому світі, що були втрачені за часів імперії Цін не без «допомоги» наших 

західних партнерів та Російської імперії. 

«СПОДІВАЮСЬ, ЩО НАМ ВДАСТЬСЯ ЗНОВУ НАЛАГОДИТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ОБМІН ВІЗИТАМИ 

ВИЩОГО ТА ВИСОКОГО РІВНЯ» 

— Які завдання від Президента ви отримали на час вашої місії в Китаї чи, можливо, ви маєте 

власні пріоритети? 
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— Мені пощастило зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським та 

переконатися в його щирому прагненні відновити повноцінні та продуктивні відносини з 

Піднебесною. 

Сподіваюсь, що нам вдасться знову налагодити результативний обмін візитами вищого та 

високого рівня, як це мало місце в кращі роки наших відносин. Звичайно ж, у двосторонньому 

порядку денному мають посісти гідне місце міжпарламентські, міжурядові та міжпартійні 

обміни. На відновлення авіаційного сполучення з обох боків уже чекають численні делегації для 

участі в консультаціях, засіданнях спільних комісій, підкомісій, робочих груп, круглих столів 

тощо. 

Щодо власних пріоритетів — звісно ж, це організація першого візиту Президента та міністра 

закордонних справ України. Надзвичайно важливим залишається проведення чергового 

спільного засідання Міжурядової українсько-китайської комісії. 

ПРО НАЙБІЛЬШУ В КИТАЇ ДІАЛОГОВУ ПЛАТФОРМУ 

— У статті Ukraine’s Road to Asia у виданні The Diplomat міністр Кулеба заявив, що пріоритетом 

зовнішньої політики України стануть країни Азійсько-Тихоокеанського регіону. Водночас він 

зазначив, щоб досягти успіху в цьому регіоні, потрібно розробити довгострокову стратегію. А 

що ви скажете про нашу стратегію відносин з Китаєм, чи існує така? 

—  Тут важливо зазначити, що міністр Кулеба почав озвучувати необхідність нового підходу до 

співпраці з Азією, ще коли він був віцепрем’єром України з питань європейської інтеграції. Дуже 

цікаво, що потужну промоцію цієї концепції розпочав керівник МЗС, який практично завжди 

працював у європейському вимірі. 

На моє переконання, це означає серйозність та прагматичну обґрунтованість запровадження 

нового зовнішньоекономічного вектора. 

Що стосується питання, чи існує стратегія відносин з Китаєм, то слід визнати, що формально такі 

стратегічні документи з Пекіном ми мали завжди. Питання полягає в іншому: чи вистачало нам 

бажання, вміння, волі та прагматизму їх  виконувати або хоча б дотримуватися. Оскільки до часів 

Голови СІ у Китаї були десятирічні цикли формування влади, то в українсько-китайських 

відносинах спостерігалося кілька вдалих періодів співпраці. Вочевидь, сьогодні ми маємо «нове 

вікно можливостей», зокрема й завдяки розробці «Програми співпраці між Україною та КНР на 

період до 2025 року в межах спільного створення «економічного поясу Шовкового шляху та 

Морського Шовкового шляху ХХІ століття», яка наразі опрацьовується економічними 

міністерствами обох держав. 

Сподіваємося, що китайська сторона офіційно запросить Президента України Володимира 

Зеленського взяти участь у роботі Третього форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, 
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один шлях» (ОПОШ) у квітні наступного року. Як відомо, ОПОШ — це найбільша в Китаї 

діалогова платформа, яка проводиться в Пекіні кожні два роки за участі Голови КНР СІ Цзіньпіна. 

«СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ НАШИМИ КРАЇНАМИ НАРАЗІ ЗНАЧНОЮ МІРОЮ 

ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДЕКЛАРАТИВНИМ» 

— Як нам домогтися того, щоб відносини між нашими країнами набули справжнього 

стратегічного партнерства відповідно до підписаної в червні 2011 року під час візиту голови КНР 

до України Спільної декларації про встановлення та розвиток відносин стратегічного 

партнерства між Україною та КНР? 

— Ваше непросте запитання можна доповнити посиланням і на пізніші документи, зокрема, 

укладені 5 грудня 2013 р., в яких стратегічне партнерство між Україною та КНР набуло 

конкретнішого змісту, а саме: Спільну декларацію двох країн про подальше поглиблення 

відносин стратегічного партнерства, а також Програму розвитку відносин стратегічного 

партнерства між Україною та КНР на 2014 — 2018 роки. Причому заходи Програми були 

виконані цілком або частково на 70%. 

Попри цi досягнення, стратегічне партнерство між Україною та КНР наразі значною мірою 

залишається декларативним та не відповідає очікуванням, принаймні української сторони. 

Утім, давайте визнаємо: Україна в останні роки зробила далеко не все, що могла б, задля 

розвитку своїх відносин саме з КНР як другою наддержавою світу і з погляду реалізації спільних 

проєктів, і законодавчого сприяння приходу китайських інвестицій, і лібералізації візового 

режиму для китайських туристів, 150 млн яких відвідали інші країни в 2019 році. Не 

приваблюють китайський бізнес в Україні низькі темпи економічного зростання, технічне 

відставання, високий рівень корупції, залежна судова система та задовгі бюрократичні 

процедури. 

Разом з тим я вірю, що нинішня атмосфера солідарності і взаємної підтримки між Україною та 

КНР на тлі спільної боротьби з пандемією, сприятиме перезапуску двосторонніх політичних 

контактів на найвищому та високому рівнях, надасть можливість посилити міжпарламентські та 

міжпартійні зв’язки, спонукатиме Україну до активнішої участі в реалізації спільних з КНР 

проєктів у межах китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», кращого використання свого 

транзитно-логістичного та аграрного потенціалу. 

У цьому контексті хотів би зауважити важливу роль обміну особистими посланнями між 

лідерами наших країн, що сприяло налагодженню безперебійної спільної роботи та обміну 

досвідом боротьби з COVID-19. 

«СИСТЕМА «ІНВЕСТИЦІЙНИХ НЯНЬ» У ЦЬОМУ РЕГІОНІ МОЖЕ СПРАЦЮВАТИ» 

— До речі, чому нашій країні, яка давно прагне залучити китайські інвестиції, великий 

китайський бізнес до інфраструктурних проєктів, цього ніяк не вдається досягти?  На сайті 
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посольства вказано, що станом на 01.07.2019 р., в економіку України залучено $36,38 млн 

інвестицій з Китаю. 

— Слід зазначити, що наведені статистичні показники інвестицій Китаю в економіку України 

представлені суто інвестиціями в акціонерний капітал і не відображають реальної картини 

присутності китайського ресурсу в Україні. Для цього необхідно враховувати успішну роботу на 

нашому ринку таких великих китайських компаній, як COFCO, CNBM, Huawei, ZTE, COSCO, які 

активно вкладали кошти в створення виробничих баз у Київській, Харківській, Чернігівській та 

Одеській областях, транспортну та інформаційну інфраструктуру, альтернативну енергетику, 

банківський сектор, сільське господарство, людські ресурси через інвестування в обіговий 

капітал, основні фонди тощо. За інформацією з публічних джерел та китайської статистики 

можна стверджувати, що обсяг капіталу, заведений китайськими компаніями в українську 

економіку за останніх 10 років, становить щонайменше $4 млрд. Взагалі великі інвестиції є 

субстанцією доволі своєрідною. Звичайно, всі серйозні інвестори публічно декларуватимуть, 

що, як і в ЄС, необхідні незалежні суди, справедливі змагання на тендерах, прозорі регуляції 

тощо. Але жодного разу я не зустрічав мільярдера зі Сходу, який не хотів би ще бути «трохи 

знайомим» із Президентом особисто. Тому система «інвестиційних нянь» у цьому регіоні може 

спрацювати. Зрозуміло, що це слід сприймати як тимчасовий інструмент. 

ПРО ІДЕЮ ПРЕЗИДЕНТА З БУДІВНИЦТВА «МІНІ-СІНГАПУРУ В КОНТЕКСТІ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ...» 

— Пане Сергію, ще 2007 року ви сказали в інтерв’ю «Дню», що пропонували розглянути 

можливість створення урядом державної компанії, яка працювала б виключно на залучення та 

освоєння масштабних закордонних інвестицій.  Чи варто повернутися до цієї ініціативи зараз, 

чи ідея ухвалення законопроєкту про «інвестиційних нянь» вирішить це питання? 

— Можливо, і варто було б повернутися до цієї ідеї. Але ще раніше уряду потрібно було б чітко 

визначитися, які саме стратегічні інфраструктурні, індустріальні, аграрні тощо проєкти йому 

потрібно було б зреалізувати задля поштовху економічному зростанню всієї держави. 

