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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Сі Цзіньпін закликав орієнтуватися на довгострокову перспективу при складенні соціально-

економічних планів 

25.08.2020|14:56|Міжнародне радіо Китаю 

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін вказав на необхідність орієнтуватися на 

довгострокову перспективу при складенні нових планів. Про це він заявив на симпозіумі 

експертів у сфері соціально-економічного розвитку в Пекіні. 

14-а п'ятирічка, за його словами, ознаменує для Китаю початок побудови модернізованої 

соціалістичної держави. 

Глава держави зазначив, що необхідно створити нову модель розвитку, що спирається на 

внутрішній ринок і дає можливість внутрішньому і зовнішньому ринкам стимулювати один 

одного. 

Сі Цзіньпін відзначив важливість створення нових імпульсів зростання через науково-технічні 

інновації, а відкритість назвав основною державною політикою, закликав більш рішуче 

відстоювати соціальну справедливість. 

Сі Цзіньпін додав, що теоретичні та політичні інновації повинні стати більш прогресивними. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20200825/531953.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай прискорить розширення відкритості фінансового сектору - представник Центробанку 

26.08.2020|02:24|Сіньхуа 

Китай готовий рішуче прискорити відкриття фінансового сектору, оскільки це є розумним 

кроком, який відповідає потребам розвитку, заявив сьогодні високопоставлений представник 

Центробанку. 

Заступник голови Народного банку Китаю / НБК / Лю Гоцян, виступаючи на пресконференції в 

Пекіні, заявив, що Китай буде стимулювати повну реалізацію схеми управління іноземними 

інвестиціями «національний режим на доінвестиційній стадії плюс негативний список». Це 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20200825/531953.html
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повинно стати частиною зусиль по створенню справедливого, неупередженого і 

недискримінаційного ділового середовища. 

Одночасно з цим Китай приділить більше уваги попередженню та управлінню фінансовими 

ризиками, а також буде відігравати активнішу роль в управлінні глобальною економікою. 

Лю Гоцян зазначив, що фінансова відкритість Китаю йде вперед семимильними кроками, 

незважаючи на мінливу міжнародну ситуацію і всі потрясіння, викликані пандемією 

коронавірусної інфекції. 

В останні роки Китай помітно прискорив розширення відкритості, заявив Лю Гоцян, особливо 

відзначивши такі заходи, як спрощення доступу на ринок, скасування квот на інвестиції для 

кваліфікованих іноземних інституційних інвесторів / QFII / і юаневих кваліфікованих іноземних 

інституційних інвесторів / RQFII /, а також усунення бар'єрів для виходу на окремі ринки, 

включаючи ринок кредитних рейтингів і розрахунків. 

Потужним імпульсом для цього стала інтернаціоналізація китайської національної валюти юаня. 

За словами Лю Гоцяна, в першому півріччі 2020 року обсяг транскордонних платежів в юанях 

виріс на 36,7% в річному вимірі і досягнув 12,7 трлн юанів / приблизно 1,84 трлн дол США /, а 

частка юаню у світових валютних запасах в першому кварталі цього ж року перевищила 2%, що 

майже в два рази вище показників 2016 року, коли юань був включений в кошик валют 

Спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/26/c_139317741.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Продовольчих запасів у Китаї вистачить більше ніж на рік 

26.08.2020|15:43|Міжнародне радіо Китаю 

Обсяг продовольчих запасів Китаю може забезпечувати споживання протягом більш ніж одного 

року. Про це заявили в Державному управлінні з продовольчих і матеріальних запасів. 

За даними відомства, в останні роки неухильно поповнюються центральний продовольчий 

резерв, розширюються обсяги запасів продовольства на місцях. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200826/532667.html 

________________________________________________________________________________ 

 

http://russian.news.cn/2020-08/26/c_139317741.htm
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200826/532667.html
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У липні відзначено зростання доходів і прибутку китайських держпідприємств 

26.08.2020|18:46|Сіньхуа 

Доходи і прибуток китайських державних і державно-холдингових підприємств зросли в липні 

цього року. Про це повідомило в середу Міністерство фінансів КНР. 

У липні сукупний прибуток зазначених підприємств збільшилася на 14% в річному вимірі, а їх 

сукупні операційні доходи зросли на 2,7% в річному вимірі, свідчать дані відомства. 

За період з січня по липень прибуток китайських державних і державно-холдингових 

підприємств досягнув 1,48 трлн юанів / близько 214 млрд дол. США /, знизившись на 30,4% в 

річному вимірі. Темпи зниження скоротилися на 8,4 в.п. в порівнянні з показником за перші 

шість місяців 2020 року. 

У перші сім місяців цього року загальний обсяг операційних доходів у названих підприємств 

впав на 3,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, темпи зниження виявилися 

на 1,4 в.п. нижче, ніж в першій половині поточного року. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/26/c_139319694.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай у липні другий місяць поспіль став нетто-імпортером сталі 

27.08.2020|ГМК Центр 

Однак уже в четвертому кварталі країна знову може стати нетто-експортером 

Китай у липні другий місяць поспіль став нетто-імпортером сталі. Імпорт сталі за місяць сягнув 

5,06 млн т, тоді як у червні показник становив 4,18 млн т. 

