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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Стабільний розвиток зовнішньої торгівлі Китаю сприяє нормалізації глобального виробничого 

ланцюжка 

17.08.2020|14:00|Міжнародне радіо Китаю 

В умовах пандемії COVID-19 всупереч карантинним обмеженням і загальному економічному 

спаду обсяги вантажоперевезень між Китаєм та Європою продовжують стабільно зростати. 

Станом на кінець липня поточного року кількість відправлень вантажних потягів за маршрутами 

залізничних вантажоперевезень Китай-Європа три місяці поспіль перевищувало позначку в 

1000 відправлень і п'ять місяців поспіль зберігало двозначне зростання (понад 10%). Це 

яскравий індикатор того, що зовнішня торгівля КНР на ділі сприяє нормалізації та 

безперебійному функціонуванню глобального виробничого ланцюжка. Статистика показує, що 

експорт Китаю збільшувався чотири місяці поспіль, а імпорт — два місяці поспіль. Агентство 

Associated Press недавно повідомило, що дані з експорту за липень показали, що Китай, друга 

економіка світу, відновлюється після спалаху епідемії COVID-19. 

Разом з відновленням роботи та виробництва в Китаї глобальний виробничий ланцюжок 

поступово повертається в колишнє русло. У червні в форматі онлайн пройшов 127-й 

Ґуанчжоуський ярмарок, в якому взяли участь закордонні покупці з 217 країн і регіонів світу. Це 

засвідчило, що теорія розпадання торгово-економічних зв'язків, яку активно просували окремі 

американські політикани, повністю розвалилася. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200817/527420.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Обсяг продажів товарів з бідних районів Китаю перевищив 100 млрд юанів 

17.08.2020|21:23|Сіньхуа 

Офіційні дані показали, що обсяг продажів товарів з бідних районів Китаю перевищив 102,7 

млрд юанів / близько 14,8 млрд дол. США / в цьому році завдяки зусиллям держави з ліквідації 

бідності за рахунок розвитку споживання. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200817/527420.html
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Ця сума була отримана за рахунок більш 76 тис. продуктів з 22 адміністративних одиниць 

провінційного рівня в центральному та західному районах країни, свідчать останні дані Керівної 

групи Держради КНР з надання допомоги в розвитку бідних районів. 

За повідомленням відомства, дев'ять адміністративних одиниць провінційного рівня на сході 

Китаю закупили продукцію на 26,4 млрд юанів з бідних районів. 

Згідно з даними відомства, в майбутньому пріоритетні гарантії будуть надані відповідним 

товарам і галузям 52 повітів, які ще не позбулися злиднів. 

Китайська влада закликала до активізації зусиль щодо скорочення бідності шляхом заохочення 

онлайн і офлайн-споживання продукції з бідних районів. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/17/c_139297351.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай в липні збільшив виробництво сталі на 9,1% 

17.08.2020|ГМК Центр 

Випуск чавуну за місяць виріс на 8,8% 

Металургійні компанії Китаю в липні 2020 року збільшили виробництво сталі на 9,1% в 

порівнянні з відповідним періодом роком раніше – до 93,4 млн т. 

Про це повідомляє SteelOrbis з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю. 

Виробництво чавуну за місяць виросло на 8,8% в порівнянні з липнем 2019-го – до 78,2 млн т. 

«Липневі показники свідчать про збільшення попиту на сталь, а також оптимістичний настрій на 

ринках», – говориться в повідомленні. 

В цілому в січні-липні Китай збільшив виробництво сталі на 2,8% в порівнянні з попереднім 

роком – до 593,2 млн т. 

Китай – найбільший виробник стали у світі. За підсумками 2019 року китайські сталеливарники 

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

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-v-lipni-zbilshiv-virobnictvo-stali-na-9-1/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://russian.news.cn/2020-08/17/c_139297351.htm
https://gmk.center/ua/news/kitaj-v-lipni-zbilshiv-virobnictvo-stali-na-9-1/
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Збитки від повеней в Китаї в поточному році вже перевищили $ 25 млрд 

18.08.2020|08:45|Інтерфакс-Україна 

Прямий економічний збиток від повеней в Китаї, станом на кінець минулого тижня, склав 179 

млрд юанів ($ 25,82 млрд), повідомив заступник міністра КНР з надзвичайних ситуацій Чжоу 

Сюевень. 

За його словами, це на 15,5% вище середнього показника за останні п'ять років, додав він. 

Чиновник зазначив, що від повеней постраждали 63 млн людей, що на 12,7% вище середнього 

п'ятирічного показника. 

Міністерство водних ресурсів Китаю інформує, що після кількох днів сильних дощів найбільша 

річка Китаю - Янцзи - і кілька її притоки піднялися до небезпечного рівня, змусивши десятки 

тисяч людей покинути свої будинки. 

У нинішньому році під час традиційного сезону повеней в Китаї спостерігається незвично 

високий рівень опадів, причому основний тягар повеней припадає на південно-західні і 

центральні райони басейну річки Янцзи. 

За словами офіційних осіб, у басейнах річок Янцзи і Хуайхе спостерігається найвищий рівень 

опадів з моменту початку реєстрації в 1961 році. В усій країні 634 річки перевищили свої офіційні 

рівні попередження про повені. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/681795.html 

________________________________________________________________________________ 

У січні-липні 2020 року нефінансові прямі інвестиції Китаю за кордон впали на 2,1% 

20.08.2020|16:44|Сіньхуа 

За перші сім місяців цього року нефінансові прямі інвестиції Китаю за кордон знизилися на 2,1% 

в річному вимірі. Про це свідчать опубліковані в четвер офіційні дані. 

Згідно з даними Міністерства комерції КНР, в січні-липні ц.р. сукупний обсяг прямих 

нефінансових інвестицій Китаю за кордон склав 423,65 млрд юанів / 61,16 млрд дол. США /. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/20/c_139305240.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Місто Шеньчжень показує життєздатність політики реформ і відкритості 

20.08.2020|17:36|Міжнародне радіо Китаю 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/681795.html
http://russian.news.cn/2020-08/20/c_139305240.htm
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18 серпня була перша річниця з часу заснування в місті Шеньчжень передової показової зони 

соціалізму з китайською специфікою. 17 серпня місцеві жителі дізнались новину про повне 

охоплення сигналом 5G усіх основних міських районів. Це означає, що Шеньчжень з понад 46 

тис. базовими станціями починає займати провідні позиції у світі. 

З іншого боку, особлива економічна зона Шеньчжень у цьому році відзначить свій 40-й день 

народження. 40 років по тому місто, сміливо взявши на себе роль авангарду політики реформ і 

відкритості, перетворилось з відсталого прикордонного сільськогосподарського повіту в 

життєздатний мегаполіс з опорою на інноваційні галузі. Безсумнівно, створення передової 

показової зони соціалізму з китайською специфікою відкрило місту ще більш прекрасне 

майбутнє. 

Місто відіграє показову та провідну роль навіть на тлі пандемії, за умов складної та мінливої 

внутрішньої й зовнішньої ситуації. Судячи з показників за перше півріччя поточного року 

Шеньчжень раніше за інші китайські міста «першої лінії» досяг позитивних темпів зростання ВВП 

після інфекції. Приріст склав 0,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ось чому 

саме його обрали для подальшого втілення в життя політики реформ і відкритості. 

Науково-технічні інновації завжди залишаються брендом Шеньчженя. За підсумку 2019 року 

сума спеціального фонду підтримки науково-технічної діяльності майже подвоїлася, більш ніж 

30% з них виділені саме на прикладні та фундаментальні дослідження. За кількістю поданих 

міжнародних заявок за процедурою PCT /Договір про патентну кооперацію/ і дієвих патентів на 

винаходи місто вже 5 років поспіль посідає перше місце серед усіх міст Піднебесної. За перше 

півріччя приріст доданої вартості прогресивних галузей обробної промисловості міста становив 

2,4%, що на 12,6% більше показника першого кварталу року. 

«Прагнучи до створення передової показової зони соціалізму з китайською специфікою, 

докладати зусилля для створення зразкового міста в соціалістичній модернізованій державі» — 

це курс розвитку Шеньчженя. Під його керівництвом світ побачить більш життєздатний 

мегаполіс Шеньчжень і Китай, який здатний принести регіону ще більше можливостей для 

розвитку як регіону, так і всього світу. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200820/529511.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інвестиції Китаю в країни ініціативи «Один пояс, один шлях» виросли на 28,9% 

21.08.2020|10:03|Сіньхуа 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200820/529511.html
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За перші сім місяців 2020 року обсяг нефінансових прямих інвестицій Китаю в країни-учасниці 

ініціативи «Пояс і шлях» склав 10,27 млрд дол. США, що на 28,9% більше в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать останні дані Міністерства комерції КНР. 

Ця сума становить 17% в загальному обсязі нефінансових прямих інвестицій країни за вказаний 

відрізок часу, що на 4,5 в. п. більше, ніж роком раніше. 

Згідно з даними Мінкомерції, в січні-липні китайські підприємства підписали в країнах «Поясу і 

шляху» нові інвестиційні контракти загальною вартістю 67,18 млрд доларів США, що склало 

55,2% від загальної вартості зарубіжних інвестиційних контрактів, підписаних компаніями 

країни за вказаний період. 

У той же час китайські підприємства завершили в країнах «Поясу і шляху» проєкти за 

контрактами на суму 40,43 млрд доларів США, що склало 57,8% від загальної суми інвестиційних 

контрактів, виконаних Китаєм за кордоном за зазначений час. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/21/c_139306984.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Фондовий ринок Китаю у липні залучив понад 2,4 млн нових інвесторів 

22.08.2020|16:56|Сіньхуа 

Близько 2,43 млн інвесторів в Китаї відкрили рахунки для торгівлі акціями на біржах Шанхая і 

Шеньчженя в липні, показали галузеві дані. 

За даними компанії China Securities Depository and Clearing Corporation Limited / CSDC /, цей 

показник виріс на 56,6 % в порівнянні з червнем, що є рекордним місячним максимумом з 2018 

року. 

Більшість інвесторів – індивідуальні інвестори, це близько 2,42 млн осіб, в той час як число нових 

інституційних інвесторів досягло 3900. 

До кінця минулого місяця число інвесторів з рахунками типу A-share перевищило 170 млн, як 

свідчать дані. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/22/c_139310114.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://russian.news.cn/2020-08/21/c_139306984.htm
http://russian.news.cn/2020-08/22/c_139310114.htm
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СУСПІЛЬСТВО 

 

«Щасливий» телефонний номер у Китаї продали за €270 тисяч 

18.08.2020|06:18| Укрінформ 

Один з учасників аукціону в Китаї заплатив 270 тисяч євро за право стати власником 

телефонного номера, який закінчується п’ятьма вісімками. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFMTV. 

Загалом в аукціоні на минулих вихідних змагалися п’ять тисяч мешканців Китаю, охочих 

придбати «щасливий» номер телефону. Переможець заплатив приголомшливу суму в 2,25 млн 

юанів (або 270 тисяч євро) за номер, який закінчується п’ятьма вісімками. 

Число «8» у КНР вважається щасливим, оскільки символізує процвітання. Тож не дивно, що 

навіть офіційну церемонію відкриття Олімпіади в Пекіні 2008 року було призначено на 8:08 

ранку 8 серпня. 

Китайські компанії у сфері зв’язку, прагнучи вразити своїх заможних клієнтів, часто проводять 

подібні акції, пропонуючи заплатити чималі гроші за певні телефонні номери. Попередній 

аукціон на номер, що закінчувався на вісім сімок і символізував «піднесення» та «суть життя», 

приніс організаторам рекордну суму 3,91 млн юанів, або майже 480 тис. євро. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3082970-saslivij-telefonnij-nomer-u-kitai-

prodali-za-270-tisac.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Аварія на шахті у Китаї забрала життя 7 осіб 

21.08.2020|04:11| Укрінформ 

Унаслідок пожежі на вугільній копальні у Китаї, загинуло семеро осіб, ще дев’ятеро отримали 

поранення. 

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву місцевої влади пише 

Сіньхуа. 

Зазначається, що інцидент трапився у східній китайській провінції Шандонг, коли під землею 

перебувало 19 шахтарів. 

“Усіх їх підняли на поверхню й терміново доправили 16 робітників до лікарень із травмами”, - 

йдеться у матеріалі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3082970-saslivij-telefonnij-nomer-u-kitai-prodali-za-270-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3082970-saslivij-telefonnij-nomer-u-kitai-prodali-za-270-tisac.html
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Семеро травмованих померли у лікарні, а дев’ятеро інших досі госпіталізовані. Одна особа 

знаходиться у важкому стані. 

“Провінційний уряд Шандонга створив команду для розслідування причин інциденту”, - 

наголошує Сіньхуа. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084998-avaria-na-sahti-u-kitai-zabrala-zitta-7-

osib.html 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084998-avaria-na-sahti-u-kitai-zabrala-zitta-7-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3084998-avaria-na-sahti-u-kitai-zabrala-zitta-7-osib.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китайці показали в роботі перший авіаносець, повністю спроєктований і побудований в КНР 

19.08.2020|10:10|Центр транспортних стратегій 

Корабель був введений в експлуатацію в грудні минулого року. 

«Шаньдун» (Shāndōng) - другий авіаносець КНР після «Ляоніна» і перший, повністю 

спроєктований, побудований і оснащений в Китаї. 

Корабель був побудований Dalian Shipbuilding Industry Company і позначений як «Тип 002». За 

інформацією агентства Xinhua, робота з його будівництва почалася в листопаді 2013 року, а 

будівництво корпусу корабля в сухому доці в березні 2015 року, пише ЦТС з посиланням на Sea 

News. 

«Шаньдун» був спущений на воду 26 квітня 2017 року. Йому було присвоєно бортовий номер 

17, і 17 грудня 2019 року він був введений в експлуатацію в військово-морському порту Санья в 

провінції Хайнань. 

Довжина авіаносця складає 315 м, ширина - 75 м. Корабель здатний рухатися зі швидкістю 31 

вузла (більше 57 км на годину). Водотоннажність при стандартному завантаженні становить 55 

тис. тон, при повному завантаженні 66-70 тис. тон. На борту розміщені 32 палубних винищувача 

Shenyang J-15, 8 вертольотів Changhe Z-18 і 4 вертольоти Harbin Z-9. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/08/19/kitaytsy_pokazali_v_rabote_pervyy_avianosets_polnostyu_sp

roektirovannyy_i_postroennyy_v_knr_video_60298  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Шеньчжень став першим містом у світі з повним покриттям мережею 5G 

19.08.2020|16:11|Міжнародне радіо Китаю 

17 серпня Шеньчжень провінції Ґуандун повністю завершив покриття міста мережею 5G і став 

першим містом у світі, яке змогло наразі це зробити. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200819/528716.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://cfts.org.ua/news/2020/08/19/kitaytsy_pokazali_v_rabote_pervyy_avianosets_polnostyu_sproektirovannyy_i_postroennyy_v_knr_video_60298
https://cfts.org.ua/news/2020/08/19/kitaytsy_pokazali_v_rabote_pervyy_avianosets_polnostyu_sproektirovannyy_i_postroennyy_v_knr_video_60298
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200819/528716.html
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Китай за півтора року запустить ще чотири супутники для обсервації океанів 

20.08.2020|16:11| Укрінформ 

Влада Китаю планує впродовж наступних 16 місяців вивести на орбіту чотири супутники для 

моніторингу океанів на Землі. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Перший супутник буде запущений вже у вересні, другий у листопаді, а решту виведуть на орбіту 

наступного року. 

Китай запустив свій перший супутник для моніторингу океану HY-1A у травні 2002 року, а 

останній HY-1D - у червні нинішнього. 

Загалом країна вивела на орбіту 7 таких супутників. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3084728-kitaj-za-pivtora-roku-zapustit-se-

cotiri-suputniki-dla-observacii-okeaniv.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська відповідь Android. Huawei покаже смартфон на власній операційній системі до кінця 

року 

20.08.2020|17:47|НВ новини 

Компанія Huawei скоро представить оновлену фірмову операційну систему HarmonyOS або 

Hongmeng OS для широкого спектру пристроїв, включаючи смартфони. 

Відомий аналітик Ма Цзіхуа, близький до Huawei, повідомив, що Huawei може випустити версію 

HarmonyOS для смартфонів під кінець року. 

У той же час компанія може представити і перший смартфон на власній операційній системі. 

Huawei може розкрити подробиці на конференції розробників HDC 2020 року, яку компанія 

проведе з 10 по 12 вересня. У ці дні відбудеться повноцінний анонс нової версії пропрієтарного 

інтерфейсу EMUI 11 на базі Android 11, а також анонс HarmonyOS 2.0. 

За попередніми даними, HarmonyOS 2.0 зможе працювати на базі різних пристроїв. Вона буде 

підтримувати розумні годинники, ПК і планшети. 

Цікаво, що ще в січні 2020 року на Давоському форумі засновник Huawei Рен Чженфей заявив, 

що система HarmonyOS буде використовуватися в смартфонах, планшетах та інших продуктах 

Huawei. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3084728-kitaj-za-pivtora-roku-zapustit-se-cotiri-suputniki-dla-observacii-okeaniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3084728-kitaj-za-pivtora-roku-zapustit-se-cotiri-suputniki-dla-observacii-okeaniv.html
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При цьому минулого разу, коли Рена Чженфея запитували про HarmonyOS, він говорив про 

застосування її лише в пристроях для розумного будинку. 

Також Рен Чженфей повідомив про те, що Huawei не стане розробляти власний автомобіль, але 

співпрацюватиме з виробниками авто в сфері мультимедійних систем, систем обміну даними з 

дорожньою інфраструктурою, 5G і т. Д. 

Крім того, Джой Тан, старший віце-президент Huawei зі зв’язків з громадськістю, заявив в 

інтерв'ю, що в коді HarmonyOS менше рядків і більш високий рівень безпеки. За даними 

експертів, операційна система HarmonyOS перевершить Linux до кінця 2020 року. Вона стане 

п’ятою за популярністю інтелектуальної операційною системою для цифрових терміналів. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/huawei-gotuye-smartfon-na-harmonyos-

50107428.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/huawei-gotuye-smartfon-na-harmonyos-50107428.html
https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/huawei-gotuye-smartfon-na-harmonyos-50107428.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу 

17.08.2020|19:58|РБК-Україна 

Завдання препарату - змусити організм людини виробляти антитіла.  

У понеділок, 17 серпня, Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу. 

Патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності. 

Заявку на патент подали ще в березні, але схвалили тільки зараз, оскільки вакцина повинна була 

пройти випробування. 

Вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу. Завдання препарату - змусити організм 

людини виробляти антитіла, здатні розпізнавати спайк-білок коронавірусу і боротися з ним. 

Дослідження на перших двох етапах показали ефективність і безпеку зразка. Тепер піде остання 

фаза у вигляді масового тестування. На останньому етапі тестування вакцини належить 

з'ясувати тривалість захисту, безпечне дозування для різних категорій людей. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-zaregistriroval-vaktsinu-koronavirusa-

1597683437.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай назвав ціну своєї вакцини від коронавірусу 

18.08.2020|15:09|УНН 

Озвучена вартість запатентованої в Китаї вакцини від коронавірусу COVID-19, яку готові 

виробляти Пекінський і Уханьський інститути біопрепаратів. Про це повідомляє УНН з 

посиланням на South China Morning Post. 

Так, фармацевтична корпорація Sinopharm в грудні 2020 року запланувала випуск в продаж 

вакцину від коронавірусу за ціною близько 150 доларів. 

«Після завершення третьої фази міжнародних клінічних випробувань можна буде приступити 

до реєстрації інактивованої вакцини. За нашими розрахунками, до кінця грудня цього року вона 

може з'явитися на ринку», - заявив голова правління корпорації Лю Цзінчжень. 

За його прогнозами, в Китаї зможуть виробляти до 120 млн інактивованих вакцин на рік. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-zaregistriroval-vaktsinu-koronavirusa-1597683437.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-zaregistriroval-vaktsinu-koronavirusa-1597683437.html
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«Після того, як інактивована вакцина надійде на ринок, її ціна не буде дуже високою, вона буде 

десь в районі декількох сотень юанів. Якщо говорити про дві ін'єкції, то ціна буде в межах 1 000 

юанів (близько 144 доларів)», - додав Цзінчжень. 

За його словами, необхідно робити дві ін'єкції, тоді ймовірність захисту може досягти 100%. 

Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/1886634-kitay-nazvav-tsinu-svoyeyi-vaktsini-vid-

koronavirusa 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай даруватиме вакцину від COVID-19 замість панд 

18.08.2020|17:34|Уніан 

Країна вирішила замінити «дипломатію панд» на більш актуальні подарунки. 

Китай більше не буде дарувати дружнім країнам панд. Їх замінять вакцини від коронавірусу.  

Про це повідомили в Forbes з посиланням на The Wall Street Journal.  

Передбачається, що так Пекін хоче зміцнити своє геополітичне становище в гонитві за першість. 

Вакцина допоможе Китаю поліпшити відносини з іншими країнами і дістати їх підтримку в 

протистоянні силам США в Південно-Китайському морі.  

З шести препаратів, що розробляються у світі, три припадає на Китай. Усі вони проходять 

фінальні випробування. 

Джерело: https://www.unian.ua/world/koronavirus-novosti-kitay-vmesto-pand-budet-darit-

vakcinu-ot-covid-19-novini-svitu-11116805.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї випробовують вакцину від Covid-19 на основі клітин комах  

23.08.2020|07:46| Главком 

Вакцина вже випробувана на мавпах і на інших тваринах 

Держуправління медичної продукції Китаю схвалило початок клінічних випробувань 

рекомбінантної (генно-інженерної) вакцини від коронавірусу Covid-19, створеної на основі 

клітин комах. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1886634-kitay-nazvav-tsinu-svoyeyi-vaktsini-vid-koronavirusa
https://www.unn.com.ua/uk/news/1886634-kitay-nazvav-tsinu-svoyeyi-vaktsini-vid-koronavirusa
https://www.unian.ua/world/koronavirus-novosti-kitay-vmesto-pand-budet-darit-vakcinu-ot-covid-19-novini-svitu-11116805.html
https://www.unian.ua/world/koronavirus-novosti-kitay-vmesto-pand-budet-darit-vakcinu-ot-covid-19-novini-svitu-11116805.html
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Про це повідомляє газета Global Times у суботу, 22 серпня. 

Відзначається, що препарат розроблено в біолабораторії Сичуаньського університету, фахівці 

якого стверджують, що їм вдалося створити високоякісний продукт. Вакцина вже випробувана 

на мавпах і на інших тваринах. 

Китайські медики підкреслюють, що цей препарат, робота над яким ведеться вже багато 

місяців, «досі не викликав якихось очевидних побічних ефектів». 

Нова вакцина буде вироблятися в обсязі як мінімум 100 млн комплектів на рік на потужностях 

підприємства, створеного у квітні лікарнею при Сичуаньському університеті спільно з місцевою 

компанією, яка спеціалізується на біотехнологіях. 

Нагадаємо, 17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу. 

Як повідомлялося, ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу. 

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19. 

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити. 

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу. 

Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від 

коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її 

випробувань. 

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, 

заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року. 

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.   

Джерело: https://glavcom.ua/world/observe/u-kitaji-viprobovuyut-vakcinu-vid-covid-19-na-osnovi-

klitin-komah-700754.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://glavcom.ua/world/observe/u-kitaji-viprobovuyut-vakcinu-vid-covid-19-na-osnovi-klitin-komah-700754.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Майже подвоєння експорту в Китаї призвело до скорочення торгового дефіциту України 

17.08.2020|12:15| НВ. Бізнес  

Майже подвоєння експорту в Китаї призвело до скорочення торгового дефіциту України до $1,3 

млрд в першій половині цього року. 

Це найнижчий рівень за останні роки. Державна служба статистики повідомляє, що експорт до 

Китаю виріс на 93% за рік (до $3 млрд), в Польщі — впав на 14% (до $1,5 млрд); а в Росію — на 

17% (до $1,3 млрд). В цілому Україна експортувала товарів на $22,9 млрд, а імпортувала на $24,2 

млрд. Імпорт України з Китаю впав на 7% (до $3,6 млрд), з Німеччини — на 17% (до $2,5 млрд), 

а з Росії — на 43% (до $2,2 млрд). 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-

yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська залізнична будівельна корпорація веде переговори з Смарт-Холдингом Вадим 

Новинського 

17.08.2020|12:15| НВ. Бізнес  

Китайська залізнична будівельна корпорація веде переговори з Смарт-Холдингом Вадим 

Новинського про будівництво глибоководного порту в Очакові, який розташований за 60 км на 

південь від Миколаєва.  

Очаків — це стратегічний перевантажувальний пункт, який контролювався як мінімум 10 

різними країнами за останні 2000 років. Він знаходиться за 3,6 км від Кінбурнської коси, яка 

контролює судноплавство в гирлі Дніпра. У Смарт-Холдингу повідомили, що китайці ведуть 

переговори про збільшення глибини гавані вдвічі (до 15-18 метрів), будівництві 70-кілометрової 

залізничної гілки до Миколаєва і портових терміналів для зерна і залізної руди (продукції, яка 

домінує в торгівлі України з Китаєм). На сьогодні Китай є найбільшим торговельним партнером 

України. 

З огляду на стратегічне положення Очакова, на відстані 100 км на південь від якого знаходиться 

Крим, в минулому році ВМС США побудували в Очакові для ВМС України операційний центр 

вартістю $700 тис. Коли було оголошено про будівництво, російський політик-націоналіст 

https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html
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Володимир Жириновський заявив: «Очаків — це російська земля». У наступному році в Очакові 

базуватимуться кілька американських патрульних катерів Mark VI. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-

yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html    

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай найбільший покупець Укроборонпрому в першій половині цього року 

17.08.2020|12:15| НВ. Бізнес  

Закупівля запасних частин для кораблів і послуги з НДДКР для авіаційних двигунів зробили 

Китай найбільшим покупцем Укроборонпрому в першій половині цього року. 

Загальний обсяг експорту в першому півріччі склав $145 млн. Найбільшими покупцями були 

Китай, Туреччина, Пакистан, Індія, Йорданія, В'єтнам, Азербайджан, Алжир, Марокко і Ефіопія. 

56% всіх поставок припало на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.  

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-

yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Компанія «Уманьпиво» розпочала експорт до Китаю 

20.08.2020|14:30|Agravery.com 

Пивоварня «Уманьпиво» розпочала експорт своєї продукції до Китаю. 19 серпня відбулося 

відвантаження першої партії.  

Про це повідомляє прес-служба компанії «Уманьпиво». «Сьогодні відвантажили перший із 

чотирьох контейнерів, а це понад 31 тис. пляшок продукції. Експортуємо на Далекий Схід 6 видів 

пива — це „Жигулівське“, „Медове“, „Пшеничне“, WaissburgLager, WaissburgRedAle, 

WaissburgBlanche. Враховуючи високий попит Китаю, ми зацікавлені у розширенні експорту на 

цей ринок», — підкреслив Ігор Кисіль, СЕО компанії «Уманьпиво».  

Зауважимо, що це вже четвертий експортний напрямок, відкритий компанією протягом цього 

року.  

https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/protesti-v-minsku-interes-kitayciv-do-ochakova-i-yaroslavskogo-do-aviaciji-novini-ukrajini-50106564.html
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«Окрім Китаю, у 2020 році ми розпочали експорт до Білорусі, Казахстану та Уругваю. Загалом 

ми вже продукцію у понад 10 країн світу, зокрема до Ізраїлю, Польщі, Молдови та Німеччини», 

— додав Кисіль. 

Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/kompania-umanpivo-rozpocala-eksport-do-kitau 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

Китай різко розкритикував виконавчий указ США щодо обмеження роботи TikTok 

18.08.2020|17:19|Міжнародне радіо Китаю 

Китай піддав різкій критиці недавній виконавчий указ США, що вимагає від китайської компанії 

ByteDance протягом 90 днів відмовитися від активів у США, пов'язаних з сервісом TikTok. 

Китайська сторона додала, що так звані «свобода» та «безпека» є лише виправданням для 

«дипломатії цифрових канонерок», яку проводять деякі американські політики. 

У відповідь на питання про виконавчий указ США офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь 

на брифінгу для журналістів заявив, що, згідно з повідомленнями, весь управлінський персонал 

TikTok середньої та вищої ланки, включаючи головного виконавчого директора, є громадянами 

США. Сервери цього сервісу розташовані на території США, центри обробки даних – у США та 

Сінгапурі, а бізнес-команда повністю адаптована під місцеву специфіку. Компанія найняла 1,5 

тисячі американських співробітників та обіцяла створити 10 тисяч робочих місць. Її політика 

аудиту та вихідний код алгоритму відкриті для громадськості. 

«Справедливо сказати, що TikTok виконав майже все, що вимагає американська сторона. Проте 

компанія не може відбитися від спроб певних осіб у США за допомогою хитрості й сили обібрати 

TikTok заради особистої політичної вигоди», – заявив китайський дипломат. «Деякі 

американські політики мають намір вигадувати необґрунтовані звинувачення в цілях задушити 

TikTok». 

США продовжують стверджувати, що TikTok та інші компанії створюють загрозу їх національній 

безпеці, заявив Чжао Ліцзянь, зазначивши, що навіть відповідні оціночні звіти Центрального 

розвідувального управління вказують на відсутність будь-яких доказів того, що Китай перехопив 

дані TikTok або використовував додаток для проникнення в мобільні телефони користувачів. 

Відповідні аналітичні центри США також припускають, що заборона певних програм тільки 

через те, що вони належать китайським компаніям, безумовно не ґрунтується на міркуваннях 

безпеки, додав він. 

Це вкотре доводить, що так звані «свобода» і «безпека» є лише виправданням для «дипломатії 

цифрових канонерок», яку проводять деякі американські політики, зазначив Чжао Ліцзянь. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200818/528079.html 

________________________________________________________________________________ 
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Трамп відклав переговори з Китаєм з питань торгівлі 

19.08.2020|06:58|Інтерфакс-Україна 

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що відклав торгові переговори з 

Китаєм. 

«Я відстрочив переговори з Китаєм», - сказав він на прес-конференції в Арізоні. 

Президент пояснив: «Я не хочу говорити з ними прямо зараз. Те, що Китай зробив з цією 

країною і світом - немислимо. Я скасував переговори з Китаєм». 

При цьому Трамп зазначив: «Якби їх вів сонний Джо Байден, вони б володіли Сполученими 

Штатами, тому що Байден дав би їм все. Він не дуже розумний. Він слабкий». 

Раніше він покладав на Китай відповідальність за поширення коронавірусної інфекції в світі. 

В останні тижні відзначається посилення позиції Трампа щодо Китаю. 

Так, він заявив про намір заборонити на території США діяльність китайських компаній, в тому 

числі гіганта електронної комерції Alibaba. Раніше він підписав укази, що вимагають від 

китайської компанії ByteDance відмовитися від діяльності додатку TikTok в США, мотивуючи це 

тим, що ця діяльність може загрожувати національній безпеці Сполучених Штатів. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/682009.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сянґан звернеться до СОТ зі скаргою на американські санкції 

19.08.2020|16:14|Міжнародне радіо Китаю 

Спеціальний адміністративний район КНР Сянґан звернеться до Світової організації торгівлі зі 

скаргою на санкції з боку США. Про це 18 серпня повідомила глава місцевої адміністрації Лінь-

Чжен Юее. 

Сянґан є незалежним членом СОТ, і дії США порушують правила та норми цієї міжнародної 

організації, заявила Лінь-Чжен Юее на брифінгу, що передував засіданню Виконавчої ради 

Сянґана. Вона назвала американські санкції «абсолютно невиправданими». 

За її словами, попри так звані санкції, переваги Сянґана, в тому числі його приналежність до 

регіону Великої затоки Ґуандун-Сянґан-Аомень і розвинений сектор фінансових послуг, будуть і 

надалі доступні американським компаніям. 

Лінь-Чжен Юее відкинула всі звинувачення в тому, що новий закон про захист національної 

безпеки в Сянґані може бути використаний в якості «зброї», і підкреслила, що закон необхідний 

https://interfax.com.ua/news/general/682009.html
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для забезпечення національної безпеки та захисту жителів Сянґана. Вона зауважила, що, 

навпаки, окремі держави перетворюють на «зброю» фінансову систему для накладення санкцій 

на Сянґан. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200819/528721.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США та Китай збільшили кількість рейсів між країнами 

22.08.2020|18:57|Міжнародне радіо Китаю 

У серпні кількість авіарейсів американських і китайських компаній буде подвоєно, — 

повідомило Міністерство транспорту США та Управління цивільної авіації КНР. Згідно з указом 

Міністерства транспорту США, відомство дозволило «чотирьом китайським авіакомпаніям, які 

зараз здійснюють регулярні пасажирські перевезення у США, збільшити кількість рейсів у 

обидва кінці до восьми на тиждень». У понеділок Управління цивільної авіації КНР заявило, що 

американські авіакомпанії Delta і United Airlines можуть подвоїти кількість рейсів у Китай. У 

червні адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала заборонити китайським 

пасажирським авіалініям польоти у США, обмеживши кількість рейсів між країнами. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200822/530605.html 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Китайсько-європейський експрес сприяє відновленню та розвитку світової економіки 

20.08.2020|16:57|Міжнародне радіо Китаю 

18 серпня китайсько-європейський експрес «Великої затоки» вперше відправився в дорогу з 

Шеньчженя в німецький Дуйсбург. 19 серпня, відповідаючи на запитання на прес-конференції, 

офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що китайсько-європейський експрес 

приносить користь не тільки країнам, що перебувають на шляху проходження, але і сприяє 

відновленню т розвитку світової економіки. 

Чжао Ліцзянь сказав, що після спалаху епідемії COVID-19 різні заборони на польоти, припинення 

та скорочення світової авіації та судноплавства призвели до загального погіршення логістики й 

скорочення торгівлі. Однак експрес «Китай-Європа», як канал наземних перевезень, навпаки, 

зміг повністю розкрити свої сильні сторони й переваги в плані безпеки та ефективності. Експрес 

постійно розвиває нові напрямки діяльності та додає нові маршрути, що відіграє важливу роль 

у забезпеченні безперешкодного руху товарів і стабільних поставок матеріалів між Китаєм та 

Європою й країнами, розташованими вздовж маршруту. 

Посилаючись на статистичні дані, Чжао Ліцзянь зазначив, що в першій половині цього року в 

рамках проєкту залізничного сполучення «Китай-Європа» з різних міст Китаю в Європу були 

спрямовані 5122 рейси, лише в червні було направлено 1169 рейсів, що є абсолютним 

рекордом. У першій половині цього року були перевезені 460 тис. стандартних контейнерів — 

приріст склав 41% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. 

Китайсько-європейський експрес ефективно та дієво просуває протиепідемічне 

співробітництво між Китаєм і Європою та країнами, розташованими вздовж маршруту, знижує 

негативний вплив епідемії на виробничий ланцюжок Китай-ЄС та співпрацю в ланцюжках 

постачання. 

Чжао Ліцзянь підкреслив, що в рамках спільного будівництва інтеграційної ініціативи «Один 

пояс і один шлях», китайсько-європейський експрес працює стабільно й упорядковано на тлі 

нормалізації епідемічної ситуації, посилаючи сигнали про взаємовигідну співпрацю та взаємну 

вигоду між Китаєм і пов'язаними країнами. Експрес також відіграв показову важливу роль у 

відновленні роботи й виробництва, а також стимулювання економіки різних країн. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200820/529445.html 

________________________________________________________________________________ 
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Siemens запускає в Китаї проєкт екологічно чистого водню  

20.08.2020|21:15|Главком 

Проєкт повинен бути запущений до 2022 року 

Siemens Energy і Beijing Green Hydrogen Technology Development, дочірня компанія China Power 

International Development, підписали меморандум з розробки системи виробництва водню за 

допомогою електролізу для мережі водневих заправних станцій в окрузі Яньцин в Пекіні, - 

повідомляє H2 View.  

Система виробництва зеленого водню в районі Яньцин, де 15-16 лютого 2022 року має 

відбутися етап кубка світу з гірськолижного спорту (зокрема - змагання в швидкісному спуску 

серед чоловіків) допоможе гарантувати постачання екологічно чистого енергоносія 

громадському водневому транспорту округу.  

«Сприяння застосуванню і розвитку водневої інфраструктури має велике значення для Китаю у 

створенні сучасної та чистішою енергетичної системи. Ми вносимо важливий внесок в боротьбу 

з потеплінням клімату і скорочення викидів вуглецю», - заявив в ході підписання меморандуму 

генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух. 

В даний час проведення змагань з гірськолижного спорту під питанням через пандемію 

коронавірусу. Однак в будь-якому випадку за сприяння німецького промислового гіганта округ 

отримає сучасні водневі автозаправні станції.  

Джерело: https://glavcom.ua/new_energy/news/siemens-zapuskaje-v-kitaji-proekt-ekologichno-

chistogo-vodnyu-700319.html  
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АНАЛІТИКА 
 

Уникнення нової холодної війни між США та Китаєм.  

17.08.2020|12:38|BROOKINGS 

З настанням листопадських президентських виборів багато спостерігачів Китаю 

зосереджені на тому, що може означати результат для відносин між Вашингтоном та 

Пекіном. Це питання, без сумніву, є вирішальним. У той же час багато тенденцій у тому, що 

всі важливі відносини, звичайно, є довгостроковими, ніж одна адміністрація президента. Які 

довгострокові перспективи відносин між США та Китаєм на цьому етапі? 

Різниці між США та Китаєм у політичних, економічних, ідеологічних, технологічних та 

безпекових питаннях реальні. Ними можна і потрібно керувати шляхом діалогу, але ми не 

можемо робити вигляд, що у нас просто проблема із спілкуванням. Обидві сторони знають 

краще. Основною основою для відносин, що розвиваються, швидше за все, буде стратегічна 

конкуренція, а співпраця в окремих районах, сподіваючись, охоплює багато предметів. 

Натомість може бути стратегічне суперництво, яке було б більш змагальним і вимагало б 

сильних керівників для управління суперечками. Або відносини можуть перерости у холодну 

війну, яка не була б в інтересах ні США, ні Китаю. 

Холодна війна США та Китаю не була б такою, як американсько-радянська, яка значною мірою 

була військовою та ідеологічною. Холодна війна розпочнеться з радикальної розв'язки та 

роз'єднання, яку, на жаль, ми вже бачимо. Це би спускалося і розширювалось звідти. Це 

призведе до розриву міжнародної спільноти з питань, щодо яких інакше має бути широке 

співробітництво. Це створило б стіни між економіками, вченими, науковцями та простими 

людьми. Це, ймовірно, породжує етнічну стереотипізацію, дискримінацію та ненависть. Це не 

дозволило б двом великим цивілізаціям скористатися силами та внесками один одного. Це 

посилить гонку озброєнь, яка витіснить внутрішні пріоритети. Перш за все, це збільшило б ризик 

військових конфліктів, навіть якщо жодна сторона цього не бажає. 

Як ми уникаємо такого результату? Є основні питання, на які США і Китаю потрібно буде 

відповісти. 

Для Сполучених Штатів: Чи готовий прийняти конкурентного опонента, особливо такого, який 

має іншу політичну систему та ідеологію? У принципі, відповідь повинна бути «так», але в 

політиці США є механізм дій / реакцій. Адміністрації, яка повністю сприймає Китай як однолітків, 

неминуче доведеться терпіти і відбивати жорстокі напади націоналістичної опозиції. Тож це 

вимагатиме довгострокової стійкості, а не одноразового рішення. Сполучені Штати можуть 
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витримувати таку точку зору, якщо Китай відповідає традиційній стабілізації ролі Сполучених 

Штатів у Східній Азії, а не намагається її підірвати. 

Що стосується Китаю: чи може він з комфортом інтегруватись та засвоювати міжнародний 

порядок, заснований на правилах, створений та історично переважаючий Сполучених Штатів, 

який характеризується певними нормами, такими як торгівля, захист прав інтелектуальної 

власності, приватне життя, цифрові свободи, верховенство права, належний процес, прозорість, 

морський закон та права людини? (Я хотів би додати, що важливо, щоб і США не виявляли 

традиційної поваги до міжнародної системи, заснованої на правилах, протягом останніх кількох 

років. 

Чи може Китай пристосуватися до цих норм, чи просто вимагатиме дотримання його 

національної системи? Чи може Китай знайти шляхи забезпечення того, щоб його діяльність у 

міжнародних справах відповідала цим нормам, або, принаймні, не знижувала їх, зберігаючи 

власну політичну, економічну та соціальну систему? 

Урок останніх кількох років полягає в тому, що в глобалізованому світі міжнародній системі 

важко функціонувати, якщо є великий розрив у ставленні та практиці серед основних країн щодо 

цих норм. 

Китай прийняв принципове рішення 40 років тому приєднатися до міжнародної системи, від 

якої він отримав великі переваги і в який зробив важливий внесок. Але розміщення у світі 

неортодоксальних практик Китаю, коли він був відносно другорядним гравцем, зовсім інша 

справа. Сьогодні Китай став домінуючим гравцем. Китай разом із США зараз є слоном у каное. 

Слони повинні бути обережними, інакше вони можуть перевернути каное і всіх, хто в ньому. 

З зрозумілих історичних причин Китай особливо жорстоко забезпечує захист свого суверенітету 

та відстоює суверенітет націй та невтручання як основоположні принципи міжнародних норм. 

Очікується, що Китай не зможе відмовитися від цієї позиції. Але Китаю потрібно буде зробити 

більше, ніж посилатися на свій суверенітет за Вестфальськими принципами, якщо він повинен 

бути лідером у міжнародній системі та користуватися всіма своїми перевагами. Країна ще не 

завершила шляху, розпочатого в 1978 році, до повної інтеграції в міжнародну систему, 

засновану на правилах. Наприклад, їй потрібно прийняти всі зобов'язання розвинених країн у 

Всесвітній організації торгівлі, відкрити свій Інтернет та налагодити сектором інформаційних 

технологій умови для іноземної участі на взаємній основі та забезпечити повну прозорість до 

Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародної охорони здоров'я експертів. 

Це потрібно буде вести на прикладі. Китаю буде важко зробити такі зміни. Сполучені Штати 

можуть навести приклад і служити власним інтересам, показавши, що він має намір 

дотримуватися системи, заснованої на правилах, що відіграли ключову роль у створенні. 
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Джерело: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/17/avoiding-a-new-cold-

war-between-the-us-and-china/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

На перехресті? Китайські та Індійські ядерні відносини після прикордонного зіткнення 

19.08.2020|18:16|Carnegie Endowment for International Peace 

Хоча обидві країни можуть подумати, що ситуація знаходиться під контролем, зневажливе 

ставлення та неправильне сприйняття можуть призвести до виникнення небезпечної 

конкуренції. 

15 червня 2020 року смертельний військовий конфлікт щодо спірної території в Гімалаях 

похитнув споруду відносин між Китаєм та Індією. Сутичка в долині Галуана уздовж їх спільного 

кордону – найжорсткіше військове протистояння, з яким дві ядерні держави стикалися за 

п’ятдесят років. Ця подія та напруга зосереджують увагу на давній, але загартованій конкуренції 

між Китаєм та Індією. Однією з найцікавіших загадок цього взаємозв'язку є те, чому ядерна 

зброя, якою вони володіють, не відігравала більш важливої ролі. Чи можуть Пекін та Нью-Делі 

нарешті наблизитися до довгоочікуваного перехрестя у своїх ядерних відносинах, маючи 

потенціал для значного відновлення зв'язків між Китаєм та Індією після кризи Ладаху?  

Хоча точки зору Індії щодо таких питань відносно добре зафіксовані, погляди Китаю 

продовжують залишатися невідомими, оскільки публічне обговорення двосторонніх ядерних 

відносин дуже мало. Щоб заповнити цю інформаційну прогалину та допомогти проілюструвати 

думки китайців про теперішній та майбутній стан ядерних відносин між Китаєм та Індією, ми 

розглянули загальнодоступну відповідну китайську літературу та провели інтерв’ю зі старшими 

китайськими експертами. 

Отримані результати показують, що хоча індійські аналітики з питань безпеки приділяють 

серйозну увагу ядерній політиці та можливостям Китаю, китайські аналітики дотримуються 

зневажливого ставлення до важливості ядерної зброї у відносинах між Китаєм та Індією. Таке 

ставлення випливає з широко поширеної думки, що корінні військові технології Індії значно 

відстають від Китаю і що Китай продовжить розширювати прірву між звичайними та ядерними 

можливостями двох країн. Однак, схоже, китайські аналітики не в повній мірі оцінюють 

довгострокову дестабілізацію наслідків цього зростаючого розриву. Індія може відчути тиск, 

щоб створити свій ядерний арсенал, і це може ще більше загрожувати крихкій стабільності між 

Індією та Пакистаном. Китайські експерти, як правило, недооцінюють роль Пекіна у формуванні 

сприйняття загрози в Нью-Делі та ядерної стратегії. 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/17/avoiding-a-new-cold-war-between-the-us-and-china/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/17/avoiding-a-new-cold-war-between-the-us-and-china/
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Вони також зменшують ризик ядерної ескалації у будь-якому звичайному конфлікті з Індією, 

хоча вони турбуються з приводу ядерного конфлікту Індія-Пакистан. Опитані вважають, що і 

Китай, і Індія дотримуються оборонних стратегій і цивільні політики не тільки розуміють 

важливість уникнення ядерних конфліктів, але й зберігають повну владу над ядерним 

командуванням і контролем. Китайські експерти залишаються оптимістичними щодо того, що 

ядерна зброя є стабілізуючим фактором у двосторонніх відносинах, а не джерелом для 

занепокоєння – навіть незважаючи на те, що загартовуючий ефект економічної 

взаємозалежності може зменшуватися, а сила ядерної політики обох країн, що не 

використовуються вперше, зростає внутрішній контроль. 

З іншого боку, у міру посилення конкуренції між США та Китаєм аналітики Пекіна чітко 

усвідомлюють, як співпраця Нью-Делі з оборонними технологіями з Вашингтоном може 

наблизити Індію до орбіти США та змінити геополітичний ландшафт в індо-Тихоокеанському 

регіоні. Через широко виражену китайську стурбованість тим, що членство Індії в групі 

постачальників ядерних ядер (NSG) ще більше посилить її значення в стратегії Азії США, мало 

підтримує зміна давнього протистояння Китаю проти прийому Індії в групу. Незважаючи на 

потенціал майбутньої нестабільності та конфліктів, більшість китайських експертів ставлять під 

сумнів життєздатність проведення офіційного двостороннього ядерного діалогу з Індією в 

осяжному майбутньому, хоча є підтримка залучення експертного рівня для обговорення 

взаємних проблем. 

Джерело: https://carnegieendowment.org/publications/82489  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Управління китайсько-американською суперечкою щодо протиракетної оборони 

20.08.2020|09:00|warontherocks.com|Tong Zhao 

Незважаючи на непрозорість та секретність китайської ядерної зброї, в Китаї спалахнула 

публічна дискусія щодо ядерного арсеналу країни. Ху Сіцзінь, головний редактор газети «Глобал 

таймс» неодноразово закликав Китай швидко та масово наростити свої ядерні сили. 

Прихильники ядерної експансії вважають, що більший ядерний арсенал Китаю є ключем для 

запобігання війни з Вашингтоном, і «крім нього більше нічого не зможе спрацювати». Відвертий 

характер дебатів є безпрецедентним і зміщує суспільну думку до більшого ентузіазму щодо 

більш міцної ядерної позиції. 

Войовничі лідери націоналістичної думки додають палива для вже посилюваної військової 

конкуренції між США та Китаєм, яка зараз ризикує перекинутися в ядерну сферу. З активним 

арсеналом близько 3800 боєголовок, американські ядерні запаси все ще майже в 12 разів 

https://carnegieendowment.org/publications/82489
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більше, ніж у Китаю, згідно з відкритими джерелами досліджень. Але зусилля Пекіну з 

модернізації ядерної зброї підняли ставки. Хоча колись це була найменша ядерна держава 

серед п'яти держав з ядерною зброєю згідно з Договором про нерозповсюдження (Китай, 

Франція, Росія, Великобританія та США), вона зараз третя за величиною - позаду лише США та 

Росія. Стурбований тим, що його арсенал принаймні збільшиться вдвічі до 2029 року, Вашингтон 

погрожував відправити Пекін «у небуття», якщо він не приєднається до переговорів щодо 

контролю над озброєнням. Вищі посадовці США навіть розглядали питання про відновлення 

ядерних випробувань, щоб змусити Китай до переговорів. 

Однак американська примусова стратегія не спрацювала і не буде працювати. Натомість це 

посилить думку в Китаї, що контроль над озброєнням - це пастка, яку посадили чиновники 

Білого дому, щоб стримувати Китай і підірвати його безпеку. Але Вашингтон може переконати 

Пекін у протилежному випадку, якщо він включить протиракетну оборону до порядку 

обговорення. Настав час, щоб дві країни доклали зусиль з цього питання, оскільки протиракетна 

оборона викликає більше китайських підозр щодо стратегічних намірів американських 

військових щодо Китаю. Попередні двосторонні діалоги були надто загальними та 

поверхневими, щоб вирішити джерела розбіжностей. Але якщо Китай та Сполучені Штати готові 

визначити, наскільки можливості та політика обох країн викликають непотрібні взаємні підозри, 

вони зможуть знайти новий шлях для вирішення цього спору та просування взаємної безпеки. 

Контроль над озброєнням та китайсько-американські відносини 

Контроль над озброєнням може бути корисним інструментом для Китаю та США щодо 

управління своїми військовими змаганнями, роблячи їх менш небезпечними та затратними. 

При цьому, Сполучені Штати повинні чітко визначити межі своїх примусових важелів, щоб 

змусити Китай контролювати озброєння. Пекін, зі свого боку, впевнений у своїй здатності 

перемогти Вашингтон на регіональній військовій перевазі, і його воля посилюється сприйнятою 

американською зарозумілістю, що загрожує повною гонкою озброєнь. У своєму бюджеті на 

наступний рік витрати на оборону Китаю зростуть на 6,6 відсотка, навіть якщо загальний бюджет 

центрального уряду скоротить, а інші витрати, такі як на освіту та дипломатію, побачать 

безпрецедентні скорочення відповідно на 7,5 відсотка та 11,8 відсотка. Населення Китаю, яке 

економічно страждає від пандемії та спаду, зазвичай може протидіяти цьому перерозподілу. 

Але багато китайців мобілізуються через сприйняття американської ворожнечі та підтримують 

більші державні інвестиції у всебічну військову модернізацію. 

Погрози в США також ускладнюють чиновників та науковців, які підтримують контроль над 

озброєнням, і переживають за те, щоб їх не сприйняли як патріотичні для сприяння співпраці зі 

США. Оскільки вільні та відкриті внутрішні дискусії щодо переваг контролю над озброєнням 

стають все складнішими, оборонна промисловість Китаю стикається з ще меншою кількістю 

перевірок, а голоси яструбів переважають. 
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Китай справедливо підозрілий у намірах США, коли йдеться про контроль над озброєнням. 

Адміністрація Трампа відмовилася від існуючих угод про контроль над озброєнням та 

нерозповсюдженням зброї, як це зробила адміністрація президента Джорджа Буша. У той час 

як країни займаються зовнішньою політикою для здійснення власних інтересів, історично, 

Сполучені Штати часто використовували контроль над озброєнням, щоб максимізувати власну 

військову перевагу на відміну від сприяння безпеці кооперації. Щоб Сполучені Штати змінили 

світогляд Китаю, це повинно допомогти Пекіну дійти висновку, що контроль над озброєнням 

може бути взаємовигідним і що Вашингтон серйозно займається формами співпраці, яка б 

відповідала інтересам обох країн. Тому Вашингтон повинен відмовитися від свого сучасного 

підходу та висувати реалістичні пропозиції. Для Вашингтона немає більш важливого кроку, ніж 

повідомлення про те, що занепокоєння Китаю щодо протиракетної оборони США буде 

частиною будь-якої майбутньої дискусії з приводу контролю над озброєнням. 

Найбільше занепокоєння Китаю 

Що стосується стратегічних військових можливостей США, протиракетна оборона - це 

найбільша стурбованість Китаю. Пекін хвилюється, що в конфлікті США можуть напасти на 

ядерні сили Китаю, а потім використати свою оборону для блокування вцілілої в Китаї зброї. 

Таким чином, підриваючи можливість ядерної відплати Китаю, протиракетна оборона може 

нейтралізувати здатність Китаю стримувати ядерну атаку і, таким чином, залишати її вразливою 

до ядерного примусу США. Цей страх може здатися перебільшеним у Сполучених Штатах, але 

він є справжнім і серйозно сприймається китайськими стратегами. Насправді це єдиний 

найважливіший зовнішній рушій постійних і всебічних зусиль Китаю з модернізації. Китайські 

ракети з декількома боєголовками, балістичними ракетами, випущеними з повітря, 

стратегічними ядерними підводними човнами, а в майбутньому міжконтинентальними 

гіперзвуковими ракетами, серед інших нових ядерних систем, різними способами сприяють 

систематичним зусиллям Китаю щодо нарощування компенсаційних можливостей проти 

протиракетної оборони США. 

Гарною новиною є те, що суперечка протиракетної оборони не є результатом нерозв'язного 

конфлікту інтересів. У Вашингтоні існує давня офіційна політика, яку переформулювалая 

адміністрація Трампа, і яка не ставить собі за мету підірвати ядерний стримуючий процес Китаю 

за допомогою ПРО. Неоднозначності навколо політики та можливостей США, однак, призвели 

до серйозних китайських підозр щодо того, чи відповідають дійсні можливості та плани 

Америки заявленій політиці. Китайські чиновники вважають, що справжня мета Америки є 

більш масштабною та ворожою, а Пекін вклав кошти в передові ядерні можливості для протидії 

уявленій загрозі. З іншого боку, уряд США намагався запевнити Пекін у тому, що його 

протиракетна оборона спрямована лише на так звані недобросовісні держави. Таким чином, 

Вашингтон готовий допустити деяке незначне зростання ядерної спроможності Китаю у 

відповідь на розгортання американської ПРО. Однак стратегії Пекіну щодо посилення ядерних 
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сил не вистачає ясності і, здається, вона настільки надмірна, що змусила США підозрювати, що 

розвиток ядерної зброї в Китаї віщує перехід до більш агресивної ядерної позиції. 

Однією з підозр у Китаї є те, чи використовує Вашингтон ядерну загрозу Північної Кореї як привід 

для створення системи протиракетної оборони, яка фактично призначена для захисту 

Сполучених Штатів від ракет далекого дальності Китаю. Це занепокоєння лежить в основі 

серйозної американсько-китайської суперечки з 2016 року щодо мети, що стоїть за 

розміщенням у США Північної Кореї системи протиракетної оборони високих територій в 

Південній Кореї. Вашингтон стверджував, що розгортання корисне лише для захисту від ракет 

малої дальності в Північній Кореї. Однак Пекін вважає, що це може підвищити - і має на меті 

підвищити спроможність оборонних сил США. Це спонукало Китай ввести жорсткі економічні 

санкції та політичний тиск на Південну Корею, щоб припинити розміщення. Ці покарання не 

спрацювали, але значно пошкодили двосторонні відносини. 

Незгода щодо протиракетної оборони в Південній Кореї багато в чому залежала від технічних 

питань щодо можливостей єдиної радарної системи, встановленої на вантажівці. 

Використовуючи загальнодоступну інформацію, неурядові експерти змогли скласти глибокі 

оцінки щодо технічної спроможності радіолокатора AN / TPY-2 та його потенційного впливу на 

Китай. Таким чином, за допомогою спільного дослідження, заснованого на даних з відкритим 

кодом, дві країни могли б роз'яснити деякі технічні неясності щодо можливостей цього радара. 

Але неспроможність обох сторін визнати існування справжньої технічної незгоди призвело до 

упущеної можливості для істотного залучення до цього конкретного, але критично важливого 

питання, що потім спричинило взаємні неправильні тлумачення стратегічних намірів один 

одного. 

Що необхідно робити Пекіну і Вашингтону? 

Існуюча недовіра Китаю та США щодо протиракетної оборони має своє коріння у накопиченні 

невідповідних уявлень щодо різних конкретних питань, наприклад, якщо певні радіолокаційні 

системи можуть відслідковувати китайські боєголовки, чи є деякі системи протиракетної 

оборони надмірними проти технологій Північної Кореї та чому Вашингтон розглядає космічні 

перехоплювачі. Обмін скаргами на політичному рівні не допоможе. Натомість зусилля з 

подолання розбіжностей щодо вузько визначених, але конкретних питань мають найкращі 

шанси вияснити ненавмисні двозначності. 

Як перший крок до пом’якшення недовіри, Вашингтон та Пекін повинні провести спільне 

експертне дослідження щодо технічної доцільності побудови системи протиракетної оборони, 

яка могла б мати справу з північнокорейськими ракетами, не впливаючи суттєво на Китай. Це 

дослідження повинно проводитись на некласифікованому рівні та використовувати лише дані з 

відкритим кодом. Попередні дослідження з відкритим кодом свідчать, що такий підхід може 

бути технічно здійсненним та допомагати мінімізувати політичні ускладнення. Звичайно, це 
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могло б дати відсіч. Експерти могли б зробити висновок із цього дослідження, що спроєктувати 

таку систему протиракетної оборони неможливо через різні технічні та географічні обмеження. 

Однак визнання того, що Сполучені Штати мають практичні виклики для протидії 

північнокорейській загрозі, не впливаючи на Китай, саме по собі може допомогти пом’якшити 

найгірші думки в Пекіні. 

Крім того, Вашингтон повинен продемонструвати Пекіну, що серйозно розглядає варіанти, які 

можуть зробити його протиракетну оборону менш загрозливою для ядерного стримування 

Китаю в майбутньому. Коли США розглядають нові плани протиракетної оборони, вони повинні 

проаналізувати, який технологічний вибір та стратегії розгортання можуть найкраще 

мінімізувати їх потенційний вплив на ядерні ракети Китаю далекого дальності. Американські 

чиновники повинні оприлюднити розкриті уривки технічних досліджень для публіки, щоб 

китайські експерти могли проаналізувати американське мислення з цього питання. Це може 

бути мірою зміцнення довіри для тих планів протиракетної оборони США, які найбільше 

стосуються Китаю, включаючи будівництво шаруватої оборони Батьківщини та побудови 

ракетно-ракетних систем посилення в Північно-Східній Азії, які можуть перехопити ракети до 

вигорання їх двигунів. 

Ще одним кроком для демонстрації щирості в США було б виявлення готовності до проведення 

експертної дискусії на рівні з Китаєм, щоб вивчити можливість включення протиракетної 

оборони в інклюзивну систему контролю озброєнь. За такої домовленості США могли б 

продовжувати розширювати свою протиракетну оборону проти так званих держав-шахраїв, 

якщо Вашингтон одночасно скоротить певні можливості ядерної атаки. Торговий механізм між 

наступальною та оборонною зброєю може забезпечити гнучку основу для Вашингтона та Пекіна 

для досягнення двох цілей одночасно: посилення двосторонньої стратегічної стабільності та 

захисту унікальних інтересів безпеки. 

Спільні технічні дослідження, прозоре прийняття рішень та обговорення на рівні експертів щодо 

протиракетної оборони також можуть бути предметом переговорів з питань тристороннього 

контролю над США та Китаєм та Росією. Росія приділяє таку ж стурбованість з Китаєм щодо 

протиракетної оборони США і має більший досвід, ніж Китай, в переговорах зі США. Якщо 

Москва стоїть на боці Пекіну, можливо може бути комфортніше розпочати дискусію про 

контроль над озброєнням з Вашингтоном. Однак, чи двостороння чи тристороння дискусія, 

готовність США брати участь у питанні протиракетної оборони може прокласти шлях для 

стриманості Китаю в її ядерній модернізації. Розширивши дискусію за межами вузького фокусу 

на наступальних ядерних можливостях, це допоможе вирішити головну перешкоду для 

китайсько-американського співробітництва в галузі контролю над озброєнням - значну 

асиметрію їхніх ядерних запасів. У Вашингтоні виникає занепокоєння щодо того, чи зростаючий 

інтерес Китаю до можливості швидкого реагування на ядерну зброю в поєднанні з просуванням 

системи раннього попередження та ядерних сил театрального діапазону свідчить про перехід 
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до більш агресивної позиції ядерної зайнятості, спрямованої на обмежене використання 

ядерної зброї. Більша прозорість Китаю щодо цих питань може слугувати доброю реакцією на 

зворотну відповідь США на відкритість до обговорення протиракетної оборони. 

Дивлячись у майбутнє 

Швидке погіршення американсько-китайських відносин підкреслює актуальність - і виявляє 

потенційну можливість суттєвого залучення до давніх суперечок щодо безпеки. Стурбовані 

гонкою озброєння, високопоставлені китайські чиновники неодноразово заявляли, що Китай 

готовий поговорити з Вашингтоном про всі питання, що взаємно хвилюють, через низку 

діалогів. Американські чиновники також закликали Китай приєднатися до системи контролю 

над озброєнням зі США та Росією. Але Вашингтон запропонував мало натяків на 

передбачуваний масштаб і масштаби цієї рамки, і не ясно, що він хоче підписати Пекіну. Для 

Китаю, який має набагато менший досвід переговорів щодо контролю над озброєнням, ця 

невизначена концепція може здатися занадто залякуючою. Більш перспективним є підхід 

Вашингтона до участі в Пекіні в спокійних і змістовних обмінах з цілого ряду конкретніших 

проблем безпеки, в тому числі з питань протиракетної оборони. Радикальні заходи контролю 

над озброєнням, такі як чисельне скорочення ядерних можливостей, є нереальними на 

найближчу перспективу, але початкові переговори можуть розпочатися з менш суперечливих 

заходів, визначених вище. 

У новому дослідницькому звіті для Фонду Карнегі за міжнародний мир окреслені додаткові 

кроки, які Вашингтон і Пекін можуть вжити як окремо, так і спільно, для запобігання подальшого 

загострення їх протиракетної оборони та посилення взаємної ворожнечі та розпалу гонки 

озброєння. Грубі примусові загрози не потраплять до Пекіну за столом переговорів. У той же 

час, непрозорість ядерної програми Китаю не допомагає формувати довіру до Сполучених 

Штатів. Але зухвалі зусилля щодо вирішення спору протиракетної оборони можуть допомогти 

відкрити двері до серйозної та широкомасштабної співпраці з контролю над озброєнням у 

майбутньому. Дві країни повинні перетворити свої раніше поверхневі та спорадичні діалоги на 

суттєві зусилля для вирішення основних джерел розбіжностей та роз'яснення неясності. Існують 

взаємовигідні варіанти запобігання дорогої та небезпечної гонки озброєнь, але вікно для участі 

може скоро закритися. 

Джерело: https://warontherocks.com/2020/08/managing-the-sino-american-dispute-over-missile-

defense  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://warontherocks.com/2020/08/managing-the-sino-american-dispute-over-missile-defense
https://warontherocks.com/2020/08/managing-the-sino-american-dispute-over-missile-defense
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ІНФОГРАФІКА 
Розвиток 5G в Китаї 

17.08.2020|19:05|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1198002.shtml 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.globaltimes.cn/content/1198002.shtml
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Торговельно-економічні відносини США та КНР в 2020 

20.08.2020|22:01|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1198425.shtml 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.globaltimes.cn/content/1198425.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


 

41 

 

      

ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 

 

________________________________________________________________________________ 