Скажімо, будівництво та запровадження, нарешті, руху швидкісних потягів. Припустімо, за 

маршрутом Київ — Одеса? Адже наші китайські партнери вже будують лінію такого потягу 

Белград — Будапешт: 350 км вартістю $2,89 млрд. У черзі стоїть Туреччина з проєктом 

швидкісного потягу (bullet-train) Карс — Ердіне. 

А хіба не потрібна нам була б реалізація ідеї Президента Зеленського щодо будівництва нового 

міста на узбережжі Чорного моря? Виступаючи на ХVІ Форумі Ялтинської Європейської Стратегії 

у вересні минулого року, Президент дослівно сказав таке: «Треба уточнити, що це абсолютно 

нове українське місто, збудоване «з нуля». Звичайно, є деякі величезні китайські корпорації, які 

вже готові долучитися до реалізації цього амбітного мега-проєкту в разі нашої зацікавленості. 

Такий собі міні-Сінгапур у контексті Шовкового шляху... 
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ПРО ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНВЕСТИЦІЯМИ, РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЄЮ І ЕКСПОРТОМ У КНР 

— Що нового, крім сировини і продовольства, наша країна зі свого боку може запропонувати 

на китайський ринок, щоб тим самим вирівняти негативне сальдо в торговому обороті з КНР? 

— Зачекайте, пане Миколо! А як там щодо пропозиції наших найстратегічніших партнерів стати 

аграрною наддержавою? 

Ви вважаєте, що адмініструвати існуючий експорт України до КНР у розмірі більше як $3,5 млрд 

на рік — це, як кажуть наші проблемні сусіди, «проще пареной репы»? Справжні бізнесмени, 

які завойовують ринки роками, знають, що без відданої роботи «бюрократів», яких для багатьох 

чомусь уособлюють українські дипломати, їм було б у кілька разів важче отримати свою частку 

на азійських ринках. 

Я вже не кажу, що таке питання логічніше було б адресувати нашим експортерам на ринок 

Євросоюзу. 

Тепер головне: ми тоді зможемо щось запропонувати китайським партнерам, коли завдяки 

їхнім інвестиціям проведемо в себе реіндустріалізацію в зонах спеціального розвитку та надалі 

експортуватимемо до ЄС та Піднебесної те, що наразі від них імпортуємо самі. 

SHANGHAI IMPORT EXPO-2020 І «СТВОРЕННЯ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ В НАШИХ СТОСУНКАХ З АЗІЄЮ» 

— Яку роль при цьому може зіграти держава, щоби посприяти українському бізнесу виходити 

на ринок КНР?   

— Держава в особі міністра Дмитра Кулеби вже почала це робити. 

За участі бізнесу проведено засідання Української частини українсько-китайської міжурядової 

комісії. Перезавантажено Раду експортерів та інвесторів, яка досі існувала при 

зовнішньополітичному відомстві. 

Ці сигнали було позитивно сприйнято в Піднебесній. Наразі уряд КНР розглядає питання 

запрошення саме міністра закордонних справ України на чолі урядової делегації та українського 

бізнесу для участі в ІІІ Китайській міжнародній імпортній виставці в Шанхаї, яка є серйозною 

платформою з позиціювання держав та їх корпорацій на китайському ринку. 

У контексті створення нової реальності в наших стосунках з Азією це найкращий майданчик, щоб 

оприлюднити заяви про переваги країни, яка має Угоду про асоціацію з ЄС й глибоку та 

всеосяжну зону вільної торгівлі. Як зазначив сам Дмитро Кулеба: «Цього не має ніхто в такому 

масштабі. Тому інтереси українського бізнесу, бізнесу країн ЄС і бізнесу Китаю мають зійтися не 

лише з точки зору логістики товарів з КНР до ЄС, але з точки зору виробництва, щоб товари 

вироблялися тут (в Україні), насичували внутрішній ринок, а також експортувалися в ЄС». 
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Як відомо, Шанхай — вітрина китайських реформ і тому голова КНР Сі Цзіньпін особисто курує 

цю виставку та бере участь у доволі статусній бізнес-конференції в межах Shanghai Import Expo-

2020. 

ЩОДО «ВТЕЧІ» ЗАХІДНИХ ІНВЕСТОРІВ З КИТАЮ 

— Згаданий раніше МЗС пріоритет повороту на Азію предбачає перенесення частини 

виробництва Китаєм чи іншими країнами Азії в Україну, щоб потім ці товари експортувати в 

Європу. На вашу думку, це реально? І що для цього потрібно зробити? 

— Спалах епідемії COVID-2019 у Китаї та вжиті в цьому зв’язку китайським урядом карантинні 

заходи призвели до певного скорочення виробництва в країні, що зі свого боку негативно 

вплинуло на світові ланцюги постачань. Іноземні інвестори, виробництво яких розташоване в 

Китаї, засвоїли цей урок, і наразі розробляють шляхи диверсифікації ризиків або часткового 

перенесення виробництва з Китаю в інші країни. 

Звичайно, що саме зараз в українських, американських, японських та інших ЗМІ багато 

спекуляцій щодо «втечі» західних інвесторів з Китаю, попри зусилля Пекіна залишити їх. 

Мені здається, тут треба вчитися саме на прикладах успішної дипломатії Китаю, яка будується 

на філософії та традиціях п’ятитисячолітньої історії китайської цивілізації. Базовий принцип 

зовнішньої політики КНР у ретроспективі і на сучасному етапі — за будь-яких умов уникати 

конфронтації та загострення, тим паче військових конфліктів, послідовно відстоюючи власні 

інтереси, прагматично досягаючи конкретної мети шляхом переговорів, нехай жорстких, але — 

переговорів. 

І це зовсім не є демонстрацією слабкості, а радше мудрості та раціональності позицій КНР. Тут 

доречно згадати один із постулатів трактату «Мистецтво війни» стародавнього китайського 

стратега Сунь Цзи: «Здобути сто перемог у ста битвах — це не вершина військового мистецтва. 

Перемогти ворога без бою — ось вершина». 

При цьому, аналізуючи далекоглядні зусилля та ефективні методи китайської дипломатії, можна 

упевнено стверджувати, що Китай у своїй риториці та діях ніколи не виставляє на перший план 

наявні розбіжності та гострі проблеми, а прагне зближення з будь-якою країною на основі 

«конструктиву й позитиву», концентруючись на перевагах взаємовигідної співпраці 

У моєму особистому плані роботи передбачена зустріч з головою американської Торговельної 

палати в КНР, щоб з’ясувати, хто ж насправді вже «пакує контейнери», щоб залишити Китай. 

Що тут можна зазначити «польовим дипломатам»: є велика політика і в ЗМІ  гучно лунають 

заяви президентів та прем’єрміністрів деяких країн; оголошуються привабливі суми, щоб 

заохотити «умовних мандрівників» із КНР. 
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Щодо України, то ми як посольство намагатимемося якнайкраще скористатися цим новим 

«вікном можливостей». Але ж, пане Миколо, розуміючи, що йдеться про вихід з ринку обсягом 

у 1,4 (!) млрд споживачів, треба тверезо оцінювати свої ризики та мати пакет надзвичайно 

привабливих пропозицій. 

«В УКРАЇНІ ВСЕ ЩЕ Є НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ В КИТАЇ» 

— Відомо, що китайці тривалий час співпрацювали з українським авіаційним науково-технічним 

комплексом і будують транспортні літаки на базі українських розробок. Яка нині ситуація тут і 

чи є перспектива спільного виробництва нових літаків, розроблених «Антоновим»? 

— Авіаційна галузь Китаю створювалася в 60-х роках минулого століття за безпосередньої участі 

українських підприємств та інститутів. Зокрема багато китайських авіабудівників отримали в 

Україні вищу освіту, що дало можливість освоїти в Китаї ліцензійне виробництво деяких типів 

літаків сімейства «Антонов». Уже в сучасній історії авіаконструктори КБ Антонова брали участь 

у розробці регіонального пасажирського літака ARJ-21 і військово-транспортного літака Юнь-20. 

Варто зазначити, що в останнє десятиліття Китай зробив колосальний технологічний ривок за 

багатьма напрямами, зокрема й у сфері авіації, освоївши замкнений цикл виробництва 

авіатехніки військового і цивільного призначення світового класу. 

Разом з цим в Україні все ще є науково-технічні розробки, що викликають інтерес китайського 

авіапрому і мають значний потенціал комерціалізації в Китаї. Крім цього, ми також маємо 

позитивний досвід диверсифікації постачань авіаційних комплектуючих за рахунок співпраці з 

китайськими підприємствами, тому відносини в цій сфері мають не лише перспективний, а й 

взаємовигідний характер. 

«ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ» УКРАЇНСЬКОЇ «МРІЇ» ТА ПЕРСПЕКТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ ГОНКОНГІВСЬКОЇ 

КОМПАНІЇ 

— Свого часу навіть була інформація, що Китай зацікавлений у отримані ліцензії і добудові 

найбільшого в світі військово-транспортного літака Ан-225 «Мрія», другий корпус якого 

міститься на заводі «Авіант»....     

— Створений наприкінці 80-х років минулого століття Ан-225 «Мрія» і до теперішнього часу 

залишається найбільшим у світі транспортним літаком, здатним перевозити негабаритні 

вантажі масою до 250 т. 

Цей авіаційний велетень добре відомий у всьому світі і значною мірою уособлює науково-

індустріальну міць часів колишнього СРСР, де на космічні та оборонні розробки виділялися 

колосальні матеріальні ресурси. Ми добре розуміємо, що зараз Україна перебуває в інших 

економічних умовах, що визначають необхідність пошуку нових експортних ринків збуту 

наукоємної продукції, найбільш масштабним із яких є Китай. Тому, отримавши перспективну 
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пропозицію однієї з гонконгівських компаній про співпрацю в сфері авіабудування, що  містила, 

зокрема модернізацію і добудову «Мрії», ДК «Укроборонпром» і ДП «Антонов» її ретельно 

опрацювали, висунувши свої умови, пов’язані з підтвердженням повноважень та  можливостей 

потенційного замовника. 

Хочеться вірити, що «друге пришестя» української «Мрії», яке вже сталося та продовжується на 

найбільших аеродромах планети (наш Ан-225 за один переліт переміщує стратегічні обсяги 

засобів боротьби з COVID-19), спонукатиме серйозних міжнародних інвесторів продовжити цей 

унікальний проєкт українського ДП «Антонов». 

ПЕРЛИНА УКРАЇНСЬКОГО ОПК «МОТОР-СІЧ» ТА ОДІОЗНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ОЛІГАРХ 

— До речі, як, на вашу думку, нашій країні варто розв’язати суперечку щодо «Мотор-Січ» — 

перлини українського ОПК, за словами колишнього радника президента США Болтона, який під 

час свого візиту до Києва застеріг українське керівництво не продавати цей завод КНР? 

—  Причини проблемної ситуації з «Мотор-Січчю», з одного боку, слід шукати у далеких 90-х, 

коли було ухвалено, м’яко кажучи, неоднозначне рішення про приватизацію стратегічного 

підприємства ВПК. 

З іншого боку, варто було б замислитися: куди дивилися ми, коли на кін перспектив відносин з 

обома найбільшими стратегічними партнерами наші екскерівники вирішили зробити ставку за 

допомогою доволі одіозного китайського олігарха. Можливо, треба було б спочатку вивчити, 

що спонукало китайського мільярдера ВАН Цзіна до підписання у 2014 році Угоди з 

нікарагуанським лідером Данієлем Ортегою про будівництво альтернативного Панамському 

каналу територією Нікарагуа та вартістю $50 млрд. Жоден із серйозних фінансових аналітиків 

світу тоді не повірив у реальність цього проєкту. 

Звичайно, галасу було чимало. Данієль Ортега навіть назвав початок будівництва цього каналу 

«другим етапом нікарагуанської революції». Але де сьогодні той канал? Там, де і наша «Мотор-

Січ» — у списку «біржових хайпів» азартного ділка, якому фактично передовірили стратегічний 

пакет наших відносин та радісно приймали у вищих кабінетах країни. 

Якщо лістинг компанії ВАН Цзіна ближчим часом буде остаточно зупинено Шанхайською 

біржою на підставі проблем із фінансовою звітністю (що завдасть серйозної репутаційної шкоди 

китайському інвестору), Антимонопольному комітету України, звичайно, доведеться врахувати 

нові обставини при прийнятті остаточного рішення щодо дозволу на концентрацію 

контрольного пакета акцій українського підприємства. 

На мою думку, можливим шляхом виходу з цієї ситуації для України залишається пошук 

компромісного рішення (з максимальним врахуванням національних інтересів та збереженням 

ринку високотехнологічної продукції) за столом переговорів за участі урядовців, фінансистів, 

юристів, дипломатів, партнерів та бізнесменів. 
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«ЗДАЄТЬСЯ, ЩО «КОЗА (КОМПАНІЯ SKYRIZON) УСЕ Ж ТАКИ ПРИЙДЕ ДО ВОЗА» 

— А як у Китаї дивляться на цю ситуацію і чи справді головний претендент на придбання 

«Мотор-Січ» китайська компанія Skyrizon збанкрутувала, як повідомляють деякі ЗМІ? 

— Позиція офіційного Пекіна, яка кілька разів оприлюднювалася китайськими дипломатами, 

полягає в «невтручанні держави в комерційну діяльність китайських компаній» в Україні до того 

моменту, поки їхні законні інтереси не порушуватимуться в силу тих чи тих причин. 

Тобто як «дивляться» китайці на ситуацію зі своєю приватною компанією  зрозуміло — надміцна 

корпоративна солідарність є традиційною рисою наших китайських партнерів. 

Щодо можливості початку процесу банкрутства Skyrizon, то здається, що «коза все ж таки 

прийде до воза». З червня цього року компанія Beijing Xinwei Technology Group Co. оголосила 

про неможливість виплати кредитних коштів у сумі 1,7 млрд юанів, що вірогідно призведе до 

припинення лістингу акцій компанії на Шанхайській біржі. 

«ТРЕБА ВЧИТИСЯ САМЕ НА ПРИКЛАДАХ УСПІШНОЇ ДИПЛОМАТІЇ КИТАЮ...» 

— І тут ще виникає питання, як нам взагалі будувати відносини з КНР, другою супердержавою в 

світі, зберігаючи відносини зі США, які найбільше допомагають нашій країні протистояти 

російській агресії? 

— Поза сумнівом, розвиток особливих відносин України з КНР, які є стратегічними, має 

допомагати Україні у розв’язанні її ключових зовнішніх та внутрішніх завдань, жодним чином не 

завдаючи шкоди нашим відносинам зі США.     

Мені здається, тут треба вчитися саме на прикладах успішної дипломатії Китаю, яка будується 

на філософії та традиціях п’ятитисячолітньої історії китайської цивілізації. Базовий принцип 

зовнішньої політики КНР у ретроспективі і на сучасному етапі — за будь-яких умов уникати 

конфронтації та загострення, тим паче військових конфліктів, послідовно відстоюючи власні 

інтереси, прагматично досягаючи конкретної мети шляхом переговорів, нехай жорстких, але — 

переговорів. 

І це зовсім не є демонстрацією слабкості, а радше мудрості та раціональності позицій КНР. Тут 

доречно згадати один із постулатів трактату «Мистецтво війни» стародавнього китайського 

стратега Сунь Цзи: «Здобути сто перемог у ста битвах — це не вершина військового мистецтва. 

Перемогти ворога без бою — ось вершина». 

При цьому, аналізуючи далекоглядні зусилля та ефективні методи китайської дипломатії, можна 

упевнено стверджувати, що Китай у своїй риториці та діях ніколи не виставляє на перший план 

наявні розбіжності та гострі проблеми, а прагне зближення з будь-якою країною на основі 

«конструктиву й позитиву», концентруючись на перевагах взаємовигідної співпраці. 
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Отже, такі підходи притаманні КНР і в її стосунках зі США. При цьому ці дві наддержави світу, 

попри їхню конкуренцію та часом відвертий антагонізм, є настільки взаємозалежними в цьому 

глобалізованому світі, що вони приречені знаходити спільну мову. А отже, я переконаний, що 

нинішня неабияка нова хвиля загострення відносин між США та КНР на ґрунті відповідальності 

за наслідки пандемії COVID-19 та чинника президентських перегонів у США, врешті-решт 

закінчиться новим китайсько-американським порозумінням. 

«НАСТАЄ ЧАС РОЗПОЧАТИ РЕАЛІЗАЦІЮ КОНКРЕТНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У МЕЖАХ ІНІЦІАТИВИ 

«ОДИН ШЛЯХ ОДИН ПОЯС» 

— Серед експертного середовища існують різні думки щодо доцільності нашої країни 

приєднатися до ініціативи «Один шлях один пояс», формату 16+1 і стати спостерігачем у ШОС. 

А що ви думаєте щодо цього? 

— Що стосується ініціативи «Один пояс, один шлях», то йдеться не про приєднання, а про 

активнішу участь у реалізації цієї ініціативи, бо Україна однією з перших стала її учасницею. 

Інакше й бути не могло, оскільки старовинний Шовковий шлях проходив територією, на якій 

нині розташована наша держава. Ми вже, власне, приділили увагу перспективам нашої участі в 

цьому глобальному проєкті. 

Наближається до завершення створення договірно-правової бази нашої співпраці з КНР у межах 

цієї ініціативи. Настає час розпочати реалізацію конкретних домовленостей — будувати дороги, 

порти, мости, іншу інфраструктуру, а також промислові об’єкти уздовж Шовкового шляху. А це 

— нові робочі місця, зростання виробництва і надходжень у державний та місцеві бюджети. 

Що стосується формату «16+1», який, до речі, після приєднання Греції перетворився на «17+1», 

вважаю, що Україна також мала б бути в цьому форматі щонайменше спостерігачем. Гадаю, 

першим кроком могла б стати реалізація одного-двох проєктів за участі нашої держави, Китаю 

та однієї-двох країн ЦСЄ. 

А от перспектив приєднання України до ШОС, одним із двох лідерів якої є Росія, чи як 

спостерігача або партнера з діалогу я не бачу. 

ЯК УКРАЇНІ НЕ ВТРАТИТИ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОГО РІВНЯ 

— Як розвивається наукова співпраця з Китаєм, чи вдається нам комерціалізувати свою науку у 

відносинах з цією країною? 

— Так історично склалося, що науково-технічна співпраця між Україною та КНР є одним із 

пріоритетних напрямів двосторонніх відносин. Саме тому Угода про НТС стала першим 

міжурядовим документом, що був укладений між нашими країнами 1992 року. 

За цей час багато змінилося. Зокрема, в 13-й п’ятирічці інноваційний розвиток Китаю був 

визначений як основний драйвер національної економіки, спроможний перетворити країну зі 
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«світової переробної фабрики» на «креативну базу всесвіту».  Для досягнення цієї мети 2019 

року КНР витратила на інноваційні проєкти понад 2,5% ВВП, що дало можливість суттєво 

знизити залежність від іноземних технологій і посісти друге місце світового рейтингу після США. 

У період швидкого економічного росту останнього десятиліття Китай не лише накопичив 

достатні для стрімкого інноваційного розвитку фінансові і матеріальні ресурси, а й створив 

масштабну і розвинену систему науково-технічних центрів. Є очевидним, що єдиним «вузьким» 

місцем наразі залишається дефіцит досвідчених науковців, який неможливо подолати в 

п’ятирічний термін лише  завдяки підготовці власних кадрів. 

Вказана ситуація залишатиметься актуальною протягом ще п’яти — десяти років. За цей час 

Китай підготовить власні досвідчені кадри, а Україна може остаточно втратити науковий 

потенціал світового рівня. Можливим виходом із ситуації, що склалася, є максимальна 

локалізація спільних наукових центрів та інноваційних кластерів на території України, які 

частково або повністю фінансувалися би за китайський рахунок. 

«КИТАЙСЬКА МОЛОДЬ ЗАЦІКАВЛЕНА НАВЧАТИСЯ НЕ ЛИШЕ В КИЄВІ, А Й У БАГАТЬОХ ІНШИХ 

МІСТАХ УКРАЇНИ» 

— У Києві я зустрічав індійських студентів, а чи зацікавлені китайські студенти вчитися в Києві і 

чи можемо ми заробляти на цьому, як це робить Австралія, де навчається дуже багато 

китайських студентів? 

— Мабуть, пане Миколо, ми з вами відвідували різні райони Києва, тому що там, де я перебував, 

зустрічав здебільшого китайських молодих людей, схожих на студентів. 

Китайська молодь зацікавлена навчатися не лише в Києві, а й у багатьох інших містах України. 

Посудіть самі, за інформацією Українського державного центру міжнародної освіти 

Міністерства освіти і науки України, у 2019 навчальному році в Україні здобували освіту 3527 

громадян КНР, що становить 4,4% від загального числа (більше як 8 тис.) іноземних студентів в 

Україні. Таким чином, за кількістю молоді, направленої на навчання до України, Китай посідає 7 

місце серед 158 країн світу, громадяни яких також є студентами українських вишів. 

Хотілося б також зауважити, що досить значна кількість студентів з КНР не з’явилася сама собою. 

Це — результат кропіткої праці з формування позитивного міжнародного іміджу України в сфері 

освіти, яка проводиться профільним Міністерством, Державним центром міжнародної освіти, 

безпосередньо навчальними закладами, а також посольством. До речі, статистика Державного 

центру свідчить про стійку тенденцію до зростання кількості китайських студентів в Україні: 2018 

р. — 2090; 2019 р. — 2721; 2020 р. — 3 527. 

Джерело: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/pro-nove-vikno-mozhlyvostey  

________________________________________________________________________________ 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/pro-nove-vikno-mozhlyvostey
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Як товаришувати з Пекіном під час пандемії, коли він свариться з Вашингтоном? 

11.06.2020|18:05|Укрінформ 

Розмова про Китай, яку ініціював Укрінформ із головними експертами щодо КНР, – про те, як 

зміниться світ після пандемії, про відповідальність Піднебесної, а також про те, як нам 

будувати відносини з країною,  у якої одна з найбільш потужних економік світу. Вона про те, 

як навчитися вибудовувати (здобувати) свій національний інтерес в умовах протистояння 

двох наддержав – Китаю і США. Вона про те, як Україні стати цікавішою для громадян 

Піднебесної, які можливо ще приїжджатимуть до нас і витрачатимуть свої тверді юані на 

наших авіалініях, у наших музеях, ресторанах, готелях і на наших туристичних маршрутах. 

Обговорити сучасний Китай ми запросили завідувача відділом Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України Віктора Кіктенка, директора 

Інституту досліджень сучасного Китаю ім. Б.Курца Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана Ольгу Дроботюк, журналіста-міжнародника та члена 

правління Української асоціації китаєзнавців Олексія Коваля. 

- Президент США Трамп заявив, що хоче провести восени саміт Великої сімки, запросивши туди 

ще чотири країни (Росію, Південну Корею, Австралію й Індію) та обговорити Китай. Дещо раніше 

він фактично звинуватив КНР у поширенні COVID-19. 

Чи змінить пандемія статус Китаю, як всесвітнього гравця, якщо буде визнано, що саме КНР 

стала батьківщиною “нульового пацієнта” з COVID-19 і з неї вимагатимуть компенсацію всі 117 

країн, на які поширилася пандемія? 

СПРОБА ПЕРЕТВОРЕННЯ G7 НА G11 – ПРОПОЗИЦІЯ СТВОРИТИ АНТИКИТАЙСЬКИЙ АЛЬЯНС 

Віктор Кіктенко, завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту Сходознавства 

НАН України: 

- Якщо розпочати з Великої сімки, яка нібито має перетворитися за пропозицією президента 

Сполучених Штатів Америки на Велику одинадцятку, то ми можемо казати, що йдеться про 

спробу створення певного антикитайського альянсу. Цікаво, що серед запрошених ми бачимо 

Російську Федерацію. Проте члени Великої сімки не дуже позитивно сприймають такі 

пропозиції, тому що президент Сполучений Штатів не може одноосібно змінювати формат 

існуючої G7. Тому це така частина великої політичної гри, яка сьогодні йде проти Китаю, вона 

доволі очевидна. Питання, яким буде постковідний розклад не тільки щодо Китаю, а взагалі до 

світу, – закономірне. Мені здається, що такі спроби з боку Сполучених Штатів не обмежуються 

тільки спробою змінити Сімку, а ще й змінити статус Всесвітнього організації охорони здоров’я. 
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Й тут доречно згадати, як змінювалося ставлення до ЮНЕСКО, потім взагалі до Організації 

Об’єднаних Націй. Тобто, ми бачимо більш масштабний процес зміни порядку, який склався 

після Ялти 1945 року. І на сьогодні ось цей порядок змінюється. До речі, згадаймо: ставлення 

Сполучених Штатів Америки до Китаю почало змінюватися під час президентства Обами. До 

того дуже довго й аналітики, і фахівці окремі, й істеблішмент Сполучених Штатів Америки казали 

про можливість створення великої двійки. Тобто, створення такої біполярної системи, де другим 

гравцем був би Китай. Проте саме Китай відмовився від такого статусу, тому що КНР ніколи не 

входить до будь-яких альянсів – політичних та інших. І цікаво, що ось ця велика двійка не 

відбулася і після того взагалі поступово почала змінюватися позиція Сполучених Штатів Америки 

щодо Китаю. А вірус – це був «добрий» привід, щоб розпочати наступ на Китай. 

Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців: 

- 20 травня американська адміністрація прийняла стратегічний документ щодо відносин із 

Китаєм. Там фактично йдеться, що Китай вони розглядають тепер як ворожу державу. Тобто, це 

ставлення політичне, це позиція Сполучених Штатів. А Китай мусить реагувати на зміну цього 

ставлення, тому що в цьому документі зазначено, що ми 20 років намагалися Китай зробити 

системою світового ладу, яку було створено Британією,  Сполученими Штатами й Радянським 

Союзом після Другої світової війни. А тепер американці фактично відмовляються від всіх своїх 

зусиль і вони просто розглядають КНР як ворожу силу, якій має бути протистояння, протидія на 

всіх фронтах – і торгівля, і вірус COVID-19, і політика, аж до військового протистояння. Це буде 

все тепер виражатися в конкретних заходах американської адміністрації. Китай ніколи не йшов 

справді на таке загострення відносин з будь-якою країною, не тільки зі Сполученими Штатами. 

Він ніколи не претендував на світову гегемонію, навіть при тому, що він є другою потугою у світі, 

й ніколи нікому, скажімо так, зла не робив. Тобто все, що робиться навкруги нього, – це якраз 

спроба його спровокувати на якісь певні такі дії, які б його вивели з рівноваги. 

Ольга Дроботюк, директор Інституту досліджень сучасного Китаю ім. Б.Курца Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: 

- По-перше, вірус міг з’явитися у будь-якій країні. По-друге, щодо можливої зміни статусу Китаю 

– я б хотіла порівняти з Російською Федерацією. Чи змінився статус Російської Федерації після 

окупації Криму, військової агресії на Донбасі та збиття Малайзійського Боїнга? Так, були введені 

санкції, але статус країни, яку зараз США запрошують бути членом «Великої одинадцятки», у 

довгостроковому терміні не змінився. 

КИТАЙ ПРОПОНУЄ СТВОРИТИ БАГАТОПОЛЯРНИЙ СВІТ, ДЕ НЕМА ГЕГЕМОНІВ 

- Які альянси та міжнародні конфігурації тоді «народить» Китай у результаті такого 

протистояння? 

Віктор Кіктенко: 
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- Ніяких. Китай узагалі не створює альянси, це не притаманне для його зовнішньої політики… 

Його традиція сприйняття зовнішнього світу – в основі своїй незмінна. Тобто, є Китай як 

культурний центр, і є навколо країни, з якими вони налагоджують зв’язки відповідно до 

прагматичних інтересів. Вони шукають форми співпраці з країнами, які є не тільки вже навколо, 

а й взагалі в світі, не створюючи альянсів. Китай сьогодні пропонує створити багатополярний 

світ. Тобто, світ, в якому не було б гегемонії взагалі. Зрозуміло, що вплив країн різний. Проте все 

ж таки вони говорять про те, що давайте створювати такий світ, де було б місце кожному. І 

давайте згадаємо, що відбувалося в Давосі не так давно, коли не було делегації з 

американським президентом, і фактично Сі Цзіньпін підтримав глобалізацію. Китай сьогодні 

підтримує глобалізацію та багатополярний світ без гегемонії, а не альянс. 

Олексій Коваль: 

- Є концепція, яка китайською називається «Суспільство спільної долі». У цій концепції всі країни 

є рівні. Китай сам говорить: немає менших, більших, всі рівні щодо міжнародного права. І не 

може одна країна тиснути на іншу, і це дуже для нас корисно в контексті, зокрема, протистояння 

з Росією. Якби ми розуміли добре цю китайську концепцію, то відповідно вибудовували б 

успішну власну зовнішню політику із врахуванням цієї концепції. Вона містить чотири пункти про 

справедливі та рівноправні міжнародні відносини. Китай спостерігає – як та чи інша країна 

реагує на цю його нову концепцію: сприймає, відкидає, бореться проти неї, як Сполучені Штати, 

і відповідно до цього ставлення кожної країни вибудовує з нею свої відносини. І він тоді 

пропонує: якщо ви сприймаєте цю концепцію, то давайте спілкуватися на рівні лідерів країн. То 

тоді Сі Цзіньпін безпосередньо їде до цього лідера – і вони можуть обговорювати щось на рівні 

стратегічному. А якщо лідер країни якось не сприймає цю концепцію Пекіна, з цим бореться, то 

реакція Китаю: о’кей, тоді ми переводимо просто відносини з цією країною на базовий рівень 

якийсь. Коли їх визначають не лідери і не стратегія, а визначають торгові відносини, якісь 

поточні події, звичайний обопільний інтерес. Тобто, якщо немає реакції на такі стратегічні речі, 

про які говорить Китай. То Китай каже: ми можемо чекати ще тисячу років, поки ви не 

визначитеся, але через десять років і концепція вже може бути іншою. А щодо COVID-19 я теж 

вам скажу, що Китай, ви маєте це теж зазначити, що Китай погодився на міжнародне 

розслідування, де не буде військових і політиків. 

Я був у 2003 році в Китаї під час спалаху першого вірусу SАRS (тяжкого гострого респіраторного 

синдрому, його вдалося придушити протягом перших двох тижнів), ми літали туди з тоді 

президентом Леонідом Кучмою. Візит був у квітні, я супроводжував цю делегацію, як журналіст. 

Делегація їхала спеціально, щоб підтримати Китай. Це приклад поведінки країни в тих умовах. 

Тобто саме тоді, коли Китаю була потрібна підтримка і політична, й емоційна, моральна в 

якомусь сенсі. Тоді теж всі кричали: ось Китай запустив цей SARS – і всі гинуть. Кучма полетів, 

хоча, звичайно, була певна небезпека. Це те саме, що зараз президент Зеленський полетів би в 

Ухань, наприклад, і там виступив і провів перемовини. Тобто, оце було  у 2003 році зроблено 
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Україною саме тому, що вона сприймала оті сигнали, які Китай посилав назовні. І на той час для 

України було важливо мати стосунки з Китаєм, попри те, що весь світ був проти нього, чи світ 

малював Китай, як якогось там монстра. 

КИТАЙ КРАЩЕ ПІДТРИМАТИ У ЧАС ПАНДЕМІЇ – І ТОДІ МИ МАТИМЕМО НЕ КОПІЙЧАНІ 

КОМПЕНСАЦІЇ, А МІЛЬЯРДНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

- Чи готовий КНР до міжнародних позовів через те, що став джерелом пандемії й приховував 

обсяги інфекції та захворювання? Чи могла б такий позов подати Україна? 

Віктор Кіктенко: 

- Китай нічого не буде платити (мається на увазі по результатах тих позовів – ред.). Я читав 

пояснення американських юристів про безперспективність всього цього з точки зору 

міжнародного права. Тобто можна, наприклад, подати позов проти якоїсь людини, або там 

університету, проти лабораторії, наприклад, але не можна подавати проти країни. 

Київ, до речі – це місто-побратим Уханя з п’ятдесятих років минулого століття. І ніхто не згадав 

про це, коли там все починалося. Хоча б кілька слів співчуття висловили. Тому що мова йде не 

тільки про політику, а й про людей, які хворіли. 

Олексій Коваль: 

- Якщо ми говоримо про вибудовування відносин на довгий час, а не про якийсь дріб’язок, бо 

хочемо зняти з Китаю якусь компенсацію, то сенсу доєднуватися до кампанії з його 

дискредитації чи звинувачення Китаю – Україні взагалі нема. 

Ольга Дроботюк: 

- Якби в теперішніх умовах відбулася реакція, аналогічна тій, яка була 2003 року, тобто 

президент України поїхав у Китай та підтримав китайський народ, то Китай би розглядав це як 

стійку позицію України і, можливо, в майбутньому, це мало би суттєвий вплив на стратегічне 

партнерство між країнами. Зокрема, це стало би кроком для залучення китайських інвестицій. 

Тобто це не «копійчані» позови, а потенційний великий інвестиційний ресурс у розвиток 

українських або спільних українсько-китайських проєктів у пріоритетних галузях. 

- В кінці червня завершилися щорічні Всекитайські збори народних представників Китаю, 

прокоментуйте останні рішення китайського парламенту? 

Олексій Коваль: 

- Хочу дещо пояснити про політичну систему Китаю. Тобто у них це називається представницька 

демократія, яка має два органи. Є парламент, Всекитайські збори народних представників, це 

саме законодавці. А є ще дорадчий орган, називається Національно політична консультативна 

рада Китаю, народна політична НПКРК. І їхні сесії проходять паралельно. Сесія дорадчого 

органу, який не має права законодавчої ініціативи, проте включає в себе і підприємців, і партії 
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інші, там же ж, як ви знаєте, є не тільки комуністична, там є шість партій, є демократична партія 

і т.д., є спілка підприємців, – починається трошки раніше, ніж Всекитайські збори народних 

представників. Вони певні рішення проводять через всю консультативну раду, ще їх 

доопрацьовують і потім вже виносять на сесію парламенту. Система законотворчості в Китаї 

досить специфічна, багатоступенева. Узагальнюючи, Комуністична партія питання вивчає, потім 

рекомендує до прийняття. Проєкт рішення проходить через оцю консультативну раду, потім 

проєкт йде до парламенту. В Китаї всього, наскільки я знаю, 300 діючих законів, вони над ними 

ретельно працюють. Наприклад, вони прийняли Цивільний кодекс, який розробляли понад 10 

років. До цього Цивільного кодексу в Китаю не було. Без Цивільного кодексу, як без 

Кримінального, функціонування держави неможливе. На цій же сесії був ухвалений закон про 

Гонконг. 

