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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

У Китаї після коронакризи економіка почала відновлюватися швидкими темпами  

03.08.2020 |20:45| glavcom.ua 

Аналітики все ж вказують на слабкі місця економіки Китаю, а саме експорт скорочується сім 

місяців поспіль, оскільки коронавірус негативно впливає на попит  

Збільшення виробництва може компенсувати погану динаміку в інших областях, включаючи 

сферу послуг, - економіст 

У Китаї виробництво зростає найшвидшими темпами за останнє десятиріччя. Така динаміка 

свідчить про те, що відновлення економіки починає набирати обертів, пише CNN. 

Зазначається, що індекс ділової активності (PMI) виріс до 52,8 пункту в липні з червневих 51,2. 

«Це найшвидший зліт з січня 2011 року», - йдеться у повідомленні. 

Економіст Джуліан Еванс-Прітчард вважає, що збільшення виробництва може компенсувати 

погану динаміку в інших областях, включаючи сферу послуг. 

Додатковий стимул сектору надає пакет підтримки з боку держави обсягом $500 мільярдів. 

Аналітики все ж вказують на слабкі місця економіки Китаю. «Експорт скорочується сім місяців 

поспіль, оскільки коронавірус негативно впливає на попит. Ринок праці також знаходиться в 

кризі. Ми попереджаємо, що показники PMI можуть знизитися в найближчі місяці, оскільки в 

усьому світі темпи відновлення уповільнюються», - відзначають експерти фінансової компанії 

Nomura. 

Китайська економіка першою в світі почала зростання після пандемії коронавірусу. ВВП країни 

виріс на 3,2% в другому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

Джерело: https://glavcom.ua/world/observe/u-kitaji-pislya-koronakrizi-ekonomika-pochala-

vidnovlyuvatisya-shvidkimi-tempami--696689.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://glavcom.ua/world/observe/u-kitaji-pislya-koronakrizi-ekonomika-pochala-vidnovlyuvatisya-shvidkimi-tempami--696689.html
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Китай продовжить відкривати свій ринок капіталу 

04.08.2020 |16:54| Міжнародне радіо Китаю 

Китай продовжить відкривати свій ринок капіталу та спрощувати доступ для іноземних 

інвесторів, повідомив Китайський комітет з контролю над цінними паперами. 

Пообіцявши скасувати непотрібні заходи управління й контролю, щоб ринкові сили відіграли 

більш значну роль на ринку капіталу, комітет також заявив про «нульову терпимість» до 

незаконних дій, таких як інсайдерська торгівля та фінансове шахрайство. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200804/519980.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

За півроку Китай збільшив виробництво сонячної електроенергії на 20% 

04.08.2020 |EcoTown 

У першому півріччі 2020 року у Китаї виробництво сонячної електроенергії зросло у річному 

обчисленні на 20% - до 127,8 млрд кВт-год. 

Як свідчать дані державного управління у справах енергетики стійке зростання потужностей у 

сфері відновлюваних джерел енергії, у січні-червні спостерігалося стійке зростання потужностей 

у сфері відновлюваних джерел енергії, передає russian.people.com.  

У першому півріччі вітроелектростанції у Китаї збільшили виробництво електроенергії на 10,9% 

- до 237,9 млрд кВт-год. 

У січні-червні 2020 року встановлена потужність у сферах сонячної та вітроенергетики 

збільшилася на 11,52 МВт і 6,32 МВт відповідно. 

Китай просувається вперед у розвитку ВДЕ на тлі переходу до низьковуглецевої економіки. 

Згідно з планом уряду, до кінця 2020 року відновлювані джерела енергії забезпечать 1,9 трлн 

кВт-год електроенергії, що складе близько 27% від загального обсягу щорічного виробництва 

електроенергії в країні. 

Джерело: https://ecotown.com.ua/news/Za-pivroku-Kitay-zbilshiv-virobnitstvo-sonyachnoi-

elektroenergii-na-20/  

________________________________________________________________________________ 
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Двері Китаю відкриті для іноземного бізнесу — МЗС КНР 

06.08.2020 |17:30| Міжнародне радіо Китаю 

Китай, як і раніше, вітає іноземні компанії в бажанні інвестувати та розвивати свою діяльність на 

території Китаю. Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Ван 

Веньбінь. Так він прокоментував заяву голови Торгової палати Європейського союзу з торгівлі в 

Китаї Йорга Вуттке, який висловив впевненість у розвитку європейських компаній у КНР, 

висловивши надію, що вони стануть частиною великої історії розвитку Китаю. 

«Як поборник і пропагандист світової економіки відкритого типу, Китай завжди тримає свої 

двері широко відкритими й готовий надавати компаніям з Європи та інших частин світу ділове 

середовище міжнародного рівня, орієнтоване на ринок і засноване на верховенстві права» — 

зазначив Ван Веньбінь. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200806/521391.html 

________________________________________________________________________________ 

 

Китай витратив понад 500 млрд юанів, виручених від продажу «антивірусних» облігацій — 

міністр фінансів 

07.08.2020 |16:31| Міжнародне радіо Китаю 

До 29 липня Китай використав 510,5 млрд юанів /73,52 млрд доларів США/, отриманих в 

результаті емісії спеціальних казначейських облігацій для фінансування боротьби з епідемією 

COVID-19. Про це повідомив міністр фінансів КНР Лю Кунь. 

За його словами, до кінця липня Китай завершив запланований випуск спеціальних 

казначейських облігацій для фінансування боротьби з епідемією COVID-19 на загальну суму 1 

трлн юанів. 

Виручені кошти були передані урядам окружного та повітового рівня після того, як частина 

грошей була, відповідно до законодавства, утримана адміністраціями провінційного рівня. Лю 

Кунь додав, що міністерство ввело в дію механізм спостереження за розподілом, розміщенням 

і використанням фінансів. 

У травні Китай оголосив про намір збільшити бюджетний дефіцит на 1 трлн юанів у порівнянні 

з минулим роком і випустити державні облігації для боротьби з епідемією COVID-19 на загальну 

суму 1 трлн юанів. Цей крок мав стати частиною зусиль з підтримки економіки, яка постраждала 

від епідемії. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200807/522039.html 

________________________________________________________________________________ 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200806/521391.html
http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200807/522039.html
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Азія сформує світовий ринок м'яса на 10 років 

08.08.2020 |09:35| AgroPortal 

Зростання доходів середнього класу в Азії, особливо у В'єтнамі та Індонезії, сприятиме 

зростанню споживання м'яса протягом наступного десятиліття. 

Про це повідомляє Еnglish.fleischwirtschaft.de. 

Світові сільськогосподарські ринки продовжують стикатися із рядом невизначеностей, такими 

як поширення африканської чуми свиней (АЧС), пандемія коронавірусу, зміна клімату та зміна 

харчових звичок споживачів. Це все впливає на попит та пропозицію м’яса.  

Збільшення доходів азійських домогосподарств залишається головним фактором, що сприяє 

зростанню світового споживання м'яса, яке, за прогнозами Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО), 

зростатиме на 1,2% щорічно протягом наступних десяти років.  

Глобальний попит на яловичину буде зростати за рахунок приросту населення та зростання 

кількості домогосподарств середнього класу. Споживання яловичини в Азії зросте на 2,7 млн 

тонн протягом наступних десяти років. 

Зокрема, у В'єтнамі та Індонезії прогнозується, що обсяги імпорту яловичини збільшаться 

відповідно на 24% та 34%. Китай залишається величезним ринком збуту яловичини, однак після 

АЧС країна обмежить подальше зростання її імпорту. Виробництво птиці в Індії, Бразилії та 

Індонезії складе велику частку від загального приросту виробництва м'яса. 

До 2029 року Бразилія та США збільшать обсяги виробництва яловичини трохи більше, ніж на 

півмільйона тонн. Однак їхня частка у світовому виробництві яловичини не зміниться, оскільки 

низка менших країн, таких як Пакистан та Південна Африка, мають намір збільшити свою частку 

виробництва. 

Світовий експорт м'яса зросте із середньорічним темпом від 0,7% до 2029 року, що призведе 

до загального обсягу глобальної експортної торгівлі до 42 млн тонн. 

Джерело: https://agroportal.ua/ua/news/mir/aziya-sformiruet-mirovoi-rynok-myasa-na-10-let/ 

________________________________________________________________________________ 
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СУСПІЛЬСТВО 

  

У Китаї через смерть пацієнта від бубонної чуми ізолювали селище 

07.08.2020 |10:54| НВ 

У Китаї в регіоні Внутрішня Монголія через смерть людини від бубонної чуми заблокували 

селище Суджі Сіньцунь, де жив померлий. Там проводять щоденну дезінфекцію будинків. 

Про це повідомляє CNN. 

Як заразився померлий пацієнт, не повідомляється. 

Жителів селища, де жив пацієнт, перевірили на бубонну чуму, поки що тести показали негативні 

результати. Дев’ять близьких контактів і 26 вторинних контактів пацієнта помістили на карантин. 

Район Дамао Банер перевели на третій з чотирьох можливих рівнів попередження чуми. 

Це другий випадок — і перша смерть від бубонної чуми, підтверджена в Китаї цього року. 

Попередній випадок був виявлений в липні в Баяннурі, іншому місті регіону Внутрішня 

Монголія. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/countries/bubonna-chuma-v-kitaji-pomer-paciyent-izolyuvali-

cile-selishche-ostanni-novini-50104739.html  

________________________________________________________________________________ 
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Розірвана Земля. У Китаї знайшли сліди суперконтиненту, який існував 2 млрд років тому 

06.08.2020 |11:05| НВ 

На глибині 35−50 км під північною частиною Китаю вчені виявили геологічні структури, які 

підтверджують існування древнього суперконтиненту Нуна. 

Якщо сьогодні на Землі існує сім континентів, які відділені океаном, раніше вся суша на нашій 

планеті була об'єднана в єдине ціле, - так звані суперконтиненти. 

У якийсь момент історії ці суперконтиненти почали у буквальному сенсі розриватися через 

сейсмічну активність та рух тектонічних плит всередині Землі. 

Згідно з результатами нового дослідження геологів з Китаю, Німеччини та Австралії, глибоко під 

Землею у північній частині Китаю існують докази одного з найстаріших суперконтинентів. 

Щоб дізнатися структуру земної кори у цьому регіоні, вчені встановили сейсмічні датчики на 

глибині близько 500 метрів уздовж 300-кілометрової лінії під пустельним плато Ордос, яке 

розташоване поблизу кордону Китаю з Монголією. 

Геологи називають цей регіон Північно-Китайським кратоном або древньою тектонічною 

платформою. 

Сейсмічні дані підтвердили, що під містом Дуншен розташована незвичайна структура - 

впадина Мохо, де земна кора різко обривається з глибини 35 км до глибини понад 50 км. При 

цьому, горизонтальна відстань впадини становить всього 40 км. 

Виявилося, що впадина збігається з аналогічною структурою, яку раніше вчені виявили під 

Гімалайськими горами. 

Автори дослідження з'ясували, що приблизний вік Мохо становить 2 млрд років, і саме ця 

структура може бути підтвердженням існування гіпотетичного суперконтиненту Нуна. 

Геологи проаналізували сейсмічні дані про схожі впадини такого ж віку на інших шести 

континентах і заявили, що тепер вони можуть сформувати повну картину створення 

стародавньої суперконтиненту. 

Пропозицію про існування суперконтиненту Нуна (також відомого як Колумбія та Хадсонленд) 

висунули тільки на початку 2000-х. 

Вчені припускають, що Нуна об'єднувала більшість тектонічних структур, які формують всі 

сучасні континенти. Враховуючи навіть Український щит, на якому стоїть більша частина України. 
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Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/popscience/u-kitaji-znayshli-slidi-starodavnogo-

superkontinentu-50104489.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив на орбіту новий оптичний супутник 

06.08.2020 |19:35| Укрінформ  

Китай вивів на орбіту Gaofen-9 04, новий оптичний супутник дистанційного зондування Землі. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Сьогодні з космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, о 12 годині за пекінським 

часом була запущена ракета Long March-2D разом із супутником Gaofen-9 04. 

 

Оптичний супутник має високу роздільну здатність. 

Зазначається, що сам супутник буде використовуватися в основному для обстеження земель, 

містобудування, підтвердження права на землю, проєктування дорожньої мережі, оцінки 

врожайності сільськогосподарських культур та запобігання та ліквідації наслідків катастроф. 

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/u-kitaji-znayshli-slidi-starodavnogo-superkontinentu-50104489.html
https://nv.ua/ukr/techno/popscience/u-kitaji-znayshli-slidi-starodavnogo-superkontinentu-50104489.html
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Також Gaofen-9 04 передаватиме інформацію щодо розвитку ініціативи «Один пояс, один 

шлях». 

Фото: Сіньхуа 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3077075-kitaj-zapustiv-na-orbitu-novij-

opticnij-suputnik.html   

________________________________________________________________________________ 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3077075-kitaj-zapustiv-na-orbitu-novij-opticnij-suputnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3077075-kitaj-zapustiv-na-orbitu-novij-opticnij-suputnik.html
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КОРОНАВІРУС 

 

У Китаї завершила роботу місія ВООЗ, яка з'ясовувала походження коронавірусу 

03.08.2020 |18:05| Газета «День» 

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка з'ясовувала походження 

коронавірусної інфекції, завершила місію у Китаї. 

Про це на брифінгу у понеділок заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає 

Укрінформ. 

«Одним з напрямків, які ми продовжуємо вивчати, є походження вірусу, що викликає COVID-19. 

Передова група ВООЗ, яка здійснила поїздку до Китаю, завершила свою місію, яка стане 

основою для подальших спільних зусиль, спрямованих на з'ясування походження вірусу», - 

заявив він. 

За словами Гебреєсуса, результатом роботи місії стало створення експертами ВООЗ та Китаю 

документа «про дослідження і програму діяльності міжнародної групи під керівництвом ВООЗ». 

У цю групу увійдуть експерти з Китаю та інших країн. 

Епідеміологічні дослідження з метою виявлення потенційного джерела зараження ранніх 

випадків розпочнуться в Ухані. 

Докази та гіпотези, сформовані в рамках цієї роботи, стануть основою для подальших 

довгострокових досліджень. 

Джерело: https://day.kyiv.ua/uk/news/030820-u-kytayi-zavershyla-robotu-misiya-vooz-yaka-

zyasovuvala-pohodzhennya-koronavirusu  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї розпочалися випробування на добровольцях розробленої спільно з ФРН вакцини від 

COVID-19 

05.08.2020 |17:22| Інтерфакс-Україна 

Клінічні випробування вакцини від COVID-19 на людині розпочалися у Китаї, передають західні 

ЗМІ із посиланням на заяви фармацевтичних компаній. 

У випробуваннях вакцини, яку розробили співробітники китайської компанії Fosun Pharma і 

німецької фармацевтичної групи BioNTech, беруть участь 144 людини. Вони отримають по дві 

https://day.kyiv.ua/uk/news/030820-u-kytayi-zavershyla-robotu-misiya-vooz-yaka-zyasovuvala-pohodzhennya-koronavirusu
https://day.kyiv.ua/uk/news/030820-u-kytayi-zavershyla-robotu-misiya-vooz-yaka-zyasovuvala-pohodzhennya-koronavirusu
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дози вакцини з перервою в 21 день. При цьому 72 людини вже отримали першу дозу. Спочатку 

вакцину випробують на людях віком 18-55 років, потім на більш літніх людях. 

Китайська компанія Fosun Pharma і німецька BioNTech розробляють вакцину під назвою 

BNT162b1. Крім того, BioNTech із американською компанією Pfizer розробляють вакцину під 

назвою BNT162b2. 

На сьогодні вчені в усьому світі працюють над майже 200 вакцинами від коронавірусу, 

приблизно два десятки наразі проходять клінічні випробування на добровольцях. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/679189.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай поділився досвідом боротьби з COVID-19 на засіданні «ООН-жінки» 

06.08.2020 |17:03| Міжнародне радіо Китаю 

5 серпня в онлайн-режимі відбувся круглий стіл на рівні міністрів з просування реалізації п'ятої 

Цілі в галузі сталого розвитку ООН в умовах пандемії COVID-19. Його провела організація «ООН-

жінки». Тема заходу — «Від реагування до відновлення: досвід Китаю та глобальних партнерів». 

Перший член секретаріату Всекитайської федерації жінок Хуан Сяовей виступила з програмною 

промовою, в якій представила досягнення та досвід Китаю у сфері координації роботи з 

профілактики та стримування епідемії й соціально-економічного розвитку в країні. 

Хуан Сяовей закликала всі країни світу зміцнювати усвідомлення важливості глобальної 

спільноти єдиної долі, посилити згуртованість і координацію з метою спільного протистояння 

пандемії. Вона також закликала сприяти досягненню рівності статей і всебічному розвитку 

жінок. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200806/521389.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Протистояння Китаєм епідемії демонструє очевидну перевагу традиційної системи цінностей 

07.08.2020 |16:20| Міжнародне радіо Китаю 

За минулі місяці Китай пережив серйозні випробування безпрецедентною коронавірусною 

епідемією. Директор дослідницького інституту Китаю при університеті Фудань Чжан Вей днями 

в програмі «Це — Китай» заявив, що моральні якості, яку продемонстрував китайський народ 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/679189.html
http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200806/521389.html
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під час боротьби з епідемією, значно збільшили впевненість китайців у традиційній системі 

цінностей. Китай зробив свій внесок у загальну моральну цінність людства. 

На думку Чжан Вея, у китайській культурі підкреслюється важливість поважати закономірності 

й ставитися до інших народів з любов'ю, поважати людей з високими моральними якостями. 

Під час протистояння епідемії Китай висунув концепцію «Життя людей — понад усе», яка мала 

загальне значення. Крім того понад 40 тис. медиків своєчасно відправлялися в заражені регіони 

з метою боротьби з епідемією. Поставши перед труднощами, китайський народ став більш 

згуртованим. Це і є частина китайської традиційної системи цінностей, яка існує в крові китайців, 

що заслужило визнання не тільки в Китаї, але і за кордоном. 

Чжан Вей зазначив, що вірус — загальний виклик для всього людства. В умовах пандемії, 

концепція «Спільноти єдиної долі людства» вже стала неминучою. З точки зору тенденцій 

розвитку історії, з оформлення спільнот єдиних інтересів і єдиної відповідальності до створення 

зрештою «Спільноти єдиної долі людства» це, можливо, є правильним вибором для всіх країн. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200807/522024.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200807/522024.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Посол Сергій Камишев провів зустріч з китайським інвестором ВОСЕ 

03.08.2020 |11:29| Посольство України в КНР 

З метою просування інвестиційного співробітництва з Китаєм, 31 липня Посол України в КНР 

Сергій Камишев зустрівся з керівництвом компанії «Bohai Commodity Exchange Co., Ltd.» (ВОСЕ), 

яка оперує найбільшою спотовою біржею в Китаї (обіг - 1 трлн. юанів). 

На сьогодні згадана компанія успішно набула права власності на 99,9 % акцій Українського банку 

реконструкції та розвитку (2017 р.), а також 49,9 % акцій АТ «Фондова біржа ПФТС» (2020 р.). 

Розгортання ділової активності BOCE в Україні сприятиме розвитку фондового ринку в нашій 

державі з урахуванням китайського досвіду та стимулюватиме ринкову конкуренцію. 

Вказана зустріч дозволила з’ясувати бачення китайського інвестора щодо актуального 

інвестиційного клімату в Україні, а також його планів подальшої інвестдіяльності в нашій 

державі. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1599091060259389 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай на 200% наростив імпорт соняшникового шроту з України 

04.08.2020 |AgroNews 

У 2019/20 МР (вересень-червень) експорт українського соняшникової шроту досяг рекордного 

рівня і виріс на 10% в порівнянні з минулим роком. Про це повідомляють аналітики 

УкрАгроКонсалт, пише agronews.ua. 

Китай в два рази наростив закупівлі соняшникової шроту з України. Експорт в країни ЄС 

знизився. 

Зростання обсягів експорту відзначений в напрямку таких ринків: Індія (+ 115%), Марокко (+ 

31%), Туреччина (+ 18%). 

Зниження темпів експорту реєструється в напрямку Великобританії, Нідерландів, Франції. 

Детальна інформація по експорту олійних культур і продуктів їх переробки, балансам попиту і 

пропозиції, ціновим тенденціям, станом посівів та хід збиральної / посівної кампанії в країнах 

Чорноморського регіону, доступна на онлайн платформі AgriSupp від УкрАгроКонсалт. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1599091060259389
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Джерело: https://agronews.ua/news/kytay-v-dva-razy-narostyv-import-soniashnykovoho-shrotu-z-

ukrainy/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Зустріч Посла з директором Національного художнього музею Китаю 

05.08.2020 |13:16| Посольство України в КНР 

4 серпня ц.р. Посол Сергій Камишев провів зустріч з Директором Національного художнього 

музею Китаю У Вейшанєм, який також є почесним академіком Національної академії мистецтв 

України. У Вейшань – відомий китайський скульптор, автор понад 500 скульптурних робіт, у тому 

числі й композиції «Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу», встановленої у ботанічному 

саду ім.Фоміна (м.Київ). 

У ході зустрічі відбувся плідний обмін думками з питань активізації українсько-китайського 

співробітництва у галузі культури та мистецтва. Крім того, сторони досягли принципової 

домовленості про вивчення можливостей реалізації проєктів, приурочених до пам’ятних дат у 

історії дружніх відносин між двома країнами. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1600943450074150  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол Сергій Камишев провів зустріч з китайським інвестором «China Gezhouba Group 

Corporation» 

05.08.2020 |13:17| Посольство України в КНР 

Черговим важливим кроком для заохочення інвестиційної діяльності китайських компаній в 

Україні стала зустріч 4 серпня Посла України в КНР Сергія Камишева з Главою правління «China 

Gezhouba Group Corporation» ЛЮЙ Цзесяном. 

Вказана державна компанія здійснює свою діяльність з 1970 року та спеціалізується на 

будівництві об’єктів гідроенергетики у Китаї та за його межами. Її візитівкою стало будівництво 

найбільшої в світі дамби «Three Gorges» (провінція Хубей, КНР). На сьогодні компанія є 

учасницею (будівництво та співфінансування) схожих проєктів у різних куточках світу. «China 

Gezhouba Group Corporation» має значні інвестиційні інтереси в Україні. У Києві працює 

український офіс компанії. 

https://agronews.ua/news/kytay-v-dva-razy-narostyv-import-soniashnykovoho-shrotu-z-ukrainy/
https://agronews.ua/news/kytay-v-dva-razy-narostyv-import-soniashnykovoho-shrotu-z-ukrainy/
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1600943450074150
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З метою успішної реалізації взаємних інтересів керівництву CGGC надані рекомендації 

Посольства відносно механізму взаємодії з причетними органами влади нашої держави, а 

також висловлено готовність надавати дипломатичний супровід відповідним інвестиційним 

проєктам. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1600944520074043  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські інвестори «Мотор Січі» офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з 

DCH Ярославського 

05.08.2020 |19:35| УНІАН 

Китайські інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, оприлюднили офіційну 

інформацію про співпрацю з групою DCH Олександра Ярославського по АТ «Мотор Січ» на сайті 

Шанхайської біржі. 

У повідомленні Ради директорів йдеться, що компанії Xinwei і Skyrizon продовжують процес 

злиття і реорганізації активів, розпочатий в 2017 р. Нагадаємо, що цей процес пов'язаний з 

наміром сконцентрувати акції українського авіабудівного АТ «Мотор Січ» на компанії Skyrizon, і 

в міру реалізації зіткнувся з перешкодами у вигляді заборонного рішення Антимонопольного 

комітету України і арешту акцій «Мотор Січі» в судовому порядку з ініціативи СБУ. 

Попередній раунд реорганізаційних активностей припускав подачу в АМКУ спільної заявки 

Skyrizon і державного концерну ДК «Укроборонпром». Однак керівництво концерну публічно 

назвало угоду неактуальною, а термін відповідних домовленостей закінчився ще в кінці 2019 р. 

«У зв'язку зі змінами, що відбулися в основі ділового співробітництва між Skyrizon і ДК 

«Укроборонпром», Skyrizon провела переговори щодо співпраці в галузі авіаційних двигунів із 

групою DCH (Україна) і дійшла згоди. 4 серпня 2020 року Skyrizon відкликала з 

Антимонопольного комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з ДК «Укроборонпром»; 4 

серпня 2020 року дочірня Skyrizon і DCH спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет 

України», - йдеться в повідомленні на сайті Шанхайської біржі. 

Китайська сторона також підкреслює в своєму оголошенні, що «DCH - одна з важливих 

промислово-фінансових груп України, яка об'єднує металургійну, гірничодобувну, 

машинобудівну, інфраструктурну, фінансову та інші галузі. Вона володіє Дніпровським 

металургійним заводом, гірничорудною компанією, Харківським тракторним заводом, 

харківським міжнародним аеропортом, страховою компанією «ІНГО», банком «Кредит Дніпро» 

та іншими великими підприємствами. Місія DCH Group - максимальне підвищення глобальної 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1600944520074043
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конкурентоспроможності української економіки. Підвищуючи ефективність компанії в різних 

галузях і реалізуючи великі соціально значущі економічні проєкти, вона створює умови для 

збільшення іноземних інвестицій в Україну». 

Як сказано в цьому повідомленні, Skyrizon сподівається, що співпраця з DCH «підштовхне до 

швидкого отримання схвалення АМКУ і сприятиме якнайшвидшому завершенню великої 

реструктуризації внутрішніх активів». 

Раніше за заявою Xinwei торги акціями цієї компанії на Шанхайській біржі тимчасово 

припинялися, проте в липні 2019 року вони були відновлені. З цього моменту Xinwei щомісяця 

інформує фондовий ринок про хід процесу реорганізації, виконуючи свої зобов'язання щодо 

поетапного розкриття інформації для захисту прав інвесторів. 

Як відомо, група DCH Олександра Ярославського (топ-10 рейтингу Forbes Ukraine) володіє 

портфелем активів в індустріальному секторі та має досвід виведення великих промислових 

підприємств з кризи, викликаної неправомірними судовими та іншими регуляторними 

рішеннями. До складу поточних інвестицій DCH входить Міжнародний аеропорт «Харків» і 

проєкт будівництва нового аеропорту в Дніпрі, що обумовлює інтерес групи до авіаційної галузі. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/transport/kitayski-investori-motor-sichi-oficiyno-

poinformuvali-fondoviy-rinok-pro-spivpracyu-z-dch-yaroslavskogo-novini-ukrajina-11102324.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» 

06.08.2020 |20:39| Укрінформ  

Антимонопольний комітет України проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на 

відповідність конкурентному законодавству. 

Про це йдеться у коментарі голови АМКУ Ольги Піщанської, наданому кореспондентові 

Укрінформу відділом комунікацій цього органу. 

За словами Піщанської, АМКУ усвідомлює важливість здійснення контролю за концентраціями 

об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. 

«Так, на сьогодні АМКУ розглядається 4 справи про концентрації (у вигляді набуття 

опосередкованого контролю над ПАТ «Мотор Січ»), в рамках яких досліджується вплив 

заявлених транзакцій на стан конкуренції на задіяних товарних ринках. Зокрема: авіаційних 

двигунів для літаків та вертольотів, їх технічного обслуговування та ремонту», - зазначила вона. 

https://www.unian.ua/economics/transport/kitayski-investori-motor-sichi-oficiyno-poinformuvali-fondoviy-rinok-pro-spivpracyu-z-dch-yaroslavskogo-novini-ukrajina-11102324.html
https://www.unian.ua/economics/transport/kitayski-investori-motor-sichi-oficiyno-poinformuvali-fondoviy-rinok-pro-spivpracyu-z-dch-yaroslavskogo-novini-ukrajina-11102324.html
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Голова Антимонопольного комітету додала, що хоча покупець акцій ПАТ «Мотор Січ» відкликав 

заяви про надання дозволу на концентрації, АМКУ продовжує здійснювати розпочате з власної 

ініціативи дослідження питання набуття акцій ПАТ «Мотор Січ» без отримання дозволу АМКУ. 

«АМКУ в межах повноважень буде проведена оцінка продажу стратегічного підприємства 

«Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству. За результатами проведеної 

перевірки, в разі виявлення порушень, будуть вжиті жорсткі заходи реагування у відповідності 

до чинного законодавства», - наголосила Піщанська. 

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 6 серпня доручив Прем’єр-

міністру спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони, Службою безпеки України 

вжити заходів щодо захисту економічних інтересів держави. На думку Президента, слід 

здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або 

продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне 

(домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а 

також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема 

публічного акціонерного товариства «Мотор Січ». 

4 серпня стало відомо, що представники групи DCH, яка належить Олександру Ярославському, 

досягли домовленості з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings 

Limited, спільно розвивати «Мотор Січ». 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3077098-antimonopolnij-komitet-provede-

ocinku-prodazu-pidpriemstva-motor-sic.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол Сергій Камишев провів зустріч у корпорації «China Meheco Group Co., Ltd» 

07.08.2020 |07:11| Посольство України в КНР 

6 серпня Посол України в КНР Сергій Камишев зустрівся з заступником Генерального директора 

однієї з найбільших китайських державних корпорацій з виробництва медичних товарів «China 

Meheco Group Co., Ltd» Ду Ю. 

Метою зустрічі було обговорення напрямків співпраці між Україною та китайською 

корпорацією, у тому числі, у контексті боротьби з COVID-19. Також було доведено інформацію 

стосовно інвестиційних можливостей України у сфері фармацевтики та медичних послуг. З цією 

метою повідомлено про механізми підтримки іноземного інвестора в Україні (Рада експортерів 

та інвесторів при МЗС України, «investment nanny», Офіс з сприяння інвестиціям 

«UkraineInvest»). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3077098-antimonopolnij-komitet-provede-ocinku-prodazu-pidpriemstva-motor-sic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3077098-antimonopolnij-komitet-provede-ocinku-prodazu-pidpriemstva-motor-sic.html
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Відзначено, що встановлений керівництвом МЗС України пріоритет всебічного співробітництва 

з Китаєм, відкриває вікно можливостей для нових інвестиційних проєктів китайських компаній 

в Україні. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1602610379907457  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна та Китай обговорили співпрацю в міжнародних організаціях 

07.08.2020 |22:10| Українські національні новини  

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом 

Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном та обговорила співпрацю в 

міжнародних організаціях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України. 

“У фокусі уваги були питання двостороннього порядку денного та співпраці в міжнародних 

організаціях. Сторони констатували незмінність базових принципів двосторонніх відносин, які 

полягають у взаємній повазі суверенітету, територіальної цілісності та незалежності, а також 

підтримці з чутливих для сторін питань”, — йдеться в повідомленні. 

Також Еміне Джапарова детально поінформувала про ситуацію на території тимчасово 

окупованої Автономної Республіки Крим та злочини, що вчиняються окупаційною владою 

Криму, а також висловила вдячність китайській стороні за тверду політичну позицію з цього 

питання. 

Окрім того, сторони торкнулись перспективних напрямків практичної взаємодії та кроків, 

спрямованих на збільшення обсягів співпраці. 

“Перша заступниця міністра високо оцінила взаємодію сторін у сфері боротьби з поширенням 

коронавірусної інфекції”, — зазначається в повідомленні. 

Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/1884880-ukrayina-ta-kitay-obgovorili-spivpratsyu-v-

mizhnarodnikh-organizatsiyakh  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

Microsoft таки купляє TikTok 

03.08.2020 |11:18| Укрінформ  

Американська компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі китайської соціальної мережі 

TikTok. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву компанії. 

Перемовини щодо угоди повинні бути завершені до 15 вересня. 

«Новий сервіс буде ґрунтуватися на досвіді, який наразі подобається користувачам TikTok, 

разом із захистом, конфіденційність та цифровий захист безпеки світового класу», - заявили в 

Microsoft. 

Проте в компанії відмовилися розкривати деталі угоди. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3074727-microsoft-taki-kuplae-tiktok.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська компанія подала позов до Apple на $1,4 млрд 

04.08.2020 |09:30| НВ. Бізнес 

Китайська компанія Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology подала позов проти 

американської корпорації Apple, звинувативши її в порушенні патентних прав. 

Про це повідомляє Reuters. 

Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology також відома як Xiao-i. Компанія спеціалізується 

на рішеннях в сфері штучного інтелекту. Вона вимагає від Apple відшкодувати збиток на суму 10 

мільярдів юанів ($1,43 млрд) і припинити «виробництво, використання, обіцянку продавати, 

продаж і імпорт» продуктів, які порушують патент. У Xiao-i стверджують, що технологія 

розпізнавання голосу Siri від Apple порушує патент, на який китайська компанія подала заявку в 

2004 році і який отримала в 2009 році. 

В Apple не відповіли на запит про коментар. Агентство відзначає, що протистояння між 

компаніями почалося майже 10 років тому. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3074727-microsoft-taki-kuplae-tiktok.html
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У 2012 році Shanghai Zhizhen вперше подала в суд на Apple за порушення патентних прав. У 

липні Верховний народний суд КНР визнав патент, що стосується технології розпізнавання 

голосу, дійсним. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/apple-zagrozhuye-vtrata-1-4-mlrd-cherez-pozov-

kitayskoji-kompaniji-ostanni-novini-50104003.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

МЗС КНР закликав США припинити політизацію торгово-економічних питань 

04.08.2020 |16:34| Міжнародне радіо Китаю 

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в майбутні кілька днів американська адміністрація 

вживе комплекс заходів щодо китайських компаній-розробників програмного забезпечення, 

діяльність яких, за словами американського держслужбовця, ставлять під загрозу державну 

безпеку США, недвозначно натякнувши на такі відомі у світі компанії, як TikTok і WeChat. У 

зв'язку з цим 3 серпня в Пекіні, виступаючи на пресконференції, офіційний представник МЗС 

КНР Ван Веньбінь закликав американську сторону припинити політизацію торгово-економічних 

питань і проведення політики, спрямованої на дискримінацію під приводом «державної 

безпеки».  

Той факт, що американська сторона безпідставно загрожує китайським компаніям і порушує 

принципи ринкової економіки, розкриває лицемірство та подвійні стандарти американської 

сторони, яка заявляє про так званий «захист справедливості та свободи», заявив китайський 

дипломат, зазначивши, що дії американської адміністрації порушують принципи, встановлені 

Світовою організацією торгівлі, що передбачають відкритість, прозорість і недискримінацію. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200804/519677.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Варварська заборона TikTok — головний біль США 

05.08.2020 |17:00| Міжнародне радіо Китаю 

3 серпня президент США Дональд Трамп зажадав, щоб американський підрозділ китайської 

соціальної мережі TikTok було продано американській компанії до 15 вересня, інакше 

соцмережа припинить роботу на території країни. Висловлювання американського лідера 

викликало великий резонанс серед міжнародної спільноти. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/apple-zagrozhuye-vtrata-1-4-mlrd-cherez-pozov-kitayskoji-kompaniji-ostanni-novini-50104003.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/apple-zagrozhuye-vtrata-1-4-mlrd-cherez-pozov-kitayskoji-kompaniji-ostanni-novini-50104003.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200804/519677.html
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Громадськість вважає, що Сполучені Штати під приводом захисту національної безпеки чинять 

тиск на китайські високотехнологічні підприємства. 

Під час роботи в США TikTok ніколи не порушував законодавства. Всі дані його американських 

користувачів зберігаються в Сполучених Штатах, а їх копії зберігаються в Сінгапурі. Американські 

політики обмовили TikTok, назвавши його «китайським засобом зі збору інформації». Це 

політизоване економічне питання. 

Ще одна важлива причина можливої заборони TikTok на території США полягає в тому, що ця 

популярна соціальна мережа загрожує монополії американських комерційних гігантів у цій 

сфері. 

Британська газета Financial Times вважає, що кінцева мета влади США полягає в тому, щоб 

примусити TikTok продати підрозділ бізнесу в США американській компанії. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200805/520657.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Від 10 до 30 мільярдів: Microsoft веде переговори про покупку TikTok – ЗМІ 

06.08.2020 |13:33| Укрінформ  

Американська компанія Microsoft планує завершити переговори про придбання китайської 

соціальної мережі TikTok протягом найближчих трьох тижнів, при цьому сума угоди може 

становити від 10 млрд до 30 мільярдів доларів. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNBC. 

За даними телеканалу, переговори щодо ціни ще тривають. Microsoft планує завершити їх у 

найближчі три тижні, щоб встигнути до 15 вересня. 

У разі, якщо угода відбудеться, компанія ByteDance, якій належить TikTok, має передати 

Microsoft коди програмування протягом року. 

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі 

соцмережі TikTok. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3076767-vid-10-do-30-milardiv-microsoft-

vede-peregovori-pro-pokupku-tiktok-zmi.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200805/520657.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3076767-vid-10-do-30-milardiv-microsoft-vede-peregovori-pro-pokupku-tiktok-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3076767-vid-10-do-30-milardiv-microsoft-vede-peregovori-pro-pokupku-tiktok-zmi.html
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Трамп заборонив угоди з китайськими власниками TikTok і WeChat 

07.08.2020 |Deutsche Welle 

Укази президента США проти застосунку для соцмереж TikTok і мессенджера WeChat набувають 

чинності через 45 днів. 

Президент США Дональд Трамп підписав укази, спрямовані на усунення загрози, що виходить 

від застосунку для соціальних мереж TikTok і мессенджера WeChat, повідомляє у п'ятницю, 7 

серпня, пресслужба Білого дому. 

Згідно з указом президента США щодо TikTok, від дати через 45 днів після дати опублікування 

документа, заборонені будь-які угоди будь-якої особи або щодо будь-якого майна, що 

перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів, з компанією ByteDance Ltd, яка є власником 

TikTok. 

«Поширення в Сполучених Штатах мобільних застосунків, розроблених і належних компаніям 

Китайської Народної Республіки (КНР), продовжує загрожувати національній безпеці, зовнішній 

політиці та економіці Сполучених Штатів. Нині необхідно вжити заходів для усунення загрози, 

яка походить, зокрема, від одного мобільного застосунку TikTok», - йдеться в указі президента. 

Зазначається, що ризики, які виходять від TikTok, реальні. 

У той же день Трамп підписав ще один указ - про усунення загрози, що випливає від мобільного 

застосунку з КНР - WeChat. 

«Щоб захистити нашу націю, я вжив заходів щодо усунення загрози, яка випливає від одного 

мобільного застосунку - TikTok. Потрібні подальші дії для усунення аналогічної загрози, що 

створюється ще одним мобільним застосунком - WeChat», - йдеться в оприлюдненому Білим 

домом указі. Так само, як і з TikTok, президент США забороняє, починаючи із 45 днів після дати 

публікації цього документа, будь-які угоди будь-якої особи або щодо будь-якого майна, що 

перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів, з компанією Tencent Holdings, пов'язаною з 

WeChat. 

Як йдеться в одному з указів, відносно власників TikTok для захисту національної безпеки 

необхідні «рішучі дії». Стверджується, що сервіс збирає великий обсяг даних про користувачів, 

в першу чергу, про їх дії в інтернеті і про геолокацію. Це дає можливість китайській владі 

визначати місця, які відвідують співробітники федеральних органів влади США, складати досьє 

для їх шантажу, а також займатися промисловим шпигунством, стверджується в документі. 

Схожі звинувачення висуваються також щодо месенджера WeChat. 

Як повідомлялось, американська компанія Microsoft веде перемовини з пекінською компанією 

ByteDance щодо продажу належного їй застосунку TikTok. За даними ЗМІ, ціна можливої угоди 

коливається від 10 мільярдів до 30 мільярдів доларів. Якщо угода відбудеться, то ByteDance 
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повинна буде передати Microsoft коди програмування протягом року. За оцінками експертів, 

переговори між компаніями можуть завершитися протягом трьох тижнів. 

Джерело: https://www.dw.com/uk/tramp-zaboronyv-uhody-z-kytaiskymy-vlasnykamy-tiktok-i-

wechat/a-54477363 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Трамп підписав указ про боротьбу із загрозою TikTok 

07.08.2020 |07:51| Укрінформ  

Дослідники підрахували ризик заразитися коронавірусом, подорожуючи у потязі, грунтуючись 

на даних швидкісної залізниці у Китаї. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє журнал Clinical Infectious Diseases. 

Результати дослідження свідчать, що знаходячись у вагоні з сидячими місцями в межах трьох 

рядів (по ширині) та п'яти (по довжині) ризик заразитися від хворого на COVID-19 коливається 

від нуля до 10%. 

Як зазначається, найвищий ризик зараження - 3,5% - був у тих, хто сидів поруч з хворим. Шанс 

підхопити вірус у тих, хто сидів у тому ж ряду, але не поруч, був на рівні 1,5%. З кожною годиною 

подорожі недалеко від хворого ймовірність заразитися підвищувалася на 0,15%, а якщо 

пасажир сидів поруч з пацієнтом, - на 1,3%. При цьому, для тих, хто сів на місце хворого, який 

вийшов, ризик заразитися був невисоким - лише 0,075%. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3074978-akij-rizik-zarazitisa-covid19-u-potazi-

kitajske-doslidzenna.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

МЗС КНР: Китай рішуче виступає проти того, щоб США зловживали питанням державної безпеки 

задля переслідування високотехнічних підприємств Китаю 

07.08.2020 |16:23| Міжнародне радіо Китаю 

5 серпня держсекретар США Майк Помпео під приводом «державної безпеки» оголосив, що 

США прискореними темпами вичищають з американської цифрової мережі такі так звані 

ненадійні китайські додатки, як Wechat. 

https://www.dw.com/uk/tramp-zaboronyv-uhody-z-kytaiskymy-vlasnykamy-tiktok-i-wechat/a-54477363
https://www.dw.com/uk/tramp-zaboronyv-uhody-z-kytaiskymy-vlasnykamy-tiktok-i-wechat/a-54477363
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3074978-akij-rizik-zarazitisa-covid19-u-potazi-kitajske-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3074978-akij-rizik-zarazitisa-covid19-u-potazi-kitajske-doslidzenna.html
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Коментуючи це, 6 серпня офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу заявив, що 

Майк Помпео та інші американські політики ще раз під приводом захисту державної безпеки 

намагаються стримати розвиток високотехнічних підприємств Китаю. Китай рішуче виступає 

проти цього. 

Ван Веньбінь зазначив, що американські дії не мають фактичного обґрунтування. Суть полягає в 

тому, щоб захищати самій монопольний статус у високотехнічній сфері. Така практика 

суперечить ринковим принципам та міжнародними торгово-економічними правилами, навіть 

ставить під загрозу глобальний промисловий ланцюжок. У зв'язку з цим, китайська сторона 

закликає США виправити свої помилки, створити умови підприємствам різних країн світу для 

проведення нормального торгово-економічного співробітництва, а також повернути світу 

вільний, відкритий і безпечний інтернет-простір. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200807/522031.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200807/522031.html


 

27 

 

      

КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

TikTok виділить 420 млн євро на створення в Ірландії першого європейського дата-центру 

07.08.2020 |16:34| Міжнародне радіо Китаю 

Китайська компанія ByteDance планує створити в Ірландії центр обробки інформації для своєї 

соціальної мережі TikTok — першого в Європі та третього у світі. Про це 6 серпня повідомляє 

прес-служба компанії. 

У новий проєкт буде інвестовано близько 420 млн євро. Його здійснення створить у країні сотні 

нових робочих місць «і відіграє ключову роль у подальшому посиленні захисту призначених для 

користувача даних TikTok». 

У компанії припускають, що дата-центр, який буде обробляти дані всіх користувачів з 

європейських країн, почне працювати до початку 2022 року. 

Нагадаємо, що дата-центри TikTok вже діють у США та Сінгапурі. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200807/522043.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ByteDance оцінює можливість створення штаб-квартири TikTok у Лондоні 

07.08.2020 |16:34| Міжнародне радіо Китаю 

Китайська компанія ByteDance - розробник соціальної мережі TikTok - розглядає можливість 

створення штаб-квартири TikTok за межами Сполучених Штатів, у Лондоні. Про це 3 серпня 

заявив офіційний представник компанії. 

«ByteDance прихильна принципу бути глобальною компанією. Враховуючи нинішню ситуацію, 

ByteDance оцінює можливість створення штаб-квартири TikTok за межами США, щоб краще 

обслуговувати наших глобальних користувачів», — сказано в документі китайської компанії. 

За повідомленням британської газети The Sun, британська влада дозволила китайській 

соціальної мережі TikTok відкрити штаб-квартиру в Лондоні. За даними видання, також 

планується відкриття магазину TikTok. 

TikTok вже відкрила п'ять великих представництв у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Лондоні, Дубліні 

та Сінгапурі. 

http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200807/522043.html
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Нагадаємо, що 31 липня президент США Дональд Трамп заявив, що планує заборонити TikTok 

на території США. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200805/520631.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200805/520631.html
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ЗАЯВИ УРЯДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Китай відкидає будь-які спроби розв'язання «нової холодної війни» — Ван Ї 

06.08.2020 |16:51| Міжнародне радіо Китаю 

Китай відкидає будь-які спроби розв'язати так звану «нову холодну війну». Про це заявив 

міністр закордонних справ КНР Ван Ї. 

Деякі американські політики, упереджено та вороже налаштовані відносно Китаю, 

використовують свою владу, щоб очорнити Китай вигадками та перешкодити нормальним 

відносинам з ним під різними приводами, зазначив Ван Ї в ексклюзивному інтерв'ю агенції 

«Сіньхуа». 

За його словами, такими діями вони намагаються відродити Маккартизм, підірвати відносини з 

Китаєм, розпалити ворожнечу між двома народами та знецінити довіру між двома державами. 

«У підсумку вони хочуть втягнути Китай і США в новий конфлікт і конфронтацію, знову занурити 

світ у стан хаосу та розколу», — додав Ван Ї. 

Китай не дозволить цим особам домогтися свого, зазначив Ван Ї. Він підкреслив, що Китай 

відкидає будь-які спроби розв'язати так звану «нову холодну війну», тому що це суперечить 

фундаментальним інтересам китайського та американського народів і глобальній тенденції, 

спрямованій на розвиток і прогрес. 

Будь-кого, хто спробує почати так звану «нову холодну війну» в XXI столітті, займе протилежну 

сторону історії й запам'ятається тільки як руйнівник міжнародного співробітництва, підкреслив 

Ван Ї. 

Сьогоднішній Китай — це не колишній Радянський Союз, зазначив Ван Ї, додавши, що Китай не 

збирається ставати ще одними США. 

Ван Ї також підкреслив, що як найбільша країна, що розвивається у світі та є постійним членом 

Ради Безпеки ООН, Китай буде й надалі дотримуватися мирного розвитку та стратегії 

відкритості, заснованої на взаємній вигоді. 

«Китай продовжить сприяти глобальному миру та розвитку, а також підтримувати міжнародний 

порядок», — сказав Ван Ї. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200806/521363.html 

________________________________________________________________________________ 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200806/521363.html
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АНАЛІТИКА 
 

Новий король. Як компанія Huawei, що потрапила в опалу до Америки, стала виробником 

смартфонів № 1 у світі 

08.08.2020 |09:54| НВ |Олексій Бондарєв 

Дехто каже, що це сталося через коронавірус і загальну економічну кризу. Інші — що це сталося 

б у будь-якому разі. Хай там як, китайська компанія Huawei уперше випередила Samsung і стала 

виробником смартфонів № 1 у світі. 

Віднедавна у західних журналістів з’явилася нова барвиста метафора для опису чудодійного 

порятунку із, здавалося б, безвихідної ситуації. 

Коли хтось дивом залишається у виграші, коли йому начебто нічого не світить, тепер прийнято 

казати «врятувався, як будинок сера Ентоні Гопкінса». Це відсилання до надзвичайної історії про 

будинок відомого в Малібу актора, який у листопаді 2018 року неймовірним чином вцілів під 

час страшних каліфорнійських пожеж. Усі сусідні будинки згоріли дотла, але вогонь з якихось 

дивних причин обійшов будинок Гопкінса стороною. 

Те, що сталося у другому кварталі 2020 року з компанією Huawei, вже назвали «порятунком 

будинку Гопкінса». Адже загальний локдаун через пандемію коронавірусу неабияк пошарпав 

світовий ринок смартфонів, глобальні продажі впали, більшість компаній рапортує про 

зниження прибутку і ринкової частки. 

І, як не дивно, найкраще справи в цей важкий період часу йшли у компанії Huawei. Саме тієї, яку 

аналітики ось уже півтора року як «ховають» через американські санкції та відлучення від 

сервісів Google. 

За підсумками другого кварталу 2020 року Huawei, гнана на всіх ринках, крім рідного 

китайського, змогла піднятися на вершину світового ринку смартфонів. Туди, де раніше 

панували винятково Apple і Samsung. 

Бенкет під час чуми 

Уперше про це заговорили наприкінці травня, коли аналітичні компанії проаналізували дані про 

світові продажі смартфонів за квітень. 

Новина про те, що Huawei випередила Samsung і опинилася на першому місці у світовому 

масштабі, грянула як грім серед ясного неба. Аналітики всіх мастей почали розмірковувати про 

те, як таке могло статися, адже ще недавно йшлося ледь не про виживання китайської компанії. 
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У травні ситуація повторилася. А в липні приспіли цифри за весь другий квартал 2020 року. І 

вони продемонстрували, що йшлося не про помилку, похибку або випадковість. 

Загальний світовий ринок смартфонів погано відреагував на глобальний карантин через 

коронавірус. За даними аналітичної компанії Canalys, у другому кварталі 2020 року продажі 

скоротилися на 28% (приблизно 50 млн штук) проти аналогічного періоду 2019 року. 

Впали продажі всіх виробників, окрім Apple. Незважаючи на закриття магазинів Apple Store у 

всьому світі, американська компанія досягла зростання продажів на 25% і збільшила свою 

частку ринку з 10,8% у другому кварталі 2019 року до 15,8% у другому кварталі 2020-го. 

Однак, незважаючи на цей приголомшливий успіх, Apple й досі на третьому місці в рейтинзі 

найбільших виробників смартфонів. 

Продажі Samsung впали у другому кварталі на 30%, що призвело до зниження частки ринку 

корейської компанії з 23,2% до 18,9% у другому кварталі — відповідно до того самого звіту 

Canalys. 

А Huawei із глобальним падінням продажів усього на 5% зміг наростити свою частку світового 

ринку з 18,7% до 19,6% і вирватися на перше місце. Відрив компанії від Samsung становить 

усього 0,7%. Утім, ця перемога для Huawei є передусім психологічною. 

Велика війна 

Ось уже півтора року Huawei перебуває під шквальним вогнем американського уряду. Все 

почалося з кількох статей у великих американських ЗМІ, в яких низку китайських виробників 

електроніки звинувачували у шпигунстві на користь свого уряду. 

Зокрема, йшлося про «бекдори» (вбудовані лазівки) в комунікаційному устаткуванні таких 

виробників, як ZTE і Huawei. Нібито компанії, які використовують їхнє обладнання, не могли 

захистити свої дані навіть за допомогою програмного забезпечення. 

На президента США Дональда Трампа ці публікації подіяли, як червона ганчірка на бика. Він 

виступив із низкою провокаційних заяв, що використання китайської електроніки є «дірою в 

національній безпеці». І спровокував легалізацію санкцій проти цих компаній. Головними 

ворогами США було оголошено ZTE і Huawei. 

І якщо перша мало відома пересічному обивателю, то друга дуже навіть на вустах. Huawei у 

попередні роки зробила ривок від доволі великого, але нішевого виробника комунікаційного 

обладнання до одного з провідних гравців не тільки ринку телекомунікацій, а й споживчої 

електроніки. А саме — смартфонів, без яких неможливо уявити життя сучасного обивателя. 

Ще в середині 2010-х про Huawei майже не говорили, а почувши слова «китайський смартфон», 

згадували Xiaomi й Meizu. Вже 2018 року Huawei вийшов на друге місце у списку найбільших 

виробників смартфонів, обійшовши Apple і дихаючи в потилицю Samsung. 
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Такий ривок став можливим завдяки кільком факторам, зазначає оглядач Business Insider 

Антоніо Вілла-Боас. У компанії дуже продумане портфоліо, яке «перекриває» всі сегменти ринку 

— від флагманських смартфонів серії P і Mate до недорогих пристроїв під дочірнім брендом 

Honor. 

Huawei проклав собі дорогу нагору зовсім не тими методами, що принесли славу іншим 

китайським компаніям, наприклад, Xiaomi, яка популярна в Україні та входить до п’ятірки 

світових лідерів ринку смартфонів. 

Якщо козирями Xiaomi були низька ціна і відверте наслідування Apple, то Huawei рухалася іншим 

шляхом — інвестувала у власні розробки, наприклад, у створення власних процесорів HiSilicon 

Kirin. У партнерстві з легендарним фотобрендом Leica саме Huawei підняла планку якості 

мобільної фотографії, першою створивши у смартфонах камери з двома об'єктивами. 

До початку торгової війни між США і Китаєм продажі Huawei на ринку смартфонів зростали 

приблизно на 50% щорічно. Дистанція до багаторічного лідера Samsung скоротилася до кількох 

відсотків, зазначає Вілла-Боас. 

І тут прогриміли санкції 

Удар Трампа по Huawei був оглушливим. Huawei внесли до чорного списку іноземних 

виробників, для співпраці з якими американським компаніям потрібно одержувати спеціальний 

дозвіл від свого уряду. 

Незабаром після цього гіганти американської технологічної індустрії — Intel, Qualcomm і Google 

— розірвали зв’язки з Huawei. 

На практиці це означало, що Huawei позбулася доступу до цілої низки сучасних технологій, без 

яких неможливо уявити собі сучасний смартфон. 

Найвідчутнішим ударом стала заборона на використання сервісів Google (Google Mobile 

Services, скорочено GMS). Для обивателів, які міцно асоціювали операційну систему Android із 

Google, стало сюрпризом, що сам собою Android є безкоштовною і вільно поширюваною 

системою. Тому Huawei може використовувати її й надалі. 

Однак відсутність GMS (доступного виробникам із дозволу Google) сильно змінює сприйняття 

Android. Ви не тільки втрачаєте цілий набір застосунків від Google (зокрема Gmail, Chrome, 

YouTube, Maps тощо), але й низку сервісів, наприклад, Google Pay й авторизацію на сайтах і в 

застосунках за допомогою вашого Google-акаунту. 

Хоча застосунки можна встановити «піратським» способом, у цьому випадку вони не отримують 

регулярних оновлень, а також не завжди коректно працюють без GMS. 

Здавалося б, за відсутності GMS смартфони Huawei мали просто зникнути з ринку. І багато 

аналітиків пророкували, що так і буде. 



 

33 

 

      

Цього не сталося. Ба більше, Huawei без сервісів Google обійшла за продажами компанію 

Samsung, яка була і залишається найважливішим партнером Google на ринку смартфонів. 

Диво, яке можна пояснити 

Удругому кварталі нинішнього року Huawei поставив на світовий ринок 55,8 млн смартфонів 

проти 53,7 млн у Samsung. 

Таким чином, Huawei вперше стала лідером ринку за підсумками кварталу, втіливши свої 

багаторічні лідерські амбіції, про які керівництво компанії заявляло багато років, констатує 

аналітик CNBC Арджун Харпал. 

І це безумовний тріумф для китайської компанії, проти якої оголошено безпрецедентні санкції 

наймогутнішої держави світу. 

Однак Харпал зазначає, що сам собою факт лідерства в одному кварталі не дає підстав вважати, 

що Huawei надовго пропишеться на першому місці. Адже 70% смартфонів компанії продали на 

домашньому ринку — в Китаї. В інших місцях справи у Huawei йдуть гірше. Наприклад, у Європі 

частка Huawei на ринку смартфонів скоротилася з 22% до 16% у другому кварталі 2020 року, 

зазначає Харпал, посилаючись на дані Counter Research. І компанія посідає третє місце після 

Samsung і Apple. 

Це показує, якою мірою загальносвітовий тріумф Huawei у другому кварталі залежав від 

китайського ринку. 

«Китай — друга на світі економіка і країна з найбільшим населенням, — констатує Харпал. — 

Успіх на цьому ринку часто «відправляє» різні компанії до «великої частки світового ринку». 

Із такою думкою згоден і Мо Джіа, аналітик консалтингової компанії Canalys. За його словами, 

основні ритейл-партнери Huawei у Європі поступово все більше усуваються від продукції 

компанії, беруть менше її моделей або заміщають іншими брендами, з якими менше ризику. 

«Сильних позицій в одному Китаї буде недостатньо, щоб Huawei втрималася на першому місці 

після того, як глобальна економіка почне відновлюватися», — констатує Джіа. 

Харпал вважає, що в довгостроковій перспективі нестача GMS серйозно перешкоджатиме 

продажу смартфонів Huawei у більшості регіонів, окрім Китаю. 

«У Китаї багато сервісів Google, наприклад, пошуковик і Gmail, і так заблоковані, тому їх 

відсутності у смартфонах Huawei ніхто не помітить», — зазначає Харпал. 

Але на міжнародних ринках це проблема, пояснює він: поки частка Huawei у Європі скоротилася 

з 22% до 16%, частка іншого китайського виробника Xiaomi там виросла з 6% до 13%. Xiaomi не 

під санкціями, її смартфони як і раніше постачають із сервісами та застосунками Google, як і 

більшість інших смартфонів на Android. 
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На думку Таруна Патака, директора аналітичної компанії Counterpoint Research, Huawei стала 

компанією, яка найбільше виграла від «унікального ринкового сценарію», що виник унаслідок 

пандемії COVID-19. 

Китай менше постраждав від пандемії, а китайська економіка раніше почала відновлюватися 

після кризи, зазначає Патак. Якщо світовий ринок смартфонів скоротився у другому кварталі на 

28% рік до року, то в Китаї продажі смартфонів упали лише на 17%. 

Huawei сповна скористалася цією обставиною. Компанія захопила майже половину китайського 

ринку смартфонів (її частка зараз 47%). Постачання на внутрішній ринок становить зараз 71% 

усіх продажів Huawei, констатує Патак. За аналогічний період минулого року ця цифра 

становила 62%. 

Водночас, за словами Патака, поставки на зовнішні ринки у Huawei скоротилися на 29%. Хоча, 

на його думку, у компанії непогано йдуть справи на низці ринків Східної Європи, зокрема і в 

Україні. 

В українському офісі Huawei кажуть, що порівняння другого кварталу поточного року з 

аналогічним періодом 2019-го не зовсім коректне. Торік дуже багато галасу наробили санкції, а 

цьогоріч усі карти сплутав карантин. Однак, за словами Анастасії Кіосевої, PR-менеджерки 

Huawei Consumer Business Group в Україні, показово, що смартфонів лінійки P40 Lite (в якій 

немає Google-сервісів) продають на 10% більше, ніж торішніх P30 Lite із Google-сервісами. 

«Сьогодні в Україні кожен 20-й проданий смартфон збудований на HMS (Huawei Mobile 

Services), — каже Кіосева. — До кінця року ми очікуємо, що кожен сьомий покупець смартфонів 

в Україні обиратиме цю платформу». 

А Патак робить глобальний висновок: у міру того як інші ринки стануть відновлюватися після 

кризи, Huawei буде складно утримати свої лідерські позиції в наступних кварталах. 

Що далі? 

Майбутня ситуація на ринку смартфонів визначатиметься не тільки глобальною економічною 

ситуацією — для компанії Huawei важливу роль можуть відіграти нові санкції з боку США. 

У травні 2020 року набули чинності нові правила, згідно з якими іноземні виробники, які 

використовують американське обладнання для виробництва чипів, будуть змушені отримати у 

США ліцензію для продажу напівпровідників компанії Huawei, зазначає Харпал. 

 

На його думку, це може вплинути на можливості Huawei із виробництва чипів для смартфонів. 

Компанія сама розробляє свої процесори Kirin, але їх виготовляють на заводі тайванської 

компанії TSMC, яка може потрапити під новий закон. 
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У червневій редакційній статті Bloomberg зазначається, що нові санкції в буквальному сенсі 

підняли штаб-квартиру Huawei по тривозі. Від можливості виробляти нові процесори залежать 

стратегічні плани Huawei абсолютно в усіх сферах. 

За словами Чарлі Даї, аналітика Forrester Research, запаси вже виготовлених чипів для телеком-

обладнання Huawei виснажаться на початку 2021 року. Подальший розвиток HiSilicon буде 

можливий, тільки коли знайдуть або створять альтернативні виробничі потужності для випуску 

чипів, а на це можуть піти роки, зазначає Даї. 

Зрозуміло, Huawei може домовитися про закупівлю чипів у таких виробників, як Samsung і 

MediaTek. Однак це вимагатиме компромісів як із погляду технологій (а отже, і продуктивності 

пристроїв), так і термінів постачань і вартості. 

І якщо такий захід може хоч якось врятувати продажі пристроїв початкового рівня, то для 

флагманських смартфонів, серверів та обладнання для мереж 5G це точно не спрацює. 

Huawei не дарма взялася за розробку своїх власних процесорів — вони містять низку унікальних 

технологічних рішень, зокрема й у галузі штучного інтелекту. 

Нові санкції проти Huawei аналітики Bloomberg назвали «хірургічним ударом» по HiSilicon, 

підрозділу Huawei, який відповідає за розробку чипів. 

Практично всі виробники напівпровідників на планеті, зокрема й тайванські та китайські 

компанії, залежать від американських технологій і патентів. Якщо нового закону строго 

дотримуватимуться, Huawei може позбутися можливості фізично виробляти розроблені ним 

процесори. 

Під загрозою опиниться не тільки випуск нових поколінь смартфонів, але й розробка 

устаткування для 5G-мереж. 

Деякі експерти вже пророкують, що санкції Трампа призведуть до серйозного уповільнення 

розгортання 5G у Китаї, де Huawei основний підрядник. 

А США не збираються чекати, поки Huawei знайде спосіб обійти цю проблему, і тиснуть з іншого 

боку. 

Так, за інформацією The Guardian, британська влада зазнає утисків від «старшого брата» США 

— від них вимагають відмовитися від замовлень обладнання Huawei для розгортання 5G-

мереж. За даними видання Der Spiegel, незабаром після цього Huawei зіткнулася з аналогічними 

проблемами в Німеччині. 

Удар виявився настільки чутливим для Huawei, що за компанію планує заступитися сама 

китайська держава. Як повідомляє Forbes, Пекін озвучив плани із запровадження відповідних 

санкцій проти півтора десятка американських компаній, що активно працюють на китайському 

ринку. Серед них такі гіганти, як Qualcomm, Cisco і навіть Apple. 
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На думку оглядача Forbes Зака Доффмана, такий поворот подій може призвести до одного з 

двох сценаріїв. Або Вашингтон і Пекін остаточно залякають один одного санкціями, і ситуація 

поступово стане більш мирною. Або протистояння між Заходом і Сходом загостриться до межі 

й відбудеться справжній розрив у технологіях. Китаю взагалі та Huawei зокрема доведеться 

самим заповнювати прогалини у своїх технологіях, щоб компенсувати втрачені американські 

розробки. 

«Це займе час, але Китай не боїться довгострокових інвестицій», — резюмує Доффман. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/gadgets/huawei-u-2020-roci-stav-virobnikom-smartfoniv-

nomer-1-u-sviti-ekspert-ostanni-novini-50104504.html 

________________________________________________________________________________ 

https://nv.ua/ukr/techno/gadgets/huawei-u-2020-roci-stav-virobnikom-smartfoniv-nomer-1-u-sviti-ekspert-ostanni-novini-50104504.html
https://nv.ua/ukr/techno/gadgets/huawei-u-2020-roci-stav-virobnikom-smartfoniv-nomer-1-u-sviti-ekspert-ostanni-novini-50104504.html
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ІНФОГРАФІКА 
Хронологія погроз США заблокувати Tik Tok 

07.08.2020|12:32|Global Times 

 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1197030.shtml 

________________________________________________________________________________ 

https://www.globaltimes.cn/content/1197030.shtml
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КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ 
 

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 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei оголошує конкурсний відбір для участі у всесвітній онлайн - програмі «Насіння для 

майбутнього» 

Huawei щороку оголошує 

конкурсний відбір для участі у 

всесвітній програмі «Насіння для 

майбутнього». Найкращі студенти 

університетів світу отримають змогу 

дізнатись від провідних експертів у 

сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій про галузеві тенденції, 

особливості технологій 4G та 5G, 

інтернет речей, хмарні рішення, 

штучний інтелект, кібербезпеку та багато іншого. У 2020 році компанія Huawei проводить 

всесвітню програму «Насіння для майбутнього» онлайн (Seeds for the Future Sky Program 2020), 

тому можлива участь більшої кількості студентів у порівнянні з попередніми роками. 

Мета програми створення екосистеми для студентів та випускників, яких цікавлять знання та 

майбутня робота в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, спілкування у спеціально 

створеній групі для учасників програми з різних країн світу 

в  https://www.linkedin.com/groups/6787709/  

 

http://www.sinologist.com.ua/
https://www.linkedin.com/groups/6787709/
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Для участі у конкурсі до 15.09.2020 (включно) потрібно надіслати комплект документів (дивіться 

повний перелік нижче) за email- csrukraine@huawei.com  

 Програма передбачає навчання, спілкування з лекторами та учасниками, складання 

іспитів на англійській мові. 

 Серед всіх, хто подав заявки на конкурс, шляхом рандомного відбору буде розіграно 30 

аксесуарів для мобільних пристроїв.  

 Учасники програми будуть додані в базу претендентів на стажування в ХУАВЕЙ УКРАЇНА 

з можливістю майбутнього працевлаштування в компанії. 

 Для учасників програми різних років буде організована зустріч онлайн та (або) в офісі 

компанії ХУАВЕЙ УКРАЇНА з метою обміну досвідом та налагодження зв’язків. 

Для кого програма «Насіння для майбутнього - 2020» (Seeds for the Future Sky) 

Цього року Huawei передбачає участь студентів (починаючи з третього року навчання 

(закінчений другий курс) та  випускників, які отримали диплом у 2020 році технічних 

спеціальностей  (STEM) з високими результатами навчання. Також компанія вперше надає 

можливість долучитися до програми онлайн студентам та випускникам нетехнічних 

спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Освітня програма для української делегації триватиме онлайн 5 днів у період з 19 по 23 жовтня 

2020 року включно.  

Слідкуйте за оновленнями:  

 Офіційний сайт програми Seeds for the Future 

Sky:  http://site.fphis.com/seeds/program.html   

 Офіційний сайт ХУАВЕЙ УКРАЇНА: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703  

Передбачено отримання сертифікату (електронний варіант) лише за умови відвідання 

обов'язкових та додаткових курсів, участі у церемонії відкриття, обговорення з представниками 

бізнесу про нові технології та участь у офіційній церемонії завершення програми. 

Сертифікати учасників 

Передбачено отримання сертифіката (електронний варіант) тільки за умови відвідування 

обов'язкових і додаткових курсів, участі в церемонії відкриття, обговорення з представниками 

бізнесу нових технологій і участі в офіційній церемонії завершення програми. 

Унікальність програми «Насіння для майбутнього» 

1. Знайомство з Huawei 

mailto:csrukraine@huawei.com
http://site.fphis.com/seeds/program.html
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703
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Учасники ознайомляться з продуктами та послугами Huawei за допомогою віртуальних турів та 

презентацій, а також поспілкуються зі співробітниками компанії. 

2. Курси онлайн на платформі iLearning 

На учасників чекають комплексні серії онлайн-курсів, лекції експертів Huawei та запрошених 

спікерів. Теми охоплюють новітні технології, лідерство та галузеві тенденції.  

3. Мандрівка у світ технологій  

Організатори вже підготували захопливі віртуальні візити до провідних високотехнологічних 

компаній, під час яких переможці конкурсу дізнаються про розвиток технологій Китаю та краще 

зрозуміють екосистему сучасних технологій.  

4. Знайомство із китайською культурою  

Студенти  візьмуть участь у спеціалізованих віртуальних турах по всесвітньо відомих історичних 

пам’ятках Китаю (Великий китайський мур, Заборонене місто) і відкриють для себе китайську 

культуру, звичаї та традиції. 

 «ХУАВЕЙ УКРАЇНА прагне забезпечити рівний доступ до цифрових технологій та ділитись 

досвідом і знаннями провідних спеціалістів з талановитою молоддю. Завдяки міжнародній 

навчальній програмі «Насіння для майбутнього» студенти ознайомляться із тенденціями 

розвитку цифрових технологій та зрозуміти, які знання та навички допоможуть їм 

побудувати успішну кар’єру в інформаційно-комунікаційній галузі», – зазначив Ма Ці, директор 

ХУАВЕЙ УКРАЇНА.  

Тематика курсів програми «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future Sky Program 2020) 

Детальну онлайн-програму «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future Sky Program 2020) 

прочитайте за посиланням.  

1. Основний навчальний план (обов’язкові курси для всіх студентів):   

1.1. Huawei: Знайомство з компанією, віртуальна екскурсія по виставковому залу Galileo, 

Songshan і флагманському магазину Nanshan ( 2 години). 

1.2. Технології.  

1.2.1. Мережа 5G: Підключіть світ, підключіться до майбутнього (1 год),  

1.2.2. Передові технології та тенденції у сфері хмарних обчислень (1 год).  

1.2.3. Штучний інтелект: створення інтелектуального світу майбутнього (1 год). 

2. Додаткові курси за вибором: студенти обирають курси, що відповідають їхнім інтересам (1 

год). 2.1. Основи кібербезпеки: досвід експертів (0,5 год).  

2.2. Електронна комерція (0,5 год). 
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2.3. Цифрова економіка (1 год). 

2.4. Галузеві тенденції (1 год). 

2.5. Лідерство:  

2.5.1. Лідерські навички (1 год). 

2.5.2. Управління та міжкультурна комунікація  (1 год). 

3. Культура Китаю: студенти мають доступ до контенту у будь-який час.   

3.1. Обговорення нових технологій з представниками бізнесу. 

3.2. Курси китайської мови (гнучкий графік навчання онлайн). 

Усі учасники обов’язково мають пройти навчання онлайн (обов’язкові та додаткові тематичні 

курси).  

Критерії відбору учасників 

 У конкурсному відборі програми «Насіння для майбутнього» у 2020 році (Seeds for the 

Future Sky Program 2020) можуть взяти участь: 

 Студенти, починаючи з третього року навчання (закінчений другий курс), випускники, які 

отримали диплом у 2020 році.   

 Cпеціалізація: а) Особи, які навчаються або завершили навчання у 2020 році за 

спеціальностями STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), особливо 

телекомунікації, радіофізика, штучний інтелект, IT, хмарні обчислення, кібербезпека, 

енергетика (теплоенергетика, сонячна енергетика); b) Студентам та випускникам 

нетехнічних спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати 

в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Високі результати у навчанні (83-100 балів за профільними предметами). 

 Знання англійської мови Intermediate та вище.  

 Активна життєва позиція, відкритість, комунікабельність, лідерські якості. 

 Досвід роботи у проєктах та участь у конкурсах за фахом.  

 Зацікавленість у майбутньому працевлаштуванні у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Документи для подання заявки на конкурс 

Для участі у конкурсі до 15.09.2020 (включно) кандидати мають надіслати на електронну адресу 

csrukraine@huawei.com наступні документи: 
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1. Мотиваційний лист українською (не більше 1-2 сторінок) (Як я використаю у 

майбутньому знання та навички, отримані під час програми «Насіння для 

майбутнього»?)  

2. Заява українською (назва навчального закладу, інститут, факультет, відділення, 

спеціальність, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал за 2019-2020 

навчальний рік, участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях, хакатонах, здобутки у 

науковій роботі (теми тез, публікацій), наявність патентних розробок 

тощо)  ЗАВАНТАЖИТИ 

3. Для студентів - витяг із залікової книжки з середнім балом, завіренний деканатом. Для 

випускників - скан копія диплому та додатку до диплому із зазначенням середнього 

балу.  

4. Рекомендаційний лист з університету для участі у програмі «Насіння для майбутнього» 

(бажано). 

5. З тими, хто відповідає цим критеріям, буде проведено індивідуальна онлайн-співбесіда 

українською та англійською мовами.  

Контактна особа з університетами щодо участі у конкурсному відборі Аліна Севастюк: 

sevastiuk.alina@huawei.com, +380 95 462 82 82. 

Джерело: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/local-site/ua/pdf/20200715.pdf?la=uk-ua
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 

 

________________________________________________________________________________ 