Про це повідомив S&P Global Platts. 

Високий внутрішній попит на сталь, особливо з боку інфраструктури та будівництва, зумовлений 

державними заходами щодо стимулювання економіки. 

Учасники ринку припускають, що Китай може залишитися нетто-імпортером сталі в серпні. 

Однак уже в четвертому кварталі країна може знову стати нетто-експортером. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-lipni-drugij-misyac-pospil-stav-netto-importerom-

stali/ 

________________________________________________________________________________ 

 

http://russian.news.cn/2020-08/26/c_139319694.htm
https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-lipni-drugij-misyac-pospil-stav-netto-importerom-stali/
https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-lipni-drugij-misyac-pospil-stav-netto-importerom-stali/
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У рамках Китайського міжнародного ярмарку торгівлі послугами в Пекіні відбудеться 190 

заходів 

28.08.2020|17:08|Міжнародне радіо Китаю 

У рамках Китайського міжнародного ярмарку торгівлі послугами-2020 /CIFTIS/, який пройде в 

Пекіні на початку вересня, буде організовано 190 заходів, включаючи форуми на вищому рівні, 

галузеві семінари та рекламні кампанії. Про це повідомили організатори заходу. 

Ярмарок представить понад 30 звітів про розвиток галузі, інформацію про індекси та рейтинги, 

а також створить понад 10 майданчиків у сфері електронної комерції, інформації, фінансів та 

інших галузей, щоб сприяти формуванню довгострокового механізму розвитку торгівлі 

послугами. 

На заході також будуть представлені програми з використанням різних нових технологій і 

послуг, включаючи фінансову безпеку, штучний інтелект, віртуальну реальність і дистанційну 

освіту. 

У рамках ярмарку, що спонсорується міністерством комерції КНР і муніципальним урядом 

Пекіна, також будуть організовані онлайн і офлайн виставки, які охоплять такі сфери, як 

культурна торгівля, туристичні послуги, фінансові послуги, зимові види спорту і робототехніка. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200828/534174.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У липні активне сальдо міжнародної торгівлі товарами і послугами Китаю склало 375,6 млрд 

юанів 

28.08.2020|20:26|Сіньхуа 

У липні цього року позитивне сальдо міжнародної торгівлі товарами і послугами Китаю досягло 

375,6 млрд юанів. Такі дані оприлюднило Державне управління валютного контролю КНР в 

п'ятницю. 

Згідно зі статистикою, доходи Китаю від міжнародної торгівлі товарами і послугами за липень 

поточного року склали понад 1,75 трлн юанів, в той час як витрати - 1,38 трлн юанів. 

Зокрема, активне сальдо товарної торгівлі склало 451 млрд юанів, а негативне сальдо торгівлі 

послугами - 75,4 млрд юанів. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/28/c_139325246.htm 

________________________________________________________________________________ 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200828/534174.html
http://russian.news.cn/2020-08/28/c_139325246.htm
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Китай запустить кампанію по стимулюванню споживання з метою скорочення бідності 

28.08.2020|20:48|Сіньхуа 

У вересні в Китаї запустять загальнонаціональну кампанію по стимулюванню споживання, яка 

буде націлена на збільшення продажів продукції, виробленої в бідних районах країни. Про це 

заявили в канцелярії Керівної групи з надання допомоги в розвитку бідних районів при 

Держраді КНР. 

Місячна кампанія буде спільно розгорнута 11 відомствами і структурами, зокрема названою 

канцелярією, повідомив заступник її голови Хун Тяньюн. В рамках кампанії заплановано низку 

заходів з реалізації продукції з бідних районів, включаючи проведення ряду спеціальних акцій 

на онлайн-платформах. 

За повідомленням Хун Тяньюн, на тлі прагнення країни до ліквідації крайньої бідності до кінця 

цього року, дана кампанія слугуватиме ефективним методом для нейтралізації негативного 

впливу від епідемії COVID-19 і наслідків серйозних повеней, які захлеснули країну з липня цього 

року. 

Згідно з оцінкою вищезгаданого відомства, обсяг продажів товарів з бідних районів, що 

здійснюються  в рамках зусиль по скороченню бідності за допомогою стимулювання 

споживання, вже перевищив 102,7 млрд юанів / близько 14,9 млрд доларів США /. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-08/28/c_139325280.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай має намір розширити свою частку на світовому ринку сталі – Nippon Steel 

28.08.2020|ГМК Центр 

Китайські металурги швидше відновлюються від економічних наслідків коронавірусу, ніж їхні 

конкуренти 

Китай має намір розширити свою частку на світовому ринку сталі на тлі пандемії коронавірусу. 

Такого висновку дійшла корпорація Nippon Steel, найбільший виробник сталі в Японії, 

повідомив Bloomberg. 

На думку Nippon Steel, китайські металурги швидше відновлюються від економічних наслідків 

коронавірусу, ніж їхні конкуренти. Тим часом виробники сталі в Японії змушені скорочувати 

випуск продукції через зниження попиту. Японські металургійні компанії зосередилися на 

випуску більш високоякісної сталі. 

http://russian.news.cn/2020-08/28/c_139325280.htm


 

9 

 

      

«Китайські металурги працюють над розвитком сталевої продукції. Ми маємо випередити їх», – 

наголосив Катсухіро Міямото, виконавчий віце-президент Nippon Steel. 

За його словами, китайські металурги можуть виділяти більше грошей на розробку 

металопродукції, оскільки мають стійкий попит на сталь, у тому числі за рахунок державних 

інвестицій в інфраструктуру, а також більш високий прибуток. 

Водночас державна політика Китаю зі злиття і поглинання сталеливарних заводів також 

підвищує конкурентоспроможність підприємств за рахунок оптимізації виробництва й обміну 

технологіями. 

Японія – один з найбільших виробників сталі у світі. За даними World Steel, у 2019 році країна 

скоротила виплавку на 4,8%, до 9,93 млн т. 

Китай – найбільший виробник сталі у світі. За підсумками 2019 року китайські сталеливарні 

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

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-maie-namir-rozshiriti-svoju-chastku-na-svitovomu-

rinku-stali-nippon-steel/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай обмежить експорт технологій штучного інтелекту – Bloomberg 

30.08.2020|12:44|Апостроф 

У Китаї заявили, що влада обмежить експорт деяких технологій штучного інтелекту для «захисту 

національної економічної безпеки» і зажадає введення урядових дозволів для переказів за 

кордон. 

Про це пише Bloomberg. 

Технології інтерфейсу AI, такі як розпізнавання мови і тексту, а також ті, які аналізують дані для 

вироблення рекомендацій щодо персоналізованого контенту, додали в переглянутий список 

продуктів експортного контролю. Його опублікували на сайті Міністерства торгівлі в п'ятницю. 

Також нові обмеження можуть стосуватися технологій, що використовуються китайською 

компанією ByteDance Ltd., повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на 

експерта з торгівлі. 

Пекінська компанія ByteDance змушує адміністрацію президента Дональда Трампа продати 

американським підрозділам свій популярний додаток TikTok для обміну відео, і неясно, чи 

вплинуть нові правила на будь-який потенційний продаж. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-maie-namir-rozshiriti-svoju-chastku-na-svitovomu-rinku-stali-nippon-steel/
https://gmk.center/ua/news/kitaj-maie-namir-rozshiriti-svoju-chastku-na-svitovomu-rinku-stali-nippon-steel/
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Технології, пов'язані з дрона, деякими методами і процедурами генної інженерії, також додали 

в переглянутий список експортного контролю, в той час як інші, наприклад, медичне 

обладнання, видалили. Поправки покликані сприяти технічному прогресу Китаю та 

міжнародного співробітництва, а також «захистити національну економічну безпеку», сказав в 

п'ятницю представник міністерства торгівлі в окремій заяві. 

Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/world/2020-08-30/kitay-ogranichit-eksport-tehnologiy-

iskusstvennogo-intellekta---bloomberg/207960 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://apostrophe.ua/ua/news/world/2020-08-30/kitay-ogranichit-eksport-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta---bloomberg/207960
https://apostrophe.ua/ua/news/world/2020-08-30/kitay-ogranichit-eksport-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta---bloomberg/207960
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китай запустив оптичний супутник дистанційного зондування 

24.08.2020|16:00|Міжнародне радіо Китаю 

23 серпня о 10:27 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю був 

проведений успішний запуск оптичного супутника дистанційного зондування. 

Супутник «Ґаофень-9 05» був виведений на задану орбіту за допомогою ракети-носія «Чанчжен-

2D» /»Великий похід-2D»/. 

Паралельно ця ж ракета-носій вивела на орбіту багатофункціональний експериментальний 

супутник і ще один супутник під назвою «Тяньто-5». 

Це 343-й за рахунком політ ракети-носія серії «Чанчжен». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200824/531336.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Будівництво року: в Китаї запустили в експлуатацію автомобільний тунель під річкою 

25.08.2020|11:01|focus.ua 

Протяжність тунелю майже три кілометри. 

У китайському місті Хайкоу провінції Хайнань офіційно відкрили рух по тунелю Веньміндун, який 

з'єднав центральний район міста Хайкоу і новий район Цзяндун Хайнаньського порту вільної 

торгівлі. Про це пише Shine. 

Будівництво тривало більше року. Робочі працювали цілодобово, в три зміни. Оскільки масштаб 

будівництва був серйозним, влада додатково мобілізувала робітників і задіяла спецтехніку, в 

тому числі з інших регіонів Китаю. 

Тепер відстань через річку Нанду можна подолати за три хвилини, замість півгодини. І знижено 

навантаження на міст. 

Вся переправа довжиною в 4,38 км, протяжність підводної ділянки - 2,72 км. Тунель був 

побудований компанією STEC Shanghai Urban Construction Municipal Engineering Group. 

«Розумні технології», які використовувалися в тунелях в Шанхаї, були застосовані в тунелі в 

Хайкоу, - розповів Чень Тайлі, керівник проєкту. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200824/531336.html
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За словами Тайлі, з командного пункту інженери, які обслуговують тунель, стежать за 

переправою по ста камерам. Вентиляцію забезпечують 54 вентилятора. 

Річка Нанду довжиною в 330 км постачає водними ресурсами приблизно 30% населення 

Хайнань. Не так давно влада Китаю схвалила спеціальний законодавчий акт про охорону 

навколишнього середовища, який передбачає накладення штрафу в розмірі до 100 тис. юанів 

(14 тис. дол. США) на тих, чия діяльність призводить до забруднення річки, а підприємства, що 

порушують екологічні стандарти, будуть закриті. 

Джерело: https://focus.ua/technologies/461773-

stroika_goda_v_kitae_zapustili_v_ekspluatatsiiu_tonnel_pod_rekoi  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський конкурент Tesla справив фурор на Нью-Йоркській біржі  

29.08.2020|06:59|Главком 

Причина високої популярності компанії полягає в тому, що вона копіює дизайн і функціонал 

свого основного конкурента - Tesla 

Акції китайського виробника електрокарів Xpeng Motors, яка є конкурентом американської 

компанії Tesla, виросли на 41,1 відсотка (до 22,22 долара) під час дебюту на Нью-Йоркській 

фондовій біржі 27 серпня. 

Про це свідчать дані торгів. 

В ході IPO компанія «підірвала» ринок, продавши більш 99,7 мільйона акцій за 15 доларів кожну. 

Автовиробник заробив на цьому близько 1,5 мільярда доларів. Спочатку планувалося продати 

85 мільйонів цінних паперів за ціною від 11 до 13 доларів. До свого дебюту на Уолл-стріт Xpeng 

привернув 1,7 мільярда доларів від інвесторів, в тому числі від китайських гігантів Alibaba і 

Xiaomi Corp. 

Xpeng поки пропонує тільки дві моделі електромобілів: позашляховик G3, випущений в 2018 

році, і седан P7, який дебютував в цьому році. 

Станом на 31 липня компанія поставила клієнтам майже 19 тисяч позашляховиків і майже дві 

тисячі седанів. Xpeng планує розширити лінійку в 2021 році. 

У свою чергу аналітики вважають, що причина високої популярності компанії полягає в тому, що 

вона копіює дизайн і функціонал свого основного конкурента - Tesla. Також наголошується, що 

такий ажіотаж навколо акцій Xpeng може незабаром пройти. 

https://focus.ua/technologies/461773-stroika_goda_v_kitae_zapustili_v_ekspluatatsiiu_tonnel_pod_rekoi
https://focus.ua/technologies/461773-stroika_goda_v_kitae_zapustili_v_ekspluatatsiiu_tonnel_pod_rekoi
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До слова, американський виробник електрогрузовиків Rivian, який називають «нічним 

кошмаром» Ілона Маска, завдав нового удару по Tesla. Компанія найняла на пост головного 

інженера колишнього віце-президента Tesla з розробок Ніка Калайджана (Nick Kalayjian).  

Джерело: https://glavcom.ua/world/observe/kitayskiy-konkurent-tesla-spraviv-furor-na-nyu-

yorkskiy-birzhi-701920.html 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://glavcom.ua/world/observe/kitayskiy-konkurent-tesla-spraviv-furor-na-nyu-yorkskiy-birzhi-701920.html
https://glavcom.ua/world/observe/kitayskiy-konkurent-tesla-spraviv-furor-na-nyu-yorkskiy-birzhi-701920.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай вперше випробує на людях вакцину з комах від коронавірусу  

26.08.2020|08:23|УНІАН 

Випробування цієї вакцини на тваринах дали позитивний результат. 

Китай схвалив клінічні випробування на людях вакцини проти коронавірусу, яка була вироблена 

з використанням клітин комах.  

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.  

Як повідомляється, це буде перше в країні випробування на людях вакцини від COVID-19, 

виготовленої з клітин комах.  

Раніше в журналі Nature були опубліковані результати випробувань на тваринах, які показали, 

що вакцина може викликати імунну відповідь проти інфекції SARS-CoV-2 у мишей, кроликів і 

нелюдських приматів вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкції без явних побічних 

ефектів. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/koronavirus-kitay-vpervye-ispytaet-na-lyudyah-

vakcinu-ot-koronavirusa-iz-nasekomyh-ostanni-novini-11124338.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.unian.ua/health/worldnews/koronavirus-kitay-vpervye-ispytaet-na-lyudyah-vakcinu-ot-koronavirusa-iz-nasekomyh-ostanni-novini-11124338.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/koronavirus-kitay-vpervye-ispytaet-na-lyudyah-vakcinu-ot-koronavirusa-iz-nasekomyh-ostanni-novini-11124338.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Президент Сі Цзіньпін направив президенту Зеленському послання з нагоди Дня незалежності 

України 

24.08.2020|17:40| Українська асоціація китаєзнавців 

24 серпня голова КНР Сі Цзіньпін направив послання президентові України Зеленському з 29-

річчям незалежності України.  

У своєму посланні голова Сі зазначив, що Україна є стратегічним партнером Китаю і важливим 

об'єктом співробітництва в побудові пояса. В останні роки відносини між двома країнами 

розвивалися здорові і стійкі, а співпраця в різних областях дві сторони об'єднуються в боротьбі 

з коронавірусів (COVID-) і демонструють глибоку дружбу народу, бажають Україні процвітаюче 

життя і щастя, благополуччя її народу. 

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/3533699849975647  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська компанія відкличе позов щодо «зеленого» тарифу в Україні на 500 мільйонів доларів  

26.08.2020|13:18|Економічна Правда 

Китайська компанія CNBM, що має потужності з виробництва «зеленої» енергетики в Україні, 

погодилась відкликати арбітраж проти держави на 500 мільйонів доларів взамін на урізання  

тарифу тільки на 5%. 

Про це в інтерв’ю oilpoint.com заявив нардеп та голова комітету  з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг Андрій Герус. 

«Вони (CNBM – ред.) пообіцяли, що, окрім того, що не будуть подавати нові арбітражі відносно 

України, також відкличуть попередній, на 500 млн доларів. 

... за умови урізання на 5% вони обіцяли відкликати цей позов. Ми вже отримали від них 

офіційне повідомлення, що арбітраж вони відкликають»,  - заявив Герус. 

Також нардеп зазначив, що Україна вирівняла більшість станцій за одним тарифом в 50% 

незалежно від потужності. Він сказав, що деякі станції з потужністю нижче 10 МВт раніше не 

«урізалися», тому для них зниження було поступовим, а склало відразу 50%. 

https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/3533699849975647
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За його словами, раніше тариф для СЕС, введених в експлуатацію до 2015 року (як, зокрема, 

станції CNBM), вже був знижений на 45%. 

Інші компанії, за словами нардепа, в 2017-2019 роках урізалися на 15%. Зараз же, після урізання 

в 50% для всіх станцій, тариф, за словами Геруса, став справедливим. 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/26/664391/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол Сергій Камишев провів зустріч з керівництвом Американської ТПП в Китаї 

26.08.2020|14:00| Посольство України в Китаї 

26 серпня Посол України в КНР Сергій Камишев провів зустріч із Головою правління 

Американської Торгово-промислової палати в Китаї Грегом Гіллігеном, у ході якої було 

обговорено політичні та економічні аспекти просування бізнес-інтересів іноземних компаній в 

КНР та Україні. 

Зазначена неурядова бізнес-асоціація об’єднує у своїх лавах більше 150 компаній-членів, є 

найбільшою зареєстрованою американською організацією відповідного профілю в КНР і вже 

протягом ста років надає свої консультативні послуги на материковому Китаї. 

Під час дружньої бесіди сторони обмінялися думками щодо нинішнього політичного контексту 

американо-китайських відносин в розрізі економічних інтересів України. Вказана зустріч була 

також корисною для формулювання пропозицій щодо просування інтересів українських 

експортерів та інвесторів в КНР напередодні планованих візитів до Піднебесної представників 

Уряду України і підготовки до Третьої Китайської міжнародної виставки імпортних товарів “CIIE 

– 2020”, що відбудеться у Шанхаї 5-10 листопада п.р. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1621569761344852  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Відбулося Шосте засідання Українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-економічного 

співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР 

27.08.2020|18:05|Прес-служба Мінекономіки 

Сьогодні, 27 серпня, в рамках цього заходу у форматі відео-конференції заступник Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/26/664391/
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1621569761344852
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України Тарас Качка, заступник Міністра комерції КНР, заступник представника Китаю на 

міжнародних торгових переговорах Юй Цзяньхуа обговорили питання взаємовигідного 

торговельно-економічного партнерства між Україною та Урядом КНР.  

Шоста Пленарна сесія розглядається Сторонами як фундамент для підготовки Четвертого 

засідання Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, яке заплановано до 

проведення у поточному році. Так, сторони домовилися продовжувати роботу над збільшенням 

обсягів торгівлі товарами та послугами, вивченням можливості шляхів лібералізації торгівлі, 

диверсифікацією товарної номенклатури двосторонньої торгівлі шляхом отримання доступу на 

ринок Китаю для вітчизняної продукції, визначенням проєктів для спільної реалізації у сферах 

агробізнесу, інфраструктури, енергетики та енергозбереження. За результатами засідання 

вирішено підписати Протокол, який стане дорожньою картою торговельно-економічного 

співробітництва на середньострокову перспективу. «Досягнуті домовленості сприятимуть 

подальшому розвитку взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між нашими 

країнами, збільшенню контактів на рівні представників ділових кіл та реалізації спільних 

ініціатив», – зазначив заступник Міністра Тарас Качка. Наступне, Сьоме засідання українсько-

китайської підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі 

співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, відбудеться у 2021 році. 

Джерело: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=62d0bbcd-f438-4fb7-9010-

7ca5156aaf16&title=VidbulosiaShosteZasidanniaUkrainskokitaiskoiPidkomisiiZPitanTorgovelnoekon

omichnogoSpivrobitnitstvaKomisiiZiSpivrobitnitstvaMizhUr 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Верховний Суд підтвердив вирок шпигуну з Китаю, що збирав інформацію про ракети 

28.08.2020|13:18|Укрінформ 

Верховний Суд залишив у силі вирок громадянину КНР, засудженому до 10 років позбавлення 

волі за шпигунство. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“Верховний Суд погодився з доводами Офісу Генерального прокурора та визнав 

справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого було 

засуджено до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність”, - йдеться у повідомленні. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089203-verhovnij-sud-pidtverdiv-virok-

spigunu-z-kitau-so-zbirav-informaciu-pro-raketi.html 

________________________________________________________________________________ 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=62d0bbcd-f438-4fb7-9010-7ca5156aaf16&title=VidbulosiaShosteZasidanniaUkrainskokitaiskoiPidkomisiiZPitanTorgovelnoekonomichnogoSpivrobitnitstvaKomisiiZiSpivrobitnitstvaMizhUr
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=62d0bbcd-f438-4fb7-9010-7ca5156aaf16&title=VidbulosiaShosteZasidanniaUkrainskokitaiskoiPidkomisiiZPitanTorgovelnoekonomichnogoSpivrobitnitstvaKomisiiZiSpivrobitnitstvaMizhUr
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=62d0bbcd-f438-4fb7-9010-7ca5156aaf16&title=VidbulosiaShosteZasidanniaUkrainskokitaiskoiPidkomisiiZPitanTorgovelnoekonomichnogoSpivrobitnitstvaKomisiiZiSpivrobitnitstvaMizhUr
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089203-verhovnij-sud-pidtverdiv-virok-spigunu-z-kitau-so-zbirav-informaciu-pro-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3089203-verhovnij-sud-pidtverdiv-virok-spigunu-z-kitau-so-zbirav-informaciu-pro-raketi.html
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Зеленський і Помпео обговорили «згубні інвестиції»: до чого тут Китай і «Мотор Січ» 

30.08.2020|09:08|Апостроф 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з держсекретарем 

США Майком Помпео, в ході яких йшлося про «згубні інвестиції». 

Про це повідомляє Держдеп. 

Розмова відбулася 26 серпня, Помпео заявив Зеленському про занепокоєність США, викликану 

інвестиціями Китаю в український промисловий сектор. 

«Держсекретар Помпео порушив питання про побоювання США з приводу згубних інвестицій 

КНР в Україні, включаючи зусилля Пекіна з придбання виробника двигунів «Мотор Січ», - 

сказано в повідомленні. 

Відзначається, що мова йшла також про події в Білорусі, боротьбу з коронавірусом в Україні та 

російську агресію. 

Як відомо, «Мотор Січ» бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва є одним з провідних світових 

виробників двигунів для авіаційної промисловості. У серпні повідомлялося, що китайські 

Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з 

купівлі понад 50% акцій «Мотор Січі». 

Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2020-08-30/zelenskiy-i-pompeo-obsudili-

pagubnyie-investitsii-pri-chem-tut-kitay-i-motor-sich/207939 

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

Трамп готовий до розриву економічних відносин з Китаєм 

24.08.2020|07:46|РБК-Україна 

Трамп заявив, що в світі немає країни, яка б обібрала США більше, ніж Китай. 

Президент США Дональд Трамп готовий розглянути можливості щодо роз'єднання 

американської і китайської економік. За його словами Сполучені Штати втрачають сотні 

мільярдів доларів. 

Про це Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. 

«Ви питаєте мене, чи буду я готовий роз'єднати (економіки США і Китаю, - ред.) і не вести бізнес 

з Китаєм. Це дуже цікаве питання, тому що досі ми нічого не отримуємо від Китаю. Ми тільки 

втрачаємо гроші. Якщо вони не будуть поводитися з нами правильно, я, звичайно, зроблю це «, 

- підкреслив він. 

За його словами, в світі немає країни, яка б обібрала США більше, ніж Китай. 

«Ми втрачаємо мільярди, сотні мільярдів доларів. Ми нічого не отримуємо з Китаю. Так, ми 

отримуємо деякі товари, які могли б виробляти самі. Але ми тільки те й робимо, що втрачаємо 

гроші», - сказав Трамп. 

У той же час він заявив, що не хоче «підпалювати світ прямо зараз». 

Нагадаємо, раніше Трамп скасував торговельні переговори з Китаєм на тлі пандемії 

коронавірусу 

Також Трамп звинуватив Китай в зростанні кількості безробітних в США. 

Відзначимо, що перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. 

Однак уже в травні Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай в тому, що він прикладає 

недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію. 

Перша фаза торгової угоди передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму 

36,5 млрд доларів в цьому році.  

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-gotov-razryvu-ekonomicheskih-otnosheniy-

1598244481.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-gotov-razryvu-ekonomicheskih-otnosheniy-1598244481.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-gotov-razryvu-ekonomicheskih-otnosheniy-1598244481.html


 

20 

 

      

США і Китай відзначили прогрес у реалізації торговельної угоди - офіс американського 

торгпреда 

25.08.2020|05:04|Інтерфакс-Україна 

Прогрес у реалізації першої фази торгової угоди між США і Китаєм відзначили торговий 

представник США Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучін за підсумками телефонної 

розмови з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе, йдеться в повідомленні на сайті 

американського торгового представництва. 

«Обидві сторони бачать прогрес, і сповнені рішучості зробити кроки, необхідні для 

забезпечення успіху угоди», - йдеться в повідомленні. 

Відзначається, що в ході «регулярної телефонної бесіди» були порушені питання, що стосуються 

кроків Китаю «щодо здійснення передбачених угодою структурних змін». 

Вони припускають «значніший захист прав інтелектуальної власності, усунуть перешкоди для 

американських компаній в області фінансових послуг і сільського господарства, а також 

припинять примусову передачу технологій». 

Сторони також обговорили «значне збільшення закупівель американської продукції Китаєм, а 

також подальші дії, необхідні для реалізації угоди», зазначила американська сторона. 

Зі свого боку, Міністерство комерції КНР повідомило, що в ході бесіди відбувся «конструктивний 

діалог з питань зміцнення координації макроекономічної політики двох країн, реалізації 

першого етапу торгово-економічної угоди між США і Китаєм». 

«Сторони домовилися створити умови і атмосферу для продовження реалізації першого етапу 

торгово-економічної угоди», - підкреслило Мінкомерції. 

У той же час, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає за певних 

умов припинення економічного співробітництва з Китаєм. 

«Якщо вони не будуть поводитись із нами правильно, я, звичайно, зроблю це», - сказав він в 

інтерв'ю телеканалу Fox News у відповідь на запитання ведучого, чи може бути допущено 

відділення американської економіки від китайської. 

«Не було країни, яка обібрала б нас більше, ніж Китай. Ми втрачаємо мільярди, сотні мільярдів 

доларів. Ми нічого не отримуємо з Китаю. Так, ми отримуємо деякі товари, які могли б 

виробляти самі (...) Але ми тільки і робимо, що втрачаємо гроші «. 

Перша фаза торгової угоди було підписано США і Китаєм в січні поточного року. Відповідно до 

домовленостей, Китай значно розширить закупівлі американської продукції. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/683181.html  

________________________________________________________________________________ 

https://interfax.com.ua/news/general/683181.html
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TikTok офіційно подала позов проти указу Трампа, щодо заборони використання цієї соцмережі 

на території США 

25.08.2020|07:21|Укрінформ 

Китайська соціальна мережа TikTok офіційно подала позов проти виконавчого указу президента 

США Дональда Трампа, яким передбачається заборона її використання на території країни, 

якщо вона не буде продана американській компанії, повідомили в ніч на вівторок китайські ЗМІ. 

«Нам нелегко подавати в суд на уряд, але у нас немає іншого вибору, крім як діяти, щоб 

захистити наші права, а також права наших спільнот і співробітників», - йдеться в поширеному 

TikTok прес-релізі. 

Згідно з указом Трампа, підписаним 6 серпня, після закінчення 45 днів після дати його 

опублікування будуть 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. 

Наступний указ Трампа дав компанії 90 днів для завершення угоди. 

У первісному указі йшлося, що TikTok є загрозою для економіки і національної безпеки США. 

Американські чиновники побоюються, що китайський уряд отримає доступ до даних 

користувачів TikTok, включно з громадянами США. Компанія ж стверджує, що ніколи не передає 

подібні дані владі. 

Американська Microsoft Corp. повідомляла, що веде переговори про покупку американського 

бізнесу TikTok. Крім того, стосовно покупки компанії зацікавилися ще, як мінімум, дві компанії - 

Twitter Inc. () і Oracle Corp. 

Microsoft планує завершити переговори, які також стосуються операцій TikTok в Австралії, 

Канаді та Новій Зеландії, до середини вересня. Втім, компанія зазначає, що немає гарантій, що 

угода відбудеться. 

Ситуація з TikTok привела до подальшого посилення напруженості у відносинах між 

Вашингтоном і Пекіном. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/683191.html 

________________________________________________________________________________ 

  

 

Китай попередив США пуском двох ракет - «вбивць авіаносців» 

26.08.2020|20:30|focus.ua 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/683191.html


 

22 

 

      

Пуск ракет відбувся на наступний день після того, як Китай звинуватив американський літак-

розвідник U-2 у вході в заборонену для польотів зону. 

Китай 26 серпня запустив дві балістичні ракети DF-26B і DF-21D середньої дальності в акваторію 

Південно-Китайського моря. Запуск був названий «попередженням для США». Про це 

повідомила англомовна гонконгська газета South China Morning Post з посиланням на близьке 

до китайської армії джерело. Ракети впали в море між островом Хайнань і Парасельськими 

островами. 

Пуск ракет відбувся на наступний день після того, як Китай звинуватив американський літак-

розвідник U-2 у вході в заборонену для польотів зону під час проведення китайських військово-

морських навчань із бойовими стрільбами. 

Ракета DF-26 належить до класу, який заборонений Договором про ракети середньої і меншої 

дальності, підписаним США і Радянським Союзом наприкінці холодної війни. Коли в минулому 

році США вийшли з договору, вони послалися на розгортання такої зброї Китаєм як 

виправдання. Ракета має дальність дії 4000 км і може використовуватися для ядерних або 

звичайних ударів по наземних і морських цілях. 

DF-21 має дальність дії 1800 км. Китайські державні ЗМІ називали її модифікацію DF-21D першої 

в світі проти корабельною балістичною ракетою. 

Сун Чжунпін, військовий оглядач з Гонконгу, сказав, що запуски ракет явно призначалися для 

того, щоб послати сигнал Сполученим Штатам. «США продовжують протистояти Китаю в 

питаннях Тайваню і Південно-Китайського моря, і це підштовхнуло Пекін продемонструвати 

свою військову міць, щоб дати Вашингтону зрозуміти, що навіть американські авіаносці не 

можуть в повній мірі проявити свої м'язи біля узбережжя Китаю», - вважає Сун. 

Китай майже одночасно проводить навчання в чотирьох морських районах, що є рідкістю. Так 

він провів навчання недалеко від Тайваню «для захисту національного суверенітету», які 

збіглися з поїздкою на острів міністра охорони здоров'я США Алекса Азара. 

У липні Китай провів навчання в Південно-Китайському, Східно-Китайському і Жовтому морях, 

а два американські авіаносці провели тактичні навчання протиповітряної оборони в Південно-

Китайському морі. За твердженням США, ці навчання були проведені «для підтримки вільного 

мореплавства». 

Крім авіаносців, США направили в регіон військові літаки і кораблі, щоб уважно стежити за 

діяльністю Китаю. 

В'єтнам попросив Китай скасувати військові навчання на Парасельских островах, заявивши, що 

вони порушують суверенітет В'єтнаму і завдають шкоди китайсько-азіатським переговорам по 

кодексу поведінки в Південно-Китайському морі. 
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розробляють 

«неймовірне нове озброєння», в тому числі підводні човни і ядерну зброю. А заступник міністра 

оборони США Джон Руд уточнив, що поява нових боєголовок на підводних човнах знизить ризик 

ядерної війни. 

Джерело: https://focus.ua/world/461912-

kitai_predupredil_ssha_puskom_dvukh_raket__ubiits_avianostsev 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай відповів ракетами на наближення літака-розвідника США до кордонів – Bloomberg 

30.08.2020|08:33|Апостроф 

У Китаї помітили американський літак-розвідник U-2 і відповіли ракетами. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

Літак США вилетів з Південної Кореї і знаходився над Південно-Китайським морем, коли його 

побачили військові КНР. Вони проводили військові навчання біля Парасельских островів. 

Згідно із заявою Тихоокеанських сил ВПС США, літак-розвідник U-2 не перетнув повітряний 

простір Китаю. Але країна запустила у відповідь чотири балістичних ракети середньої дальності. 

Вони без наслідків приземлилися в море. 

Влада Китаю назвала дії США провокацією. Але радник з національної безпеки США Роберт 

О'Брайєн відхилив це твердження. 

«Жодна країна не може в односторонньому порядку встановити заборонену для польотів 

зону», - сказали у ВПС США. 

Відзначають, що Китай претендує на величезну смугу спірних вод Південно-Китайського моря. 

Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/world/2020-08-30/kitaj-otvetil-raketami-na-priblizhenie-

samoletarazvedchika-ssha-k-granicam--bloomberg/207935 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://focus.ua/world/461912-kitai_predupredil_ssha_puskom_dvukh_raket__ubiits_avianostsev
https://focus.ua/world/461912-kitai_predupredil_ssha_puskom_dvukh_raket__ubiits_avianostsev
https://apostrophe.ua/ua/news/world/2020-08-30/kitaj-otvetil-raketami-na-priblizhenie-samoletarazvedchika-ssha-k-granicam--bloomberg/207935
https://apostrophe.ua/ua/news/world/2020-08-30/kitaj-otvetil-raketami-na-priblizhenie-samoletarazvedchika-ssha-k-granicam--bloomberg/207935
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Кількість вантажних залізничних складів Китай-Європа, що йдуть через КПП Південного Китаю, 

зросла в 7 разів 

25.08.2020|10:55|Центр транспортних стратегій 

За 7 місяців поточного року через контрольно-пропускні пункти в Південному Китаї перетнули 

кордон 217 поїздів, що прямують за маршрутом Китай-Європа. 

За перші сім місяців 2020 року через контрольно-пропускні пункти Гуансі-Чжуанського 

автономного району на півдні Китаю, кордон перетнули 217 поїздів, які прямували за 

маршрутами міжнародних вантажних перевезень Китай-Європа, що майже в 7 разів більше, ніж 

за аналогