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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Загальні активи банківської галузі Китаю перевищили 300 трлн юанів 

13.07.2020|15:36|Сіньхуа 

Станом на кінець червня 2020 року, загальні активи банківської галузі Китаю склали 301,5 трлн 

юанів / 43,1 трлн дол США /, збільшившись на 9,8% в річному вимірі. Такі дані оприлюднені 

Китайським комітетом з контролю та управління банківською і страховою діяльністю. 

Згідно з повідомленням відомства, на кінець червня поточного року обсяг безнадійних кредитів 

банківської галузі Китаю склав 3,6 трлн юанів. Коефіцієнт безнадійних кредитів досягнув 2,1%, 

що на 0,08 відсоткового пункту вище показника, зареєстрованого на початку цього року. 

Коефіцієнт безнадійних кредитів може продовжувати збільшуватися в зв'язку з тим, що вплив 

спадної тенденції економічного зростання поки не виявлено в фінансовому секторі, 

спрогнозувало відомство. 

Згідно з офіційними даними, на кінець червня сукупні активи страхової галузі Китаю склали 21,7 

трлн юанів, що на 5,7% більше, ніж на початку року. 

У першому півріччі цього року в Китаї доходи від страхових внесків склали 2,7 трлн юанів, 

збільшившись на 6,4% в порівнянні з тим же періодом минулого року. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-07/13/c_139209063.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

За перший тиждень нової торговельної політики в зонах дьюті-фрі на Хайнані туристи придбали 

товари на загальну суму 450 млн юанів 

13.07.2020|18:02|Міжнародне радіо Китаю 

Згідно з даними Головного митного управління КНР, за перший тиждень /1-7 липня/ дії в 

острівній провінції Хайнань нової торгової політики в зонах дьюті-фрі туристи, які залишають 

острів, придбали товари на загальну суму 450 млн юанів, заощадивши на відсутності мита 65,71 

мільйонів юанів, або в середньому 9,39 мільйонів юанів на день, що на 58,2% вище середнього 

щоденного показника першої половини року. 

http://russian.news.cn/2020-07/13/c_139209063.htm
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Джерело: http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/13/2s71495.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зовнішньоторговельний оборот КНР в першому півріччі 2020 року перевищив $ 2 трлн 

14.07.2020|06:51|Інтерфакс – Україна 

Зовнішня торгівля Китаю продовжує відновлюватися після падіння в умовах коронавірусу, 

повідомило Головне митне управління КНР у вівторок. 

За китайської митної статистики, зовнішньоторговельний оборот країни за перші шість місяців 

року досяг 14 трлн 240 млрд юанів ($ 2,034 трлн), скоротившись у порівнянні з показником 

першого півріччя 2019 року на 3,2%. 

При цьому експорт вийшов на рівень 7,71 трлн юанів ($ 1,1 трлн), зниження в річному 

обчисленні - 3%, імпорт склав 6,53 трлн юанів ($ 933 млрд), скоротившись на 3,3% 

«Експорт і імпорт у першому півріччі виявилися кращими за очікування, в червні досягли 

позитивного зростання», - наголошується в повідомленні відомства. 

Так, за даними митниці, в червні зовнішня торгівля Китаю в річному численні зросла на 5,1%: 

експорт - на 4,3%, імпорт - на 6,2%. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/674504.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай у першому півріччі 2020 року нарощував імпорт природних ресурсів 

14.07.2020|08:43|Інтерфакс – Україна 

У першому півріччі поточного року в міру відновлення економіки після епідемії коронавірусу 

КНР нарощувала імпорт природних ресурсів, свідчать опубліковані у вівторок статистичні дані 

китайської митниці. 

У січні-червні 2020 року Китай імпортував 269 млн тонн нафти, зростання в річному обчисленні 

склало 9,9%. 

Імпорт природного газу збільшився на 3,3%, досягнувши за півріччя 48,36 млн тонн. 

До 174 млн тонн або на 12,7% зріс імпорт вугілля, було ввезено 547 млн тонн залізної руди, що 

на 9,6% перевищило показник аналогічного періоду минулого року. 

http://ukrainian.cri.cn/841/2020/07/13/2s71495.htm
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/674504.html
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Всього в першому півріччі зовнішньоторговельний оборот Китаю досяг 14 трлн 240 млрд юанів 

($ 2,034 трлн), скоротившись в порівнянні з показником першого півріччя 2019 року на 3,2%. 

При цьому експорт вийшов на рівень 7,71 трлн юанів ($ 1,1 трлн), зниження в річному численні 

- 3%, імпорт склав 6,53 трлн юанів ($ 933 млрд), скоротившись на 3,3%. 

«Експорт і імпорт у першому півріччі виявилися кращими за очікування, в червні досягли 

позитивного зростання», - наголошується в повідомленні відомства. 

Так, за даними митниці, в червні зовнішня торгівля Китаю в річному численні зросла на 5,1%: 

експорт - на 4,3%, імпорт - на 6,2%. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/674528.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай виділив 600 млн юанів на ліквідацію наслідків повеней 

14.07.2020|14:52|Міжнародне радіо Китаю 

Центральний уряд Китаю виділив 600 млн юанів /85,76 млн дол./ на боротьбу з повенями в 

п'яти адміністративних одиницях провінційного рівня країни, повідомило в понеділок 

Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями /МУНС/ КНР. Ці кошти, спрямовані в 

провінції Цзянсі, Аньхой, Хубей, Хунань і місто Чунцін, були виділені Міністерством фінансів і 

МУНС після того, як в цих регіонах, постраждалих від повеней, у неділю був задіяний механізм 

екстреного реагування 2-го рівня, другого за величиною в китайській чотирирівневій системі 

реагування на надзвичайні ситуації. 

Китай нарощує зусилля з надання надзвичайної допомоги в зв'язку з тим, що цього літа в країні 

спостерігається збільшення кількості повеней і сильних проливних дощів. 

З початку червня цього року рівень води в 433 річках по всій країні перевищив небезпечний 

рівень, зокрема, в 33 річках рівень води побив історичний рекорд, повідомив у понеділок 

заступник глави Міністерства водного господарства КНР Є Цзяньчунь на прес-конференції. 

Державний штаб з боротьби з повенями і посухами Китаю направив ще шість робочих груп у 

регіони, що серйозно постраждали від повеней, для керівництва роботою з ліквідації наслідків 

стихії. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200714/505717.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/674528.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200714/505717.html
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Китай масово скуповує нафту через падіння цін 

14.07.2020|19:15|Газета «День» 

Китайські нафтопереробні заводи масово скуповують сиру нафту на тлі падіння цін, 

спричиненого пандемію коронавірусу. 

Про це пише портал FXstreet, передає Укрінформ. 

«Згідно з даними Генеральної митниці, що з'явились у вівторок, імпорт сирої нафти до Китаю 

протягом червня підскочив на 33% у порівнянні з роком раніше. Тренд, що триває вже другий 

місяць поспіль», - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, у червні китайський імпорт нафти зріс на третину в річному обчисленні - до 53,18 

мільйона тонн, що еквівалентно 12,9 мільйона барелів щоденно. 

«Цей показник легко побив попередній рекорд у травні у 11,3 мільйона барелів на добу та 

означає зростання на 34% із 9,63 мільйона барелів на добу у червні 2019 року», - йдеться у 

повідомленні. 

Протягом першого півріччя 2020 року Китай імпортував загалом 268,75 млн тонн сирої нафти, 

що на 9,9% більше ніж протягом аналогічного періоду минулого року. 

Як повідомлялося, ціни на нафту підвищилися минулого тижня на даних про відновлення 

імпорту до Китаю. 

Джерело: https://day.kyiv.ua/uk/news/140720-kytay-masovo-skupovuye-naftu-cherez-padinnya-

cin 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай у червні наростив імпорт залізної руди до максимуму з 2017 року 

14.07.2020|ГМК Центр 

За півроку імпорт сировини збільшився на 9,6% 

У червні Китай наростив імпорт залізної руди на 16,8% в порівнянні з попереднім місяцем – до 

101,68 млн т. Це найвищий показник із жовтня 2017 року. 

Про це повідомив Reuters з посиланням на Головне митне управління КНР. 

У порівнянні з червнем 2019 року китайські металурги збільшили імпорт залізної руди на 35,3%. 

Причини – зростання попиту на сировину в Китаї і збільшення поставок гірничодобувних 

компаній. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/140720-kytay-masovo-skupovuye-naftu-cherez-padinnya-cin
https://day.kyiv.ua/uk/news/140720-kytay-masovo-skupovuye-naftu-cherez-padinnya-cin
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У першому півріччі китайські металурги наростили імпорт залізної руди на 9,6% в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року – до 546,9 млн т. 

Китай – найбільший у світі імпортер залізної руди. За підсумками 2019 року країна незначно 

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

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-chervni-narostiv-import-zaliznoi-rudi-do-

maksimumu-z-2017-roku/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У першому півріччі Китай скоротив експорт сталі на 16,5% 

15.07.2020|ГМК Центр 

Імпорт металопродукції зріс до шестирічного максимуму 

Металургійні підприємства Китаю в січні-червні 2020 року скоротили експорт сталі на 16,5% в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 28,7 млн т. 

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

«Через пандемію COVID-19 понад 70% автовиробників у Європі, Японії та Південній Кореї – 

основних покупців листового прокату в Китаї – зупинили виробництво. Це призвело до 

зниження внутрішніх і експортних цін на металопродукцію», – йдеться в повідомленні. 