Віктор Кіктенко: 

- Детально розкажу про цей закон про Гонконг. (У Китаї з 15 березня 2019 року тривають 

протести жителів Гонконгу проти закону про екстрадицію, останній розгляд якого спровокувало 

вбивство жителем Гонконгу вагітної дівчини – ред.). Нагадаю передісторію. 1997 рік, колишня 

Британська колонія повертається до Китаю. Це суверенна територія Китаю, це треба пам`ятати, 

і ця територія має автономію, керується Основним законом Гонконгу, це мініконституція. В 1997 

році, відповідно до 23 статті цього Основного закону, у продовження мав бути прийнятий закон 

стосовно безпеки, цілісності, захисту інформації, державної таємниці тощо. В 2003 році була 

спроба прийняти цей закон, це викликало супротив і до цього моменту ніхто до нього не 

повертався. Що спричинило сьогоднішнє його внесення в порядок денний? Відома кримінальна 

справа викликала зовсім якусь дивну, на мій погляд, реакцію, проте повторюю: відповідно до 

умов переходу Гонконгу до Китаю, вони мали прийняти цей безпековий закон, це важливо 

розуміти, тобто, це питання виникло не сьогодні. Через те, що в Гонконзі його не прийняли, це 

взяв на себе парламент Китаю, що потім буде інкорпоровано у гонконгське законодавство. Але 

якщо подивитися цей закон, він не посягає справді на якісь внутрішні права, свободи жителів 

Гонконгу, він встановлює, що злочинцями є терористи, сепаратисти. Тобто цей закон 

спрямований проти зовнішніх сил, які використовують заворушення для підриву внутрішньої 

стабільності Китаю. А ситуація в Гонконзі справді може вплинути на всю безпеку Китаю. 

Ольга Дроботюк: 

- На цих зборах уперше за багато років не було визначено зростання ВВП. Прем’єр у доповіді 

зазначив, що це, по-перше, обумовлено ситуацією з пандемією, адже виробництво в Китаї було 

призупинене на час карантину – і відповідно показники індексів ділової активності на період 

січня, лютого, березня були меншими, аніж зазвичай у цей період у попередні роки. Другий 

момент – це невизначеність зовнішньої ситуації, торговельні конфлікти зі Сполученими 

Штатами Америки. Варто зазначити, що ключовим завданням уряду на сьогодні, й на 2020 рік у 

цілому, є подолання бідності та досягнення стовідсоткового середньозаможного суспільства. 
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Якщо вдасться досягнути мети, то в КНР не буде людей, чий рівень нижчий прожиткового 

мінімуму. 

Зокрема, фокус зроблений саме на сільську місцевість, де стимулюється розвиток масового 

підприємництва. 

У рамках стратегії «Зроблено в Китаї 2025» ключове завдання уряду – це масове 

підприємництво, що сприятиме зростанню середнього класу в КНР. До речі, китайський 

середній клас – 800 млн населення.  

Повертаючись до економічних показників – серед представлених Лі Кецяном цільових 

індикаторів наступні: зростання споживчих цін – 3,5%; бюджетний дефіцит – 3,6% ВВП; 

створення нових робочих місць – більше 9 млн; рівень зареєстрованого безробіття – 5,5%; 

зниження податкового навантаження на підприємства на понад 2,5 трлн юанів ($350,8 млрд); 

випуск цільових облігацій місцевих урядів на суму 3,75 трлн юанів ($526,2 млрд); бюджетні 

інвестиції – 600 млрд юанів ($84,2 млрд). 

Також важливо підкреслити, що Китай продовжуватиме працювати над реалізацією першої 

фази американсько-китайської торговельної угоди (імпорт Китаєм американських товарів на 

суму 200 млрд дол. протягом 2 років). Однак, враховуючи події кінця травня, США включили 33 

підприємства до чорного списку, розвиток супровідних подій ще невідомий. 

У доповіді також зазначалося, що Китай продовжуватиме торговельну та інвестиційну 

лібералізацію, зокрема через спрощення доступу іноземного капіталу на китайських ринок, 

створення пілотних зон вільної торгівлі та комплексних бондових зон у центральному та 

західному Китаї. 

Серед положень у соціальному розвитку поставлено завдання про підвищення ефективності 

медицини та реагування на такі випадки, як COVID-19. 

Підбиваючи підсумки, також доречно згадати прогноз Міжнародного валютного фонду щодо 

зростання світової економіки. За їхніми оцінками, прогнозоване зростання китайської 

економіки становить 1,2%, а світової – мінус 3% у 2020 році. 

- Чи достовріні дані про перемогу Китаю над COVID-19? Як гадаєте – у Китаю є цікаві для 

наслідування практики подолання епідемії? Чи це все ж дуже специфічно для авторитарної 

країни? 

Віктор Кіктенко: 

- Що одразу відбулось у Китаї, коли розпочалася епідемія? В КНР були створені мобільні додатки 

для стеження за контактними особами. А коли ми говоримо про 1,5 млрд, – це величезні 

показники населення, і будь-яка проблема – чи то бідність, чи то епідемія – це завдання для 

державного правління вищого ґатунку. Ще цікавий момент, якщо ми говоримо про відмінності 
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Китаю сьогодні, то там продовжуються реформи. Сьогодні реформування насамперед 

стосується державного управління, а не економіки. Очевидно, що ця епідемія, пандемія 

показала певні слабкі місця Китаю, проте вони є в будь-якій країні. 

Олексій Коваль: 

- Китай – перша країна, яка розробила протокол у лікуванні й передала його всьому світові. Цей 

посібник у нас мер Києва Віталій Кличко презентував. Тобто, там був описаний чіткий протокол 

лікування трьох стадій захворювання: легкого, середнього, важкого. Але у нас не було 

обладнання для того, щоб цей протокол на той момент використовувати, зараз його вже 

виконують. Ми знаємо, що посольство, наприклад, Китаю в Україні провело декілька вебінарів 

між українськими та китайськими лікарями, які там безпосередньо мали досвід боротьби з 

COVID-19. Як на мене, дуже був цікавий досвід, коли в Китаї сталася нестача масок наприклад, 

захисних – то одразу економіка, фірми, дрібні компанії, приватні підприємства, ресторани 

одразу переорієнтувалися на виробництво, пошиття масок. Навіть оці бабусі, дідусі, пенсіонери, 

які опинилися в карантині, по телефону чи через інтернет брали замовлення на пошиття масок; 

і ще, сидячи в карантині, вони заробляли гроші – тобто продаючи підприємцям маски, які теж 

зросли в ціні. Тобто ми могли б вивчити справді якийсь певний досвід. 

А будівництво цих лікарень дуже швидке. Певні рішення були не ефективні, певні рішення були 

досить ефективні – й це дії уряду. Уряду, якому врешті мусять довіряти громадяни цієї країни. І 

от Китай зробив, на мою думку, все для того, щоб, по-перше – в час цієї пандемії мобілізувати 

людей на боротьбу всією країною. Тобто, лікарі перекидалися літаками в Ухань з усіх міст. 

Більше того, там одразу було сказано, що це народна війна з вірусом. 

Чи можна уявити, щоб так в Україні відбулася народна війна з коронавірусом? Мабуть що ні. 

Тобто, дещо можна запозичити, а дещо ні. І звичайно, це згуртовує націю певною мірою в таких 

ситуаціях. Це один аспект. 

А інший – справді дуже практичний. Боротьба з пандемією COVID-19 дасть поштовх розвитку 

медичним технологіям у Китаї. Я впевнений, що всі компанії будуть тепер виробляти маски, 

виробляти прилади штучного дихання. Тому що в Китаї так воно побудовано: якщо є попит на 

щось, одразу туди люди йдуть в цю сферу – і там заробляють гроші. Я бачу навіть, що після цієї 

пандемії Китай стане ще сильнішим у деяких сферах. І в сфері охорони здоров’я, можливо, і 

медикам підвищать зарплату. Вони там не такі високі в принципі – 700 доларів на місяць десь. 

Це небагато за китайськими мірками. Тобто, щось буде відбуватися, змінюватися. Китай буде 

дуже ще довго реагувати на цю пандемію… Але повторюю, в цілому запозичити досвід… 

неможливо. Це інша країна взагалі за устроєм і, ну, не можна порівнювати взагалі. 

Китай подолав пік захворювання. COVID-19 ще ніхто не подолав, жодна країна не подолала. Там 

зараз не фіксуються нові зараження справді. Але ми не знаємо – що буде далі. Я можу ще 

додати: Китай оголосив про створення двохмільярдного фонду допомоги світові від COVID-19. 
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Поки західний світ рятує себе, то комуністи й соціалісти рятують інших (сміється). Я не комуніст 

і не соціаліст, але я думаю, що пандемія якраз змінить ставлення людей до того, що вони мають 

рятувати інших, а не тільки себе. Америка тепер на першому місці по кількості захворілих і 

померлих, і коли будемо судити – хто гірше чи краще впорався, то я думаю, судитимуть все ж 

таки за кількістю померлих і тих, хто захворів, – і оце буде ефективність того чи іншого уряду. 

- Китай планує два роки надавати допомогу в 2 млрд дол. на боротьбу із COVID-19. Як 

обиратимуться країни, яким допомагатиме Китай? 

Олексій Коваль: 

- Насправді, Китай надсилає Україні допомогу з 2006 року. Постійно, щорічно виділяє десятки 

мільйонів доларів на ті потреби, які Україні необхідні саме в той момент, а про це ніхто не 

говорить. От коли пожежа в Чорнобилі – він виділив здається 50 мільйонів доларів, ще техніка 

потрапила на схід України для МЧС. Тобто, він допомагає в такі критичні моменти, але звичайно 

– має бути запит від країни, яка потребує цієї допомоги. 

Я був у Китаї десь два роки тому, то мені китайці сказали, що в рамках різних програм для 

України від уряду КНР передбачено десь 50 млрд доларів. Але просто, Україна не може 

забезпечити споживання таких грошей, ми не можемо запропонувати Китаю якісь великі й 

значні проєкти… Це можуть бути і кредити, й безкредитні кошти, тобто – кредит під нульову 

ставку, який ми маємо повернути просто в тому вигляді, в якому взяли, але Китай каже, що від 

України немає запитів на таке. 

І ви знаєте, що, наприклад, зараз існує повітряний міст між Китаєм і світом, та Україною зокрема 

– і наші літаки Антонова забезпечують великою мірою доправку частини гуманітарних вантажів 

із Китаю в Україну – і це теж у рамках, в принципі, допомоги глобальної. Кому виділятиме Китай 

кошти? Думаю, що виділяє перш за все країнам Африки, які не можуть купити собі медичного 

захисту, тим країнам, де китайська допомога потрібна і не викличе нездорової реакції. Там 

китайцям не скажуть, як із Європи, – у вас неякісні тести чи щось не те. Китай буде допомагати 

там, де його допомога справді потрібна. Я думаю, Україна – теж у числі країн, що отримують із 

Китаю маски, захисні костюми, наше Міністерство охорони здоров`я закупило 70 тисяч, як ви 

знаєте. 

- Торговельні й фінансові війни між США та КНР серйозно не вплинуть на ці країни, а на слабші 

країни – суттєво. Де в цих сценаріях місце України? 

Ольга Дроботюк: 

- Я не зовсім погоджуюся з вами стосовно того, що не вплине торговельна війна, або фінансова, 

інші конфлікти між США та КНР на обидві країни. По-перше, порушуються ланцюги створення 

доданої вартості, по-друге – скорочуються обсяги торгівлі, зменшуються інвестиційні потоки. 

Наслідком цього стане уповільнення обох економік, що впливатиме на світову економіку в 
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цілому. Тому це торкнеться також країн, які розвиваються, в тому числі України. Однак, період 

торговельної війни між такими великими гравцями уряди країн, що розвиваються, можуть 

розглядати як ризик, так і можливість. Серед ключових ризиків для країн, що розвиваються та 

України – це експортна залежність, переважно сировинна структура експорту. Коливання цін на 

світових сировинних ринках можуть вплинути на платіжний баланс негативно. 

Якщо говорити про можливості, то країни, що розвиваються, зокрема Україна, зможуть 

посилити свої позиції на китайському ринку, запропонувавши альтернативу імпорту зі США. 

Також такі країни можуть стати учасниками нових виробничих ланцюгів зі США або КНР. У цьому 

випадку все залежить від політики уряду та налаштованості бізнес-кіл у країнах, тому важливим 

у цьому контексті є стратегічне планування. Тому й позиція України на світовій мапі під час кризи 

та торговельних війн буде залежати від кон’юнктури сировинних ринків, політики уряду та 

діяльності бізнес-кіл. 

Олексій Коваль: 

- Я додам, що торгова війна з Китаєм вимила з американського бізнесу 1 трлн 700 млрд доларів 

ринкової вартості, це величезна сума, це настільки здешевіла американська економіка через 

цю війну, тобто це повний провал фактично політики Трампа щодо протистояння з Китаєм. 

Мене дуже часто запитують – хто виграє, то в цій війні ніхто не виграє, а от хто її переживе з 

меншими втратами, я думаю – все ж таки Китай. Чому? Тому що Китай зорієнтований на 

внутрішній ринок, на стимулювання внутрішнього споживання. 

- Нещодавно ВВС писала про китайські спецоперації з покращення іміджу, де піднімається роль 

Пекіна у допомозі світові й висуваються конспірологічні версії та дезінформація щодо 

походження COVID-19. Методика російської інформвійни – не найкраще, що слід запозичувати 

Піднебесній, чи не так? 

Олексій Коваль: 

- Коли поширення COVID-19 почалося, Китай сказав: дивіться, як ми робимо – і робіть ті заходи, 

що ми робимо. Всі сказали – ні, ці заходи для нас неприйнятні, тому що ви ввели такий жорсткий 

карантин, на який жодна демократична країна піти не може. Така була відповідь світу. Тепер 

вже, коли весь світ захворів, Китай говорить: ми вам дали два місяці фори, коли ви могли 

готуватися, коли у вас не було пандемії. Що ви робили? Ви проклинали Китай і розказували, 

який він поганий. Проклинали і було погане ставлення до китайців у Європі, коли їх виганяли з 

метро. Це все було. Це був расизм у чистому вигляді. 

Тепер реакція Китаю така: ви (Захід) не прийняли нашу пораду тоді на початку епідемії, зараз ви 

починаєте знову нас робити винними. О’кей, ми будемо захищатися, бо на пропаганду є 

контрпропаганда. Звичайно, вони будуть продукувати контрпропаганду й будуть розказувати, 

наскільки неефективні дії урядів усіх інших, які не впоралися з цією епідемією. І будуть 
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поширювати цінності, будуть показувати, наскільки китайське, наприклад, суспільство змогло 

змобілізуватися проти епідемії. Вони демонструватимуть і державну політику Китаю щодо 

мобілізації населення на боротьбу з вірусом. І вони їм покажуть – от подивіться, а в якій країні 

таке ще можливе взагалі? 

Тобто Європа апелює до самосвідомості людей, щоб не заразитися, Америка апелює до 

звичайного страху людей. А Китай сказав – ні. Ми будемо вводити вам жорсткий карантин і він 

буде давати такі наслідки, тому що тут така система працює й вона ефективна. 

А чи йде зараз інформаційна війна? Звичайно, вона йде. Так вона і до цього була, але китайські 

ЗМІ зараз стали більш вправні, мають більше грошей. Так, вони копіюють Рашатудей. Вони не 

Бі-Бі-Сі копіюють. Раніше цього Китай, звичайно, не робив. Він просто не хотів провокувати 

проти себе війну більш потужних, впливових західних ЗМІ. Він не міг відбиватися, а зараз він 

вміє. І тому й для західних ЗМІ, для західних медіа це теж стало несподіванкою: виявляється, 

Китай може давати відсіч, він може видавати на весь світ різними мовами свій наратив, який 

нам не подобається чомусь. Вам не подобається, а раніше 50 років всі слухали тільки вас – і всім 

все ніби подобалося. От і вся причина. 

Віктор Кіктенко: 

- Є офіційна позиція Китаю, є позиція окремих людей. І світ китайського Інтернету – це взагалі 

всесвіт. Я можу зробити припущення, що певні якісь концепції висловлюють (або їм дозволяють 

висловлювати) окремим представникам, «яструбам» наприклад, але це ніколи не є офіційною 

позицією Пекіна. Можна зустріти думку про те, що Китаю необхідно повертати окремі території, 

які Росія отримала у середині XIX ст., але це неофіційна позиція. Або щодо можливості 

повернення Тайваню військовим шляхом. При цьому в офіційних документах останніх «двох 

сесій» знову підтверджено те, що буде продовжена політика «Одна країна, дві системи» 

(варіант, при якому існував би тільки один Китай, але при цьому такі території як Гонконг, Макао, 

Тайвань могли б мати свої власні капіталістичні економічні та політичні системи - ред.) й нічого 

не говориться про військове вирішення. Це офіційна позиція. Отже давайте розрізняти приватну 

думку та офіційну позицію. Дійсно, за останні роки на порядок відбулося зростання армії й флоту 

Китаю, але ми не бачимо прийнятих концепцій, відповідно до яких саме військовим шляхом 

будуть вирішуватись складні питання повернення окремих територій. 

ПІСЛЯМОВА 

Китай із його політикою, економікою, наукою та технологією не є однією з головних чи дуже 

активно висвітлюваних вітчизняними медіа тем. Але ми плануємо її розвивати, бо на наше 

переконання – це спроба не лише дивитися в дзеркало заднього виду та плентатися позаду 

головних суспільно-політичних дискусій, вигулькуючи зі скандальними приводами, швидше – як 

інструмент великих геополітичних гравців. Китай може стати цікавою темою для того, щоб 
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заглянути в Азію, похитнути власні стереотипи щодо економічних моделей, розширити власні 

уявлення про “пекінський консенсус” та й знайти нових друзів. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3043595-ak-tovarisuvati-z-pekinom-pid-cas-

pandemii-koli-vin-svaritsa-z-vasingtonom.html  

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
Поширення COVID-19 в країнах світу 

12.06.2020|Mathias Brandt|Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/20651/locations-by-number-of-confirmed-wuhan-

coronavirus-cases/ 

________________________________________________________________________________ 
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ВЕБІНАРИ ТА ВОРКШОПИ 
 

EU-China relations post Covid-19 – challenges and opportunities 

18.06.2020|09:00 (київський час)| CEPS 

Інформація про вебінар:  

The relationship between China and the EU is multifaceted. On regional affairs and climate change, 

both share many interests and cooperate as partners for peace, stability and sustainable 

development. The world’s two biggest traders, China and the EU share the responsibility to uphold 

multilateralism and work together on many economic and sectoral issues, and to promote growth 

that will benefit citizens from both sides. Bilateral people-to-people exchanges on education, for 

example, have helped assert the EU’s soft power among the most brilliant minds among China’s next 

generation. Admittedly, challenges remain bilaterally, especially in trade relations, such as China’s 

policies on industrial subsidies. While the Sino-US trade war adds uncertainty, Covid-19 may hamper 

the ambition of the EU-China relationship, too. What opportunities are there now for EU-China 

relations? How can both sides work together to help the world’s economy bounce back after the 

pandemic? 

In the run-up to the 22nd EU-China Summit, Ambassador Zhang Ming, Head of the Chinese Mission 

to the EU, will take stock of the EU-China relationship over the past year and set out China’s vision 

for the next stage of bilateral relations. 

Реєстрація на вебінар: https://www.ceps.eu/ceps-events/china-eu-relations-post-covid-19-

challenges-and-opportunities/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Virtual Workshop: National Narratives and the Rise of China: Is COVID-19 a Game-Changer for 

Transatlantic Narratives on China’s Rise? 

18.06.2020|16:00 (київський час)| Chatham House  

Інформація про вебінар:  

Leaders in China and the US have been working actively to shape the account of the origin and the 

handling of COVID-19. One question is how the pandemic, both its origins and national and 

international responses to it, are affecting the narrative of China's global and regional role held by 

foreign policy elites in the US and Europe. With an eye to understanding the geopolitical implications 

https://www.ceps.eu/ceps-events/china-eu-relations-post-covid-19-challenges-and-opportunities/
https://www.ceps.eu/ceps-events/china-eu-relations-post-covid-19-challenges-and-opportunities/
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of COVID-19 and the potential for this to influence global order, this workshop will seek to analyze 

the parameters that shape policy debate in the US, Canada and Europe concerning China. Is COVID-

19 simply accelerating prior trends, or is it transforming the national narratives that shape national 

security, economics, technology, human rights and higher education policy discussions vis-à-vis 

China? 

This workshop is part of our multi-year initiative which aims to understand American, Canadian and 

European policy towards China in a range of critical policy areas and is organized in partnership with 

the Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Реєстрація на воркшоп: https://www.chathamhouse.org/event/virtual-workshop-national-

narratives-and-rise-china-covid-19-game-changer-transatlantic  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Debt Relief with Chinese Characteristics 

18.06.2020|16:30 (київський час)| Johns Hopkins University School of Advanced International 

Studies 

Інформація про вебінар:  

As China is poised to become the world’s largest creditor, concerns about debt sustainability have 

grown. Yet considerable confusion exists over what is likely to happen when a government runs into 

trouble repaying its Chinese loans. 

The authors draw on data from the China Africa Research Initiative (CARI) to review the evidence on 

China’s debt cancellation and restructuring in Africa, in comparative and historical perspective. Cases 

from Sri Lanka, Iraq, Zimbabwe, Ethiopia, Angola, and the Republic of Congo, among others, point to 

patterns of debt relief with distinctly Chinese characteristics. In nearly all cases, China has offered 

debt write-offs only for zero-interest loans. There is no “China, Inc.”: for interest-bearing loans, 

treatment for inter-governmental debt and Chinese loans are negotiated separately, and often loan-

by-loan rather than for the entire portfolio. While rescheduling by increasing the repayment period 

is common, changes in interest rates, reductions in principal, or refinancing are not. The authors 

found no “asset seizures” and despite contract clauses requiring arbitration, no evidence of the use 

of courts to enforce payments. Although Chinese lenders have applied Paris Club terms to some 

rescheduling, on the borrower’s request, Chinese lenders prefer to address restructuring quietly, on 

a bilateral basis, tailoring programs to each situation. Yet the lack of transparency fuels suspicion 

about Chinese intentions. These patterns are likely to play out as Chinese lenders and African 

borrowers grapple with the impact of COVID-19. 

https://www.chathamhouse.org/event/virtual-workshop-national-narratives-and-rise-china-covid-19-game-changer-transatlantic
https://www.chathamhouse.org/event/virtual-workshop-national-narratives-and-rise-china-covid-19-game-changer-transatlantic
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Реєстрація на вебінар: http://www.sais-cari.org/event-details/2020/6/18/webinar-debt-relief-with-

chinese-characteristics 

________________________________________________________________________________ 
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КНИГИ 
 

Книга «Китай 2049. Економічні виклики зростаючої глобальної сили» Девід Доллар, Їпін Хуан та 

Ян Яо 

09.06.2020|22:42| brookings 

Як Китай буде реформувати свою економіку, коли вона 

прагне стати наступною економічною наддержавою? 

Зрозуміло, що Китай - наступна в світі економічна 

наддержава. Але що не так однозначно це те, як Китай 

потрапить туди до середини цього століття. Зараз вона 

стикається з величезними проблемами, такими як 

стимулювання інновацій, вирішення проблеми 

старіння нації та подолання менш сприятливого 

глобального середовища. 

У цій книзі економісти провідного китайського 

університету та найвідомішого американського 

аналітичного центру пропонують глибокий аналіз цих 

проблем. Чи достатньо у Китаї талантів, правильної 

політики та інституціональної суміші для переходу від 

економіки, орієнтованої на внесок, до економіки, 

орієнтованої на інновації? Що означає старіння з точки 

зору пропозиції робочої сили, попиту на споживання та 

витрат на соціальне забезпечення? Чи може Китай стримувати екологічні та кліматичні ризики? 

Як слід трансформувати фінансову систему, щоб постійно підтримувати економічне зростання 

та тримати під контролем фінансові ризики? Які фіскальні реформи необхідні, щоб збалансувати 

економічну ефективність та соціальну гармонію? Яку роль повинні відігравати державні 

підприємства у майбутній економіці Китаю? Крім того, як технологічна конкуренція між США та 

Китаєм вплине на розвиток кожної країни? Чи стане китайський юань основною резервною 

валютою, і чи це дестабілізує міжнародну фінансову систему? Якою буде роль Китаю в 

міжнародних економічних інститутах? І чи приймуть Сполучені Штати та інші встановлені 

держави зростаючу роль Китаю та решти країн, що розвиваються, в управлінні глобальними 

інститутами, такими як Всесвітня організація торгівлі та Міжнародним валютним фондом, чи світ 

перейде у конкуруючі блоки? 
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Ця книга надає унікальну інформацію про незалежні аналізи та рекомендації щодо політики з 

боку кращих китайських та американських учених. Успіх Китаю чи невдача в економічній 

реформі матиме великий вплив не лише на розвиток Китаю, але й на стабільність та процвітання 

усього світу. 

Джерело: https://www.brookings.edu/book/china-

2049/?utm_campaign=Foreign%20Policy&utm_medium=email&utm_content=89226807&utm_sou

rce=hs_email&   

________________________________________________________________________________ 
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