У червні китайські металурги відвантажили на експорт 3,7 млн т металопродукції, що на 30% 

нижче, ніж у червні минулого року. 

За шість місяців Китай наростив імпорт металопродукції на 9,6% в порівнянні із січнем-червнем 

2019-го – до 546,9 млн т. Це найвищий результат за останні три роки. 

Китай – найбільший виробник сталі у світі. 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/u-pershomu-pivrichchi-kitaj-skorotiv-eksport-stali-na-16-5/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-chervni-narostiv-import-zaliznoi-rudi-do-maksimumu-z-2017-roku/
https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-chervni-narostiv-import-zaliznoi-rudi-do-maksimumu-z-2017-roku/
https://gmk.center/ua/news/u-pershomu-pivrichchi-kitaj-skorotiv-eksport-stali-na-16-5/
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У Китаї встановлено першу офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт 

15.07.2020|00:09| Главком 

Турбіна відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів. 

Біля берегів китайської провінції Фуцзянь компанія Dongfang Electric встановила першу в країні 

офшорну вітрову турбіну потужністю 10 МВт, яка була презентована у вересні минулого року. 

Турбіна, що відрізняється стійкістю до найсильніших тайфунів, вже почала генерувати 

електрику. 

За середньої швидкості вітру 10 м/с вітрогенератор здатен виробляти 40 млн кВт*год 

електроенергії на рік. 

«Успішне підключення до енергосистеми означає, що Китай повністю володіє незалежними 

можливостями в області досліджень і розробок, виробництва і монтажу великогабаритних 

вітряних турбін класу 10 МВт», – повідомляє компанія. 

На цей час найбільшою офшорною вітровою турбіною є SG 14-222 DD від Siemens Gamesa 

потужністю 14 МВт, але її ще немає в прототипі. А ось прототип Haliade-X від General Electric 

потужністю 12 МВт уже працює.  

Джерело: https://glavcom.ua/new_energy/news/u-kitaji-vstanovleno-pershu-ofshornu-vitrovu-

turbinu-potuzhnistyu-10-mvt-693022.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

ВВП Китаю збільшився на 3,2% у річному вираженні в другому кварталі 2020 року 

18.07.2020|14:30|Міжнародне радіо Китаю 

Валовий внутрішній продукт Китаю збільшився на 3,2% у річному вираженні в другому кварталі 

2020 року. Про це свідчать дані Державного статистичного управління КНР, опубліковані в 

четвер. 

Згідно з даними ДСУ, у першій половині цього року ВВП країни склав 45,66 трлн юанів /6,53 трлн 

дол./ на тлі епідемії COVID-19, що на 1,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

За вказаний період додана вартість первинного сектора економіки Китаю зросла на 0,9% у 

річному обчисленні, тоді як подібні показники сектора послуг і вторинного сектора економіки 

країни знизилися на 1,6% і 1,9%, відповідно, свідчать дані. 

https://glavcom.ua/new_energy/news/u-kitaji-vstanovleno-pershu-ofshornu-vitrovu-turbinu-potuzhnistyu-10-mvt-693022.html
https://glavcom.ua/new_energy/news/u-kitaji-vstanovleno-pershu-ofshornu-vitrovu-turbinu-potuzhnistyu-10-mvt-693022.html
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Ситуація на ринку праці Китаю трохи покращилася в червні поточного року, при цьому рівень 

зареєстрованого безробіття в містах і селищах міського типу країни склав 5,7%, що на 0,2 

відсоткового пункту нижче, ніж у травні, повідомило ДСУ. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200716/507182.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Економіка Китаю першою серед найбільших держав повернулася до зростання після кризи 

16.07.2020|19:42| УНІАН 

Найбільший квартальне зростання показали сільське господарство і промисловість. 

Економіка Китаю першою з економік найбільших держав світу повернулася до зростання після 

кризи, яку викликала пандемія коронавірусу. Про це повідомили у Національному бюро 

статистики КНР, пише Громадське із посиланням на The Wall Street Journal. Так, за даними Бюро, 

у другому кварталі 2020 року ВВП Китаю виріс на 3,2% в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. Найбільший квартальне зростання показали сільське господарство і 

промисловість. Сфера послуг росла меншими темпами. 

Продажі у роздріб водночас впали, у порівнянні з першим кварталом 2020 року. «Якщо 

говорити в цілому, то національна економіка почала долати негативний ефект епідемії в першій 

половині року і показала відновлення і поступове оживлення», - йдеться у заяві Бюро. Як 

повідомляв УНІАН, економіка Китаю скоротилася в першому кварталі 2020 року вперше за три 

десятиліття підрахунку квартальних показників, оскільки епідемія коронавірусу паралізувала 

виробництво й інвестиції. ВВП Китаю в січні-березні впав на 6,8% в річному вирахуванні після 

зростання на 6% у попередньому кварталі. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-kitayu-pershoyu-povernulasya-do-

zrostannya-pislya-krizi-novini-ukrajina-11077859.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай у червні збільшив виробництво сталі на 4,5% 

17.07.2020|ГМК Центр 

Середньодобова виплавка сягнула рекордного показника другий місяць поспіль 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200716/507182.html
https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-kitayu-pershoyu-povernulasya-do-zrostannya-pislya-krizi-novini-ukrajina-11077859.html
https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-kitayu-pershoyu-povernulasya-do-zrostannya-pislya-krizi-novini-ukrajina-11077859.html
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Металургійні компанії Китаю в червні збільшили виробництво сталі на 4,5% в порівнянні з 

відповідним періодом роком раніше – до 91,6 млн т. 

Про це повідомив Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю. 

Причини – активізація будівництва та зростання промислового виробництва. 

Середньодобове виробництво сталі в червні зросла на 2,4%, до 3,05 млн т. Це рекордний 

показник другий місяць поспіль. 

«Попит на сталь, яку використовують у будівництві та промисловому виробництві, був високим 

минулого місяця. Завдяки цьому сталеливарні заводи змогли отримати високий прибуток, 

особливо в сегменті плоского прокату», – пояснив Річард Лу, старший аналітик пекінської 

компанії CRU. 

Загалом у січні-червні Китай збільшив виробництво сталі на 1,4% в порівнянні з попереднім 

роком – до 499 млн т. 

Китай – найбільший виробник сталі в світі. За підсумками 2019 року китайські сталеварні 

підприємства збільшили виробництво сталі на 8,3% в порівнянні з 2018-м – до 996,34 млн т. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-chervni-zbilshiv-virobnictvo-stali-na-4-5/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Британський вчений: після пандемії китайська економіка займе більш вагоме місце у світі 

18.07.2020|17:00|Міжнародне радіо Китаю 

Державне статистичне управління КНР опублікувало низку даних про розвиток китайської 

економіки в другому кварталі поточного року. Відомий британський вчений-синолог Мартін 

Жак зазначив, що статистика показує міцну гнучкість і життєстійкість китайської економіки. 

«У першому кварталі ВВП Китаю знизився на 6,8%, а в другому — збільшився на 3,2%. Як і 

успішна протиепідемічна робота Китаю, так і швидке відновлення китайської економіки дає 

сигнал про те, що китайський уряд має сильну здатність до управління», — підкреслив Мартін 

Жак. 

За статистикою, обсяг доданої вартості великих промислових підприємств Китаю зріс на 4,4%. 

Коментуючи цю цифру, вчений зробив висновок, що сегмент нових високих технологій 

поступово стає важливою рушійною силою розвитку китайської економіки. 

Мартін Жак також зазначив, що поява низки провідних корпорацій, таких як «Алібаба», сприяє 

приходу інформаційної епохи. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-chervni-zbilshiv-virobnictvo-stali-na-4-5/
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«Після світової кризи 2008 року китайська економіка стала важливим стимулом для розвитку 

глобальної економіки, а після пандемії на «карті глобальної економіки» відбудуться нові 

величезні зміни, китайська економіка займе більш вагоме місце у світі», — зазначив 

британський вчений. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200718/508487.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200718/508487.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

1,4 мільярда китайців пишуть свої історії успіхів для побудови суспільства середнього достатку 

18.07.2020|14:30|Міжнародне радіо Китаю 

Більше 40 років тому Шеньчжень був покинутим маленьким рибальським селищем, а тепер – 

це жваве місто, ВВП на душу населення якого перевищує 29 тис. доларів. Це тільки невелика 

частина успіху Китаю у сфері скорочення бідності. 

Аби більше дізнатися про це, можна відвідати обширні внутрішні райони країни, побувати в 

селах і містах, де мільйони простих китайців своїми діями пишуть захоплюючі історії своїх 

успіхів. До кінця поточного року, останні 5,5 мільйонів китайців, що живуть за межею бідності, 

позбудуться бідності, таким чином, 1,4 мільярда китайців разом вступлять у суспільство 

середнього достатку. 

Після початку політики реформ і відкритості понад 700 мільйонів сільських жителів Китаю 

позбавили бідності. У тому числі, з 2012 по 2019 роки щорічна кількість людей, що вийшли з 

бідності, перевищила 10 мільйонів осіб. За даними Світового банку, Китай зробив понад 70% 

вкладу в скорочення бідності в світовому масштабі. Генеральний секретар ООН Антоніу 

Гутерріш оцінив Китай як «країну, яка зробила найбільший внесок у глобальне скорочення 

бідності». 

Китайська економіка показала зростання в другому кварталі 2020 року, низка цільових заходів 

зі скорочення масштабів бідності тривало здійснюється... Китай впевнений у досягненні по-

етапної мети викорінення абсолютної бідності та всебічної побудови суспільства середнього 

достатку. 1,4 мільярда китайців своїми діями пишуть свої історії успіхів. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200718/508411.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські робітники-мігранти отримали можливість заробляти вдома 

18.07.2020|15:00|Міжнародне радіо Китаю 

У Китаї робітники-мігранти, які були змушені їздити на заробітки в міста з бідних сіл, отримали 

шанс заробляти у себе на малій батьківщині. 

У місті Веньчан провінції Хайнань кілька років тому був введений в експлуатацію новий 

космодром. Територіально він міститься поруч із селом Хаошен, в якому наплив бажаючих 

подивитися на запуски ракет спричинив бум туризму. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200718/508411.html
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Утім селяни, що заробляють на туризмі, не кинули сільське господарство: в селі традиційно 

розводять кіз. 

Лунлоу називають «селищем космонавтики»: звідси чудово видно запуски ракет-носіїв з 

космодрому Веньчан. Тут стрімко розвивається туристична інфраструктура. Гості задоволені. 

Деякі туристи настільки полюбили ці місця, що вирішили купити в селищі собі дачі – приїжджати 

на відпочинок. Вони вже стали хорошими друзями Фу Хуаня. 

Завдяки новим друзям Фу Хуань навчився просувати свою продукцію на онлайн-майданчиках. 

«Продажі покращуються з кожним роком. Раніше за день важкої фізичної праці я отримував 

кілька десятків юанів, а тепер у день легко заробляю сотні юанів, просто рухаючи курсором 

мишки». 

Життя у робочого-мігранта, що повернувся на малу батьківщину, налагодилося. Тепер він 

заробляє понад 100 тис. юанів (близько 14 тис. доларів) на рік – раніше немислимі гроші для 

сільської місцевості. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200718/508413.html 

________________________________________________________________________________ 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200718/508413.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

«Питання до неба». Китай запускає місію з пошуку життя на Марсі 

17.07.2020|10:38|НВ 

Китайський зонд для дослідження Марса під назвою «Тяньвень-1» (Питання до неба) вже 

доставлено на космодром Веньчан в острівній провінції Хайнань. 

Апарат повинні запустити в найближчі пару тижнів, поки відкрито так зване «стартове вікно» 

для запуску марсіанських місій. 

Ракета «Чанчжен-5» («Великий похід-5»), призначена для запуску китайського першого 

марсіанського зонда, також вже доставлена на стартовий майданчик космодрому Веньчан. 

Ракету-носій планується запустити в кінці липня або на початку серпня. 

Вранці 17 липня було потрібно близько двох годин, щоб транспортувати велику ракету в 

вертикальному положенні на стартовий майданчик космодрому. Перед стартом будуть 

проведені остаточні перевірки і випробування ракети. 

Майбутній запуск буде першим випадком, коли ракета-носій «Чанчжен-5», яку вважають 

найбільшою досі ракетою-носієм в Китаї, буде введена в практичну експлуатацію після трьох 

експериментальних запусків. Вона, як очікується, відправить марсіанський зонд на перехідну 

орбіту Земля-Марс, що також буде першою подібною місією, виконуваною китайською 

ракетою-носієм. 

Перша китайська місія на Марс «Тяньвень-1» націлена на виконання завдань з орбітального 

польоту, посадки на поверхню планети і пересуванню по ній відразу в рамках однієї місії, а 

також на отримання наукових даних з дослідження Марса. 

Метою програми є пошук життя на Марсі, як на поточний момент, так і в минулому, а також 

дослідження навколишнього середовища. Отримуючи енергію від сонячних панелей, марсохід 

буде досліджувати марсіанський грунт за допомогою радара, здійснювати його хімічний аналіз 

і шукати біомолекули. 

Раніше НВ писав, що в Національному космічному агентстві США (NASA) назвали дату запуску 

космічного корабля, який доставить на Червону планету марсохід Perseverance. 

«Найближча можливість для запуску визначена 30 липня в 7:50 ранку за східно-американським 

часом (14:50 за Києвом — ред)», — повідомляє сайт NASA. 

Зараз команда, яка готує до запуску космічний корабель Mars 2020 працює над тим, щоб 

доставити марсохід Perseverance на стартовий майданчик, відзначили в NASA. 
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Там додали, що дата запуску може змінитися в залежності від результатів тестування всіх систем 

корабля, метеоумов, а також інших факторів. В цілому запуск передбачається здійснити не 

пізніше 15 серпня. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/misiya-na-mars-50100544.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/misiya-na-mars-50100544.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Несолодке життя. Китайські лікарі з’ясували, як цукор впливає на розвиток COVID-19 

13.07.2020|11:16|НВ 

Нове дослідження, проведене в Ухані, показало, що у пацієнтів з COVID-19 високий рівень цукру 

в крові більш ніж удвічі збільшує ризик смерті і важких ускладнень. 

При цьому китайські дослідники підкреслюють, що у пацієнтів раніше не діагностували 

цукровий діабет. 

Попередні дослідження встановили, що гіперглікемія (аномально високий рівень цукру в крові) 

асоціюється з підвищеним ризиком смертності при пневмонії, інсульті, серцевих нападах, 

травмах і операціях. Низка досліджень також показала зв’язок між діабетом і тяжкістю перебігу 

COVID-19. 

Однак, пряма кореляція між рівнем глюкози в крові натще (FBG) під час потрапляння до лікарні 

і клінічними результатами пацієнтів з COVID-19 без діабету не була точно встановлена. У новому 

дослідженні автори вивчили зв’язок між FBG при надходженні і смертністю пацієнтів з COVID-

19 без раніше діагностованого діабету в двох лікарнях. 

Ретроспективне дослідження оцінило всіх пацієнтів з COVID-19 з відомим результатом через 28 

днів і вимірюванням FBG при надходженні з 24 січня 2020 року по 10 лютого 2020 року в двох 

лікарнях в Ухані. 

Всього було зареєстровано 605 пацієнтів з COVID-19, у яких вимірювали рівень цукру, 

включаючи 114 померлих в лікарні. Середній вік учасників був 59 років, і 322 (53,2%) були 

чоловіками. В цілому 208 (34%) мали одне або кілька основних станів (але не діагностований 

діабет), з яких високий кров’яний тиск був найбільш поширеним. 

Майже одна третина (29%) пацієнтів потрапила в найвищу категорію FBG при надходженні (7,0 

ммоль / л), що означає діабет 2 типу, якщо такий рівень цукру демонструється постійно. Ще 17% 

були в діапазоні, який буде вважатися переддіабетичним (6,1−6,9 ммоль / л), в той час як більше 

половини (54%) перебували в «нормальному» діапазоні FBG 6,0 ммоль / л або нижче. 

Вчені з’ясували, що люди, у яких був відносно високий рівень цукру в крові - близько 7 

миллимоль на літр — вмирали від ускладнень при COVID-19 приблизно в 2,3 рази частіше, ніж 

інші пацієнти. 

Аналогічним чином люди із середньою кількістю цукру в крові вмирали на 71% частіше, ніж інші 

хворі. Причому ця ймовірність не була пов’язана з розвитком ожиріння, діабету та інших 

розладів обміну речовин. Крім того, підвищений рівень цукру в крові майже в чотири рази 

збільшував вірогідність розвитку важких форм COVID-19 і різних ускладнень. 
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Автори відзначають кілька обмежень у своєму дослідженні. По-перше, це було ретроспективне 

дослідження. По-друге, вони не аналізували глікірованний гемоглобін (HbA1c), довгостроковий 

індикатор контролю цукру в крові, який допомагає відрізнити пацієнтів з поганим 

довгостроковим контролем рівня цукру в крові від пацієнтів зі стресовою гіперглікемією. 

«Тестування і контроль рівня цукру в крові повинні рекомендуватися всім пацієнтам з COVID-19, 

навіть якщо у них немає раніше існуючого діабету, так як більшість пацієнтів з COVID-19 схильні 

до порушень метаболізму глюкози. Під час пандемії COVID-19 вимірювання рівня глюкози в 

крові натще може полегшити оцінку прогнозу і раннє втручання, щоб допомогти поліпшити 

загальні результати в лікуванні COVID-19», — підкреслили автори роботи. 

Раніше НВ писав, що британські неврологи опублікували відомості про пацієнтів з легким 

перебігом COVID-19, у яких з’явилися потенційно смертельні захворювання головного мозку. 

Вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) вважають, що такі розлади проявляються у 

пацієнтів з легким перебігом хвороби або у видужуючих. 

Автори роботи опублікували подробиці про більш ніж 40 пацієнтах з COVID-19 в Великобританії, 

чиї ускладнення варіювалися від запалення мозку і делірію до пошкодження нервів і інсульту. У 

деяких випадках неврологічна проблема була основним симптомом пацієнта. 

У 12 пацієнтів було запалення центральної нервової системи, у 10 — захворювання головного 

мозку з делірієм або психозом, у восьми — інсульти, а у восьми — проблеми з периферійними 

нервами, в основному діагностовані як синдром Гійєнна-Барре, імунна реакція, яка атакує 

нерви і викликає параліч. Цей стан смертельний в 5% випадків. Ці випадки підсилюють 

стурбованість з приводу довгострокових наслідків COVID-19 для здоров’я. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/health/medicine/covid-19-ta-riven-cukru-50099592.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Експерти ВООЗ прибули в Китай для співпраці в розслідуванні походження COVID-19 — МЗС КНР 

14.07.2020|14:47|Міжнародне радіо Китаю 

Два експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я прибули в Китай. Вони 

співпрацюватимуть з китайськими медиками в розслідуванні походження вірусу інфекції COVID-

19. Про це заявила в понеділок офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн. 

В результаті консультації між двома сторонами китайський уряд погодився на відправку двох 

експертів ВООЗ у Пекін для проведення обміну та співпраці з китайськими вченими та 

медиками з питань, що стосуються розгортання наукової взаємодії в розслідуванні походження 

https://nv.ua/ukr/health/medicine/covid-19-ta-riven-cukru-50099592.html
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вірусу нової коронавірусної пневмонії, повідомила Хуа Чуньїн на прес-конференції. «Ми з ВООЗ 

досягли основного консенсусу в тому, що розслідування походження зазначеного вірусу є 

науковим питанням, яке вимагає від наукових співробітників розгорнути міжнародні 

дослідження та співробітництво в глобальному масштабі», — підкреслила Хуа Чуньїн. ВООЗ 

також вважає, що розслідування походження вірусу — це процес, який може торкнутися 

багатьох країн і регіонів, тому ВООЗ готова провести подібні поїздки і в інші країни та регіони 

виходячи з необхідності, додала дипломат. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200714/505707.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Експерт схвалює китайсько-африканське партнерство для боротьби з COVID-19 

19.07.2020|19:40| Сіньхуа 

Експерт високо висловився про скликання Навчального саміту Китаю та Африки з питань 

солідарності проти COVID-19 у середу та висловив прихильність Китаю підтримувати зусилля 

Африки у боротьбі з вірусом. 

Виступаючи перед Сіньхуа в четвер, член правління Української асоціації синологів Олексій 

Коваль, сказав, що допомога Китаю важлива для країн Африки, які не можуть впоратися з 

епідемією COVID-19 через фінансові та економічні труднощі. 

«Для мене основними результатами саміту було те, що Китай підтвердив своє зобов'язання 

допомогти африканським країнам, пообіцяв переглянути свої боргові зобов'язання та висловив 

намір продовжувати надавати медичні поставки африканським країнам. Серед усіх основних 

країн світу, зараз Китай є лідером з гуманітарної допомоги Африці «, - сказав Коваль. 

Китайський експерт також вітав партнерство між Китаєм та Африкою в інших сферах. 

«Співпраця між Китаєм та африканським континентом є взаємовигідною. Китай інвестує значні 

кошти в інфраструктурні проєкти, сільське господарство та безпеку в Африці. У той же час 

Африка експортує рідкоземельні метали та корисні копалини, необхідні Китаю. Це вигідно для 

розвитку Китайської економіки, особливо в галузі високих технологій «, - підкреслив Коваль. 

Китай поки що направляв медичні матеріали до понад 50 країн Африки та Африканського Союзу, 

відправляв медичних експертів на континент і провів кілька відеоконференцій, щоб поділитися 

своїм досвідом протиепідемії. 

Китай запропонує більшу допомогу африканським країнам у боротьбі з COVID-19 та продовжить 

робити все можливе, щоб запропонувати підтримку, згідно з Білою книгою «Боротьба з COVID-

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200714/505707.html
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19: Китай у дії», опублікованій на початку цього місяця державою Китай Інформаційне бюро 

Ради. Enditem 

Джерело: http://www.xinhuanet.com/english/africa/2020-06/19/c_139152031.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.xinhuanet.com/english/africa/2020-06/19/c_139152031.htm
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

ЄС та Китай у І кварталі істотно наростили імпорт української соєвої олії 

13.07.2020|11:23|AgroTimes 

Протягом січня-червня 2020 року Україна експортувала соєвої олії на суму понад $125,3 млн, що 

у грошовому вимірі на 4,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Про це свідчать дані Державної митної служби. 

При цьому виручка від експорту соєвої олії до ЄС за звітний період зросла на 17,11% – з $44,7 

млн у січні-червні 2019 року до $52,4 млн – 2020-го. Країни Азії незначно наростили закупівлі 

цієї продукції – усього на 0,32% – з $70,3 млн до $70,5 млн. 

Таким чином скорочення виручки від експорту соєвої олії зумовлене зниженням обсягів її 

закупівель країнами Африки на 85% ($2,3 млн у 2020 році проти $15,2 млн – у 2019-му). 

Найбільшим імпортером української соєвої олії залишається Китай із часткою 46% та сумою 

закупівель $57,8 млн (на 63,2% більше, ніж торік за аналогічний період). 

Польща – традиційно на другому місці за обсягами закупівель цієї продукції з часткою 38,8%. Ця 

країна наростила її імпорт на 19,2%, порівняно з І кварталом минулого року, – з $40,8 млн до 

$48,6 млн. 

На третьому місці – Індія з часткою закупівель 7%. Ця країна скоротила імпорт цієї продукції на 

63%, порівняно з І півріччям 2019 року, – з $23,6 млн до $8,7 млн). 

Джерело: https://agrotimes.ua/agromarket/yes-ta-kytaj-u-i-kvartali-istotno-narostyly-import-

ukrayinskoyi-soyevoyi-oliyi/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський державний інвестор CNBM обурений шахрайськими діями уряду України 

13.07.2020|19:09|Аргумент 

Міністерство енергетики України ігнорує думку одного з ключових гравців на ринку сонячної 

енергетики – китайської державної корпорації CNBM – щодо ситуації, яка склалася навколо 

повторного зниження «зелених» тарифів для її підприємств в країні. 

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» повідомив глава правління CNBM International Corp Джейсон 

Джанг. 

https://agrotimes.ua/agromarket/yes-ta-kytaj-u-i-kvartali-istotno-narostyly-import-ukrayinskoyi-soyevoyi-oliyi/
https://agrotimes.ua/agromarket/yes-ta-kytaj-u-i-kvartali-istotno-narostyly-import-ukrayinskoyi-soyevoyi-oliyi/
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За його словами, незважаючи на той факт, що CNBM керує 10 сонячними електростанціями 

загальною потужністю 267 МВт, компанію не запрошували для участі в обговоренні 

меморандуму з учасниками ринку ВДЕ, а її спроби запропонувати своє бачення стратегії 

держави на зниження «зелених» тарифів проігнорували. 

«У нашій практиці ми, мабуть, вперше стикаємося з таким наполегливим і безкомпромісним 

ігноруванням одного з ключових гравців на ринку відновлюваної енергетики України. Нас не 

запрошували ні на попередні зустрічі, ні на підготовчі переговори вже по фінальному тексту 

меморандуму. При цьому наші власні ініціативи також майже завжди закінчувалися тишею з 

боку уряду і профільного міністерства», – зазначив Джанг. 

За його словами, листи компанії в міністерство залишилися без відповіді, а організовані з 

великими труднощами зустрічі з представниками міністерства, на яких компанія донесла свою 

позицію щодо неправомірного і дискримінаційного зниження тарифів – теж виявилися 

безрезультатними. 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону №3658, який 

заснований на меморандумі з деякими учасниками ринку ВДЕ, і згідно з яким передбачається 

провести зниження на 15% тарифу для всіх сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, 

які введені в експлуатацію до 2020 року. 

При цьому для компанії CNBM у 2015 році тариф вже один раз був знижений на 44% за 

політичними мотивами. Крім того, мотивацією зниження тарифу є неконтрольоване зростання 

генерації ВДЕ у 2018-2019 рр., водночас с як CNBM не нарощувала потужностей з 2013 року. 

Такий підхід в компанії вважають несправедливим. 

Джанг також додав, що в міністерстві не відповіли на питання компанії, чому проблеми ринку 

уряд намагається вирішувати за рахунок тих підприємств, які не мають відношення до 

створення цих проблем. 

Він також додав, що такий стан справ ставить під питання в цілому стратегічне співробітництво 

CNBM з Україною. «Компанія інвестувала в Україну кілька сотень мільйонів доларів США у 

вигляді обладнання та товарних кредитів, але ще кілька років тому готова була вкласти ще $2 

млрд. При чому не тільки в ВДЕ, а й у вугільну галузь і енергетичне машинобудування. Але 

спочатку ми отримали волюнтаристичне рішення про зниження тарифу на 44%, потім були 

спроби рейдерського захоплення наших об'єктів, тепер ми бачимо нову ініціативу про 

зменшення тарифів водночас як інвесторам обіцяли їхню незмінність до 2029 року. Все це 

позбавляє інвестиції в Україну будь-якого сенсу», – сказав він. 

За словами Джанга, якщо компроміс не буде знайдено і ініціатива міністерства енергетики буде 

остаточно підтримана і набуде чинності як закон – компанія має намір захищати свої законні 
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інтереси в міжнародних арбітражних інстанціях. «Ми велика державна корпорація і у нас є 

достатньо часу і ресурсів щоб довести цей процес до логічного завершення», – резюмував він. 

Джерело: http://argumentua.com/novosti/kitaiskii-derzhavnii-nvestor-cnbm-oburenii-

shakhraiskimi-d-yami-uryadu-ukra-ni  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зеленський виступив за лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю та Індії 

14.07.2020|00:34| lb.ua 

Уряд активно працює над цим питанням. 

Президент України Володимир Зеленський на нараді з членами Кабінету Міністрів у понеділок 

підкреслив, що лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести 

якомога швидше.  

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу голови держави. 

Під час наради з членами Кабміну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 

уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з цих країн. 

Нагадаємо, на зустрічі з представниками туристичної сфери в Кам'янці-Подільському президент 

сказав, що має намір доручити Міністерству закордонних справ розглянути питання 

лібералізації візового режиму для низки іноземних держав. Скасування віз, за його словами, 

має стосуватися насамперед Китаю, арабських країн, Австралії та Нової Зеландії. 

Джерело: https://lb.ua/news/2020/07/14/461777_zelenskiy_vistupiv.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Укрзалізниця планує закупити в Huawei систему радіозв'язку 

14.07.2020|13:01| Укрінформ 

АТ «Укрзалізниця» планує закупити у китайської компанії Huawei систему радіозв'язку RTN510. 

Дозвіл на тестову демонстрацію обладнання на майданчиках Укрзалізниці було надано 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. 

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні НКРЗІ 14 липня, повідомляє кореспондент 

Укрінформу. 

http://argumentua.com/novosti/kitaiskii-derzhavnii-nvestor-cnbm-oburenii-shakhraiskimi-d-yami-uryadu-ukra-ni
http://argumentua.com/novosti/kitaiskii-derzhavnii-nvestor-cnbm-oburenii-shakhraiskimi-d-yami-uryadu-ukra-ni
https://lb.ua/news/2020/07/14/461777_zelenskiy_vistupiv.html
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«За результатом розгляду звернення ТОВ «Хуавей Україна» щодо проведення демонстрації 

радіообладнання Huawei RTN510 на відкритих визначених тестових майданчиках замовника АТ 

«Укрзалізниця» з метою перевірки технічних характеристик обладнання в реальних умовах 

залізничної інфраструктури. Комісія запропонувала Заходи для уникнення шкідливих завад, 

електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за 

умови яких можлива демонстрація цього радіообладнання», - йдеться в протоколі засідання 

НКРЗІ. 

Комісією рекомендовано ТОВ «Хуавей Україна» за результатами демонстрації радіообладнання 

у місячний термін направити до НКРЗІ письмовий звіт. 

НКРЗІ направить звіт на ознайомлення до Генерального штабу Збройних Сил України та ДП 

«Український державний центр радіочастот». 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062649-ukrzaliznica-planue-zakupiti-v-

huawei-sistemu-radiozvazku.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна та КНР співпрацюватимуть для розвитку інфраструктури внутрішнього водного 

сполучення, - Владислав Криклій 

15.07.2020|20:54| Міністерство інфраструктури України 

Сьогодні, 15 липня, у присутності Міністра інфраструктури України Владислава Криклія і 

Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні Фаня Сяньжуна, ДП “Укрводшлях” в особі 

в. о. начальника Ігоря Шевердіна та China Railway 14th Bureau Group (CRCC14) в особі 

виконавчого директора пана Лі Цзюньцян підписали Меморандум про взаєморозуміння та 

співробітництво. 

Сторони співпрацюватимуть у частині розвитку інфраструктури внутрішнього водного 

сполучення для розвитку торгівлі між Україною та Китайською Народною Республікою та з 

метою обміну досвідом. 

“Ми очікуємо якнайшвидшого ухвалення закону про внутрішні водні шляхи, що активно 

підтримується нашими європейськими партнерами, і який, найголовніше, дасть потужний 

поштовх реформі річкових перевезень в Україні. Це зробить річкову логістику ефективною і 

дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи мільйони коштів на 

ремонті доріг. Також закон передбачає створення Державного фонду розвитку внутрішніх 

водних шляхів, вкрай необхідного для забезпечення належного технічного стану судноплавних 

шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки. З китайською 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062649-ukrzaliznica-planue-zakupiti-v-huawei-sistemu-radiozvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3062649-ukrzaliznica-planue-zakupiti-v-huawei-sistemu-radiozvazku.html
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стороною ми активно співпрацюємо за багатьма інфраструктурними напрямками. Залучення 

провідних фахівців КНР до розвитку внутрішніх водних шляхів дасть важливий сигнал для 

ринку”, - зазначив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. 

У свою чергу, Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньжун відмітив, що 

влада України приділяє багато уваги розвитку інфраструктури. “Міністерство інфраструктури 

України є ключовим відомством для розвитку  економіки. Нещодавно ми  разом з Міністром 

інфраструктури Владиславом Криклієм зустрічали прямий контейнерний потяг із Китаю в 

Україну, і ми хочемо та прагнемо збільшення вантажопотоку між нашими країнами”, - наголосив 

Фань Сяньжун. 

Відповідно до Меморандуму, українсько-китайська співпраця охоплюватиме такі напрямки: 

 сприяння розвитку внутрішнього водного сполучення; 

 формування взаємовигідних логістичних рішень щодо виконання товарообміну між 

Україною та КНР; 

 визначення технічних бар’єрів та інших перешкод, пов’язаних із здійсненням перевезень 

між Україною та КНР; 

 залучення інвестицій, технологій і передового досвіду задля реалізації інфраструктурних 

проєктів на внутрішніх водних шляхах в Україні; 

 сприяння створенню сучасної інноваційної інфраструктури; 

 визначення можливих напрямів подальшого співробітництва у сфері державно-

приватного партнерства. 

Україна очікує на ефективну практичну реалізацію низки чинних договорів з КНР та на готовність 

китайської сторони підписати Протокол до Угоди між Міністерством інфраструктури України і 

Міністерством комерції КНР про співробітництво у сфері інфраструктури та реалізації пілотних 

проєктів будівництва дороги М-22 на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через 

р. Дніпро, Великої кільцевої дороги навколо Києва і дороги М-14 Одеса-Миколаїв-Херсон за 

рахунок пільгового кредитного фінансування Ексімбанку КНР. 

У зустрічі також взяли участь: з української сторони – народний депутат України, голова 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія, голова офісу виконавчого 

комітету Національної ради реформ при Президентові України Марія Барабаш, перший 

заступник Міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, представники АТ “Укрзалізниця”, 

Укравтодору, посольства КНР в Україні та члени делегації CRCC. 

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-knr-spivpracyuvatimut-dlya-rozvitku-

infrastrukturi-vnutrishnogo-vodnogo-spoluchennya-vladislav-kriklij 

________________________________________________________________________________ 
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Китай купив найбільший обсяг української кукурудзи в червні 

16.07.2020|13:12| УкрАгроКонсалт 

З початку сезону Україна експортувала 28,5 млн тонн (-0,2% від аналогічного періоду минулого 

року). Червневий експорт склав 1,5 млн тонн (-35% від травня і -30% від червня 2018/19 МР), 

відзначають аналітики УкрАгроКонсалт. 

Десятка основних імпортерів залишається незмінною, найбільший обсяг в червні було 

експортовано в Китай - 808 тис. тонн. 

У вересні-червні скоротився попит з боку: ЄС, Ізраїлю, Туреччини, Лівії. 

За всіма іншими ключовими напрямами спостерігається зростання експорту в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року: Іран, Китай, Алжир, Єгипет, Південна Корея. 

Джерело: https://www.ukragroconsult.com/news/china-purchased-more-than-800-kmt-of-

ukrainian-corn-in-june- 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У першому півріччі 2020 року Китай став найбільшим торговим партнером України 

16.07.2020|13:16| Сіньхуа 

У першому півріччі 2020 року Китай став найбільшим торговим партнером України. Про це 

повідомило в середу агентство Укрінформ, посилаючись на дані Державної митної служби 

України. 

У січні-червні поточного року Україна імпортувала товарів на більш 24,3 млрд. доларів США, що 

на 12 відсотків менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

15% від загального імпорту припали на Китай. У трійку лідерів за обсягами поставок товарів в 

Україну також увійшли Німеччина і Росія по 9%. Головними статтями українського імпорту були 

нафту, обладнання, механічні пристрої, транспортні засоби, мінеральні палива й віск. 

У першому півріччі 2020 року експорт України становив 23 млрд. доларів, скоротившись на 6 

відсотків проти січня-червня 2019 року. Основними ринками збуту українських товарів були 

Китай  (13% від загального експорту), Польща і РФ по 6%.  

Україна головним чином поставляла за кордон зернові культури, чорні метали, жири та олії 

тваринного і рослинного походження. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0716/c31519-9711275.html  

________________________________________________________________________________ 
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Китай відкрив свій ринок для української чорниці 

17.07.2020|19:19|УНІАН 

Вже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини та чорниці. 

Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини 

та чорниці. Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

У відомстві додали, що вже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої 

лохини та чорниці. Найбільші імпортери українських товарів На сьогодні Китай входить у ТОП-3 

найбільших імпортерів українських товарів (15% всього імпорту в першій половині 2020 року). 

Друге і третє місця посідають Німеччина і Росія (по 9%). Як змінювався розмір експорту Україна 

у 2018 році збільшила експорт плодово-ягідної продукції на 17% - до 229 мільйонів доларів. 

Експорт плодово-ягідної продукції з України в січні-червні 2019 року збільшився на 16% у 

порівнянні з аналогічним періодом 2018 року і становив 116 мільйонів доларів. Україна за 

підсумками 2019 року експортувала плодоовочевої продукції на рекордні 339 мільйонів 

доларів. У 2019 році Україна відновила історичний рекорд експорту плодоовочевої продукції, 

повністю оправившись від російського ембарго, однак припинивши постачання на ринок Росії 

повністю. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/agro/eksport-kitay-vidkriv-sviy-rinok-dlya-chornici-

novini-11079407.html  

 

https://www.unian.ua/economics/agro/eksport-kitay-vidkriv-sviy-rinok-dlya-chornici-novini-11079407.html
https://www.unian.ua/economics/agro/eksport-kitay-vidkriv-sviy-rinok-dlya-chornici-novini-11079407.html
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КИТАЙ – США 
 

Китай введе санкції проти США 

13.07.2020|11:39|РБК-Україна 

Це відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона 

Китай оголосив про санкції проти посадових осіб і організацій США, включаючи сенатора-

республіканця Марко Рубіо. Це відповідне рішення на американські санкції. 

Про це повідомляє Reuters. 

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін сказала, що це відповідь на 

обмежувальні заходи Вашингтона проти високопоставлених китайських чиновників за 

порушення прав людини відносно уйгурського мусульманської меншини. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-vvedet-sanktsii-protiv-ssha-1594629516.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай підписав рекордний контракт на закупівлю американської кукурудзи 

13.07.2020|Kurkul 

Китай підписав найбільший контракт на американську кукурудзу за останні 2 десятиліття і став 

другим за величиною імпортером американської кукурудзи, наблизившись до дотримання або 

перевищення імпортних квот, встановлених СОТ, повідомляє УкрАгроКонсалт. 

Американські експортери продали 1,35 ММТ американської кукурудзи в Китай, йдеться в заяві 

USDA. Це стало найбільшим продажем в Китай з 1994 р. Угода укладена після дозволу 

китайською владою використовувати знижені мита на імпорт кукурудзи. В результаті Китай 

наблизився до цільового показника СОТ з імпорту 7,2 млн т кукурудзи на рік. Це, також, сприяє 

Китаю виконати свої зобов'язання в рамках «першої фази» торговельної угоди з США, в рамках 

якої Пекін погодився закупити сільськогосподарські товари в 2020 р. на $36,5 млрд дол. 

USDA повідомило, що велика частина закупленої кукурудзи, або 765 тис. т, призначалася для 

доставки в сезоні 2019/20, а решта — на 2020/21 сезон. 

Джерело: https://kurkul.com/news/21673-kitay-pidpisav-rekordniy-kontrakt-na-zakupivlyu-

amerikanskoyi-kukurudzi 

________________________________________________________________________________ 
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Китай продовжує виконувати першу фазу торговельної угоди зі США 

14.07.2020|08:53|Інтерфакс-Україна 

Китайська сторона, незважаючи на труднощі в двосторонніх відносинах, продовжує 

імпортувати товари в рамках першої фази торговельної угоди з США, заявив у понеділок 

американський президент Дональд Трамп. 

«Перша фаза жива, вони (китайці - ІФ) купують», - сказав він під час круглого столу в Білому домі. 

При цьому Трамп підкреслив, що це не означає, що Вашингтон закриє очі на всі проблеми, 

викликані коронавірусом COVID-19, який почав поширюватися саме в КНР. 

«Не треба забувати про те, що Китай зробив з усім світом через цей сучасний аналог чуми», - 

сказав президент США. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/674532.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай введе санкції проти найбільшої військової корпорації США 

14.07.2020|15:30|Уніан 

Пекін мотивує введення санкцій втручанням Вашингтона у внутрішні справи.  

Влада Китаю запровадить санкції стосовно найбільшої американської військово-промислової 

корпорації - Lockheed Martin.  

У Міністерстві закордонних справ КНР у вівторок повідомили про те, причиною стали поставки 

озброєння на Тайвань, пише dt.ua із посиланням на People's Daily.  

Китай традиційно мотивує це тим, що США грубо втручаються у внутрішні справи і нібито 

порушують основоположні принципи міжнародних відносин.  

Перед цим стало відомо, що Китай запровадив санкції відносно американських сенаторів, 

конгресменів і організацій у відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти 

високопоставлених китайських чиновників за порушення прав людини відносно уйгурської 

мусульманської меншини. Санкції запроваджені проти комітету з питань Китаю Конгресу США, 

посла США з питань міжнародної релігійної свободи Держдепартаменту США Сема Браунбека, 

сенаторів Марко Рубіо і Теда Круза, а також конгресмена Кріса Сміта. 

Джерело: https://www.unian.ua/world/ssha-i-kitay-pekin-vvede-sankciji-proti-vashingtona-novini-

svitu-11074262.html  

________________________________________________________________________________ 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/674532.html
https://www.unian.ua/world/ssha-i-kitay-pekin-vvede-sankciji-proti-vashingtona-novini-svitu-11074262.html
https://www.unian.ua/world/ssha-i-kitay-pekin-vvede-sankciji-proti-vashingtona-novini-svitu-11074262.html
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Гонконг більше не буде конкурентом США в торгівлі 

15.07.2020|08:40| Інтерфакс – Україна  

Гонконг через дії влади КНР втратить статус серйозного конкурента США у сфері торгівлі, заявив 

у вівторок президент США Дональд Трамп. 

«У результаті ми втратили серйозного конкурента», - сказав він на прес-конференції в Білому 

домі. 

На думку Трампа, Гонконг після нещодавніх заходів, вжитих там з ініціативи Пекіна, «більше не 

буде здатний конкурувати на вільному ринку». 

Крім того, за його словами, тепер «багато людей» взагалі покинуть Гонконг. 

Раніше Трамп заявив, що підписав закон, який передбачає санкції проти китайських офіційних 

осіб, що обмежили свободи Гонконгу. «Сьогодні я підписав закон і указ, націлені на те, щоб 

Китай ніс відповідальність за утиски в Гонконзі», - заявив він. 

Він пояснив, що, окрім закону, переданого йому на підпис Конгресом, йдеться про указ, що 

скасовує привілейоване ставлення Вашингтона до Гонконга. Зокрема, це призведе до 

припинення торговельних преференцій і припинення передачі туди американських технологій. 

Раніше обидві палати Конгресу схвалили закон, що передбачає санкції проти офіційних осіб, 

причетних до нещодавно ухваленого закону про національну безпеку Гонконгу. У США 

вважають, що цей закон порушує особливий статус Гонконгу і позбавляє його жителів низки 

свобод. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/political/674752.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Трамп відмовився від торговельних переговорів з Китаєм 

15.07.2020|13:52| РБК – Україна  

Трамп не зацікавлений у переговорах з Китаєм.  

США не будуть вести переговори з Китаєм щодо другої частини торгової угоди між країнами. 

Президент Дональд Трамп в цьому не зацікавлений. 

Трамп заявляв, що Китай повинен бути притягнутий до відповідальності за поширення вірусу. 

«Я зараз не зацікавлений у переговорах з Китаєм. Ми уклали велику торгову угоду. Але як тільки 

вона була підписана, навіть чорнило ще не висохло, вони вразили нас чумою», - сказав він. 

https://ua.interfax.com.ua/news/political/674752.html
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Нагадаємо, перша фаза торговельної угоди між державами була підписана в січні 2020 року. 

Проте вже в травні Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай у тому, що він докладає 

недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію. 

Перша фаза торгової угоди передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму 

36,5 млрд доларів в цьому році. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-otkazalsya-torgovyh-peregovorov-kitaem-

1594810331.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США розглядають дії стостовно TikTok і WeChat найближчими тижнями 

16.07.2020|07:52| Інтерфакс – Україна  

Глава апарату Білого дому Марк Медоуз заявив, що адміністрація розглядає низку дій щодо 

китайських застосунків TikTok, WeChat та інших, які можуть бути зроблені вже в найближчі 

тижні. 

«Є низка чиновників адміністрації, які розглядають ризик для національної безпеки, пов'язаний 

з TikTok, WeChat і іншими додатками, які потенційно можуть підірвати національну, особливо 

щодо збору інформації про американських громадян іноземним противником», - сказав Медоуз 

журналістам. 

«Я не думаю, що є якийсь встановлений термін для дій, але я думаю, що ми дивимося на тижні, 

а не на місяці», - додав він. 

Американські законодавці висловили заклопотаність питаннями національної безпеки в зв'язку 

з обробкою даних користувачів TikTok, заявивши, що китайські закони вимагають від усіх 

вітчизняних компаній «підтримувати і співпрацювати з розвідкою, контрольованою Китайською 

комуністичною партією». 

Раніше про намір закрити TikTok у США заявив держсекретар Майк Помпео. 

TikTok - соціальна мережа, яка дозволяє знімати музичні відео, вести прямі ефіри і 

обмінюватися повідомленнями. Платформа вже стала лідером на китайському ринку і 

користується популярністю у багатьох країнах світу, зокрема в США. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/political/675023.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-otkazalsya-torgovyh-peregovorov-kitaem-1594810331.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

ЄС може переглянути відносини з Китаєм через обмеження автономії Гонконгу 

14.07.2020|00:39|Укрінформ 

У відповідь на застосування норм закону про безпеку щодо Гонконгу Євросоюз може 

переглянути відносини з Китаєм. 

Про це завив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час віртуальної пресконференції за 

підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє кореспондент 

Укрінформу. 

«Щодо Китаю. Ми обговорили «драконівські» норми національного безпекового 

законодавства, що були застосовані у Гонконгу. Ми всі мали серйозні питання щодо 

відповідності таких дій міжнародним зобов’язанням Китаю. Наше послання у цьому контексті є 

двоїстим. Перше – населенню Гонконгу про те, що Євросоюз підтримує їхню автономію і 

фундаментальні свободи. Друге – Китаю, що його дії змінюють чинні міжнародні правила, і це 

вимагатиме перегляду двосторонніх відносин та матиме для них негативний вплив», - заявив 

Боррель. 

Він зауважив, що запропонував міністрам закордонних справ країн Євросоюзу розробити 

скоординований підхід до відносин з Китаєм, що визначатиме дії як на загальноєвропейському 

рівні, так і на рівні окремих членів ЄС. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3062355-es-moze-pereglanuti-vidnosini-z-

kitaem-cerez-obmezenna-avtonomii-gonkongu.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Британія заборонила Huawei доступ до своєї мережі 5G 

14.07.2020|17:40| Укрінформ 

Влада Великої Британії вирішила заборонити технологічному гіганту Huawei доступ до 

національної мережі 5G та вилучити усе наявне обладнання китайської компанії. 

Про це повідомляє ABC News. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3062355-es-moze-pereglanuti-vidnosini-z-kitaem-cerez-obmezenna-avtonomii-gonkongu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3062355-es-moze-pereglanuti-vidnosini-z-kitaem-cerez-obmezenna-avtonomii-gonkongu.html


 

33 

 

      

«Британський уряд заборонив китайському технологічному гіганту Huawei доступ до 

національної мережі 5G та вилучить усе наявне обладнання компанії, крок, який може 

коштувати до 2 млрд фунтів (3,6 млрд доларів)», - йдеться у повідомленні. 

Таке рішення ухвалена на тлі постійного тиску з боку США, найважливішого розвідувального 

партнера Великої Британії, який підштовхував британський уряд до скасування рішення 

прем'єр-міністра Бориса Джонсона про надання Huawei обмеженого доступу до розвитку 

національної мережі 5G на початку року. 

14 липня Джонсон очолив засідання Ради національної безпеки Великої Британії (NSC), на якому 

було прийнято остаточне рішення щодо заборони доступу до 5G для Huawei. 

Як зазначається, компанія Huawei працює з телекомунікаціями у Великій Британії з початку 

2000-х років. 

За словами керівника компанії Huawei, вилучення обладнання телекомунікаційного гіганта з 

національних мереж може коштувати до 500 мільйонів фунтів та тривати до десяти років. 

Як повідомлялося, наприкінці червня Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила 

китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці. 

Компанія Huawei була витіснена з американського ринку. Уряди Австралії та Нової Зеландії 

заборонили їй будувати мережі 5G. 

В Канаді уповноважені органи вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до 

конкурсу щодо створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути 

використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3062917-britania-zaboronila-huawei-

dostup-do-svoei-merezi-5g.html 

________________________________________________________________________________ 
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Китай не поступиться своїми національними інтересами в Гонконгу, незважаючи на дії США 

15.07.2020|07:33| Інтерфакс – Україна  

Підхід США до політики Китаю щодо Гонконгу є порушенням міжнародного права і втручанням 

у внутрішні справи Китаю, КНР рішуче відстоюватиме свій суверенітет, йдеться в заяві МЗС КНР, 

поширеній в середу. 

У ній наголошується, що підписаний президентом США Дональдом Трампом «Закон про 

автономію Гонконгу» «порушує міжнародне право і основні норми міжнародних відносин, є 

грубим втручанням у справи Гонконгу і внутрішні справи Китаю». 

«Китайський уряд заявляє в зв'язку з цим рішучий протест», - наголошує МЗС Китаю. 

У заяві йдеться, що «Китай має намір твердо захищати суверенітет і безпеку країни», 

протистояти зовнішньому втручанню в справи Гонконгу. 

«Задум американської сторони перешкодити здійсненню закону про національну безпеку в 

Гонконгу ніколи не буде успішним. Щоб захистити свої законні інтереси, китайська сторона 

дасть необхідну відповідь і введе санкції стосовно відповідних осіб і організацій в США», - 

попереджає МЗС КНР. 

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що підписав закон, який передбачає санкції 

проти китайських офіційних осіб, які обмежили свободи Гонконгу. 

«Сьогодні я підписав закон і указ, націлені на те, щоб Китай ніс відповідальність за утиски в 

Гонконгу», - заявив він на прес-конференції в Білому домі. 

Він пояснив, що крім закону, переданого йому на підпис конгресом, йдеться про указ, що 

скасовує привілейоване ставлення Вашингтона до Гонконгу. Зокрема, це призведе до 

припинення торгових преференцій і до припинення передачі туди американських технологій. 

Раніше обидві палати конгресу схвалили закон, що передбачає санкції проти офіційних осіб, що 

мають відношення до нещодавно прийнятого Закону про національну безпеку Гонконгу. У США 

вважають, що цей закон порушує особливий статус Гонконгу і позбавляє його жителів низки 

свобод. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/674735.html 

________________________________________________________________________________ 
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У ВООЗ поки не бачать можливості для відправки в Китай великої групи фахівців 

18.07.2020|07:33| Інтерфакс – Україна  

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не бачать можливості відправити в Китай у 

липні велику групу фахівців, щоб визначити, чи тваринного походження коронавірус COVID-19, 

повідомляє в п'ятницю Associated Press. 

За словами глави програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я Майкла 

Раяна, спочатку організація розраховувала відправити в Китай більш численну групу експертів, 

але поки сумнівається в тому, що в липні вдасться це зробити. 

Він зазначив, що два експерти, які прибули в Китай минулого тижня, перебувають на карантині 

в одному з готелів Пекіна. У ВООЗ також заявили, що експерти не планують відвідувати Ухань, 

де спалах був уперше виявлено в кінці минулого року. 

Двоє фахівців під час свого візиту повинні визначити «обсяг і сферу охоплення» роботи для 

наступного етапу місії, яка буде безпосередньо націлена на встановлення обставин передачі 

вірусу від тварин до людини. 

У лютому цього року Китай вже відвідала спеціальна делегація ВООЗ по коронавірус. Після 

цього візиту канадський лікар Брюс Ейлвард, який очолив команду, високо оцінив зусилля 

Китаю щодо стримування коронавируса і рівень відкритості в тому, що стосується обміну 

інформацією. 

Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей). Більшість вчених 

вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися 

людині від летючих мишей. 

Раніше ВООЗ ухвалила резолюцію, що закликає до системного аналізу реакції міжнародної 

спільноти на пандемію COVID-19. Однак про розслідування обставин походження вірусу тоді не 

йшлося. 

Тим часом, президент США Дональд Трамп і його прихильники-республіканці неодноразово 

звинувачували Пекін у тому, що він не попередив світ про серйозність і масштаби спалаху 

COVID-19. Також Трамп заявив, що готовий розглянути варіант з введенням санкцій проти Китаю 

у разі, якщо ця країна не буде співпрацювати в розслідуванні з приводу причин поширення 

коронавірусу.  

До незалежного розслідування обставин початку пандемії закликала і влада Австралії. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/675422.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/675422.html
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АНАЛІТИКА 
 

Дональд Трамп вводить санкції проти Гонконгу і Китаю. Що зміниться?  

15.07.2020|22:53| BBC News 

США зробили перший помітний крок до розриву особливих відносин з Гонконгом в спробі 

покарати Китай за придушення свобод в автономії. Президент Дональд Трамп розпорядився 

скасувати частину привілеїв, але утримався від оголошення повномасштабної війни санкцій, 

здатної підірвати статус Гонконгу як світової фінансової столиці і провідника капіталу в 

Китай.  

«Більше ніяких привілеїв, ніякого особливого економічного режиму і ніякого експорту чутливих 

технологій, - сказав Трамп і підписав два документа: прийнятий конгресом закон про санкції і 

окреме президентське розпорядження. – Відтепер ми будемо ставитися до Гонконгу так само, 

як до материкового Китаю». 

Гонконг користується широкою автономією з моменту повернення колишньої британської 

колонії під контроль Пекіна в 1997 році, і статус-кво закріплений на півстоліття. У Гонконзі інші 

закони, політична система, паспорта і навіть мову. Незалежні суди, свобода слова, своя валюта 

і біржа, незалежні торгова політика і фінансове регулювання. 

Тому саме через Гонконг до Китаю притікає майже 60% зовнішніх прямих інвестицій і більше 

70% капіталу. І тому США ставилися до нього як до окремого суб'єкта в двосторонніх відносинах: 

Гонконгу не торкалася ні торгова війна з Китаєм, ні заборона на передачу технологій. Але влітку 

2020 року все змінилося. 

Китай ввів в Гонконзі новий закон про безпеку, який фактично скасував свободу слова і 

незалежність судів в автономії. Світ обурився, і першими діяти почали США. 

Якими санкціями загрожує Трамп. 

Спочатку Вашингтон заборонив експорт оборонної продукції та високих технологій в Гонконг. 

Потім конгрес прийняв закон, що дозволяє вводити санкції щодо китайських офіційних осіб, 

причетних до порушень прав людини в автономії. А також проти банків, які після введення таких 

санкцій ще щонайменше рік будуть свідомо мати справу з цими чиновниками. 

Цей закон і підписав Трамп. А заодно окремим розпорядженням наказав позбавити Гонконг 

частини привілеїв. Він дав своїм підлеглим 15 днів, щоб підготувати скасування преференцій у 

торгівлі, зрівняти в правах власників гонконгських паспортів зі звичайними китайцями, 

припинити тренувати поліцейських і призупинити угоду про екстрадицію. 
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Мета Трампа - не дати Гонконгу зберегти економічну і фінансову міць в разі, якщо Китай 

продовжить знищувати демократію і свободи в автономії. Однак поки Трамп утримується від 

гри ва-банк і не відповів голосам деяких радників, що пропонують почати валютну війну проти 

Гонконгу з метою підірвати основу його фінансової могутності – прив'язку курсу місцевого 

долара до американського. 

Китайський МЗС назвав дії США «грубим втручанням у внутрішні справи». 

У складеному в різких виразах заяві міністерство пригрозило санкціями щодо американських 

громадян і організацій «з метою захисту законних інтересів Китаю». 

«Спроба Сполучених Штатів зірвати проведення в життя закону про національну безпеку для 

Гонконгу не увінчаються успіхом. Ми вимагаємо, щоб американська сторона виправила свої 

помилки і припинила будь-яке втручання у внутрішні справи Китаю. Якщо ця політика 

продовжиться, з боку Китаю піде тверда відповідь», - йдеться в китайській віддповіді Трампу. 

Як зіпсувалися відносини між США і Китаєм. 

В останні місяці відносини між Вашингтоном і Пекіном різко погіршилися. 

У листопаді Трампа чекає непроста боротьба на президентських виборах з демократом Джо 

Байденом. Обидва кандидати не раз звинувачували один одного в надмірній лояльності до 

Китаю. 

Раніше адміністрація президента звинуватила Китай в нарощуванні військової техніки в 

Південно-Китайському морі і агресивній поведінці по відношенню до сусідніх країн. 

Минулого тижня Трамп повідомив журналістам, що сумнівається в імовірності висновку другої 

фази торгового угоди з Китаєм, оскільки той погано впорався з пандемією коронавірусу. 

Також минулого тижня США офіційно вийшли з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Трамп 

вважає, що вона підтримує інтереси Китаю. 

Крім цього адміністрація Трампа ввела санкції відносно китайських політиків, яких вона вважає 

причетними до переслідування уйгурів в провінції Синьцзян. 

Джерело: https://www.bbc.com/russian/news-53417384 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Які шанси Китаю стати незалежним від американських напівпровідників 

16.07.2020|14:07| Хабр 

До 2025 року частка вироблених в Китаї напівпровідників має зрости до 70%.  

https://www.bbc.com/russian/news-53417384
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Китай в даний час може виробляти тільки 20 відсотків чіпів для потреб місцевої індустрії 

інформаційних технологій. Але до 2025 року йому потрібно покрити 70 відсотків своїх потреб. 

Схоже, що і уряд Китаю, і приватні інвестори готові платити стільки, скільки потрібно, щоб це 

відбулося. Але для цього галузь повинна стрибнути вище голови. 

У зв'язку з триваючою торговельною війною з США, Китай намагається зменшити свою 

залежність від американських напівпровідникових технологій і, власне, імпортних чіпів. У 

минулому році уряд Китаю вклав в місцеві технологічні компанії близько 29 мільярдів доларів, 

щоб прискорити розробку вітчизняних CPU, GPU, мережевих плат і модемів. 

Все це частина відомої схеми «3-5-2»: у 2020 році державні організації та установи замінять 30% 

зарубіжних пристроїв і програм на китайські. У 2021 році їх частка складе 50%, а решта 20% 

замінять в 2022 році. Відмова від імпортних апаратних і програмних рішень, які 

використовуються в державних установах призведе до розриву співпраці між Китаєм і США, що 

може серйозно вплинути на бізнес великих американських постачальників, таких як Microsoft, 

Dell і HP. У 2019 Китай імпортував чіпи на суму 306 мільярдів доларів. 

Ставка на темну конячку. 

Реалізувати амбітний план має допомогти компанія Semiconductor Manufacturing International 

(SMIC). Незважаючи на те, що SMIC має представництва в декількох країнах і є найбільшим в 

Китаї виробником напівпровідникових приладів, компанія SMIC до пори до часу не привертала 

до себе великої уваги. Але в червні 2020 року вона має вирішила відмовитися від лістингу на 

Нью-Йоркській фондовій біржі і зробити публічне розміщення акцій на шанхайської біржі STAR 

Market (китайський аналог біржі NASDAQ). 

За даними аналітиків Bloomberg, компанія збирається залучити до 7,6 млрд доларів – це в два 

рази більше, ніж її загальний дохід з початку 2019 року. Засоби, разом з щедрим вливанням 2 

млрд доларів з Національного інвестиційного фонду Китаю, підуть на розширення виробничих 

потужностей та інші підготовчі роботи, необхідні для майбутнього виробництва 7-нм і 5-нм 

чіпів. 

Китайський уряд сподівається на те, що SMIC допоможе реалізувати програму «Зроблено в 

Китаї – 2025», і до 2025 року країна буде самостійно виробляти 70% напівпровідників. 

Технологічне відставання. 

SMIC, можливо, є найбільшим виробником в країні, але все ще відстає від конкурентів, таких як 

TSMC і Samsung. SMIC може виробляти тільки 14-нм чіпи і тільки планує до кінця року запустити 

виробництво 7-нм чіпів. 

Але TSMC виробляє 7-нм чіпи з 2018 року і збирається почати виробництво 5-нм чіпів вже в 

цьому році. Компанія Samsung також протягом останніх двох років випускає чіпи з 7-нм 

процесом і до кінця літа повинна почати виробництво чіпів на 5-нм. 
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SMIC може знадобитися від 5 до 10 років, щоб наздогнати своїх конкурентів. За словами Чжоу 

Чжипін, професора з Пекінського університету і людини з багаторічним досвідом роботи в 

місцевій напівпровідникової промисловості, Китаю доведеться зіткнутися зі зростаючими 

витратами на розробку і виготовлення мікросхем з меншим топологічним розміром. 

Удар по Huawei. 

Але на цьому проблеми не закінчуються. Нещодавно компанія Huawei через санкції США була 

змушена припинити співпрацю з TSMC, тайванським виробником напівпровідників, який 

використовує американське обладнання і програмне забезпечення. Після цього Huawei стала 

партнером Shanghai Microelectronics, MediaTek і SMIC. Хоча до того китайська компанія вже 

витратила мільярди на дворічний запас американських чіпів. 

Huawei – один з найбільших клієнтів SMIC, на частку якого припадає п'ята частина продажів чіпів 

в 2019 році. Однак поки SMIC може виробляти тільки чіпи на 14-нм процесі FinFET (наприклад, 

Kirin 710A). І навіть в цьому випадку виробник напівпровідників все ще використовує 

американський софт.  

Стратегія і тактика. 

Китай вкладає кошти в вітчизняного виробника, але незрозуміло, чи вдасться йому повністю 

піти від використання американських технологій в найближчому майбутньому. А поки компанія 

SMIC, швидше за все, буде змушена отримати експортну ліцензію США, інакше вона ризикує 

втратити доступ до необхідного обладнання та програмного забезпечення від американських 

постачальників. 

Ясно одне – китайський уряд і приватні інвестори прагнуть купити якомога більше акцій SMIC, 

щоб допомогти йому скоротити технологічний розрив з конкурентами. Крім того, компанія 

найняла Бая Нонга, колишнього генерального директора GlobalFoundries, третього за 

величиною в світі виробника напівпровідників – після TSMC і Samsung. 

Джерело: https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/511268/  

________________________________________________________________________________ 

https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/511268/
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ІНФОГРАФІКА 
Розподіл глобальної купівельної спроможності: прогноз 

14.07.2020| Katharina Buchholz|Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/17805/countries-with-the-biggest-purchasing-power/ 

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/17805/countries-with-the-biggest-purchasing-power/
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Відновлення китайської економіки після падіння через COVID-19 

16.07.2020| Felix Richter|Statista 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/17747/china-quarterly-gdp-growth/  

________________________________________________________________________________ 
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Скільки коштуватиме британська заборона Huawei? 

17.07.2020|15:15|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1193981.shtml 

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1193981.shtml
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КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у ХIV 

Міжнародній науковій конференції 

«Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність», яка відбудеться 5 листопада 

2020 року. 

Робота конференції відбудеться за 

тематичними секціями: 

 Китай в сучасному світі: міжнародно-

політичний аспект  

 Дослідження китайської цивілізації: 

історія, філософія, культура  

 Сучасна модель соціально-

економічного розвитку Китаю  

 Теоретичні та прикладні питання 

китайського мовознавства та 

літературознавства 

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ 

у дискусії – до 5 хв.  

Робочі мови: українська, російська, 

китайська, англійська. 

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не фінансує проїзд, проживання та харчування 

учасників конференції. 

У разі Вашої зацікавленості просимо до 15 жовтня 2020 р. надіслати заявку на адресу 

info@sinologist.com.ua.  

Вимоги до оформлення заявки (українською та англійською мовами): 

mailto:info@sinologist.com.ua
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 назва доповіді (всі великі літери), прізвище й ім’я авторів (шрифт напівжирний), 

електронна адреса, установа, місто, де розміщена установа, країна, текст анотації, 

ключові слова (4–8); анотація – до 200 слів; 

 шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал – 1; вирівнювання по ширині; 

 поля: верхнє та нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2 см. 

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до друку у журналі «Китаєзнавчі дослідження». 

Оргкомітет ХIV Міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність»: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ вул. Грушевського 4, кімн. 211 

e-mail: info@sinologist.com.ua web: http://www.sinologist.com.ua  

Секретар оргкомітету: ГОБОВА Євгенія, канд. філол. наук. +38 066 729-0549 

________________________________________________________________________________ 

http://www.sinologist.com.ua/
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал « Китаєзнавчі дослідження» 

 

________________________________________________________________________________ 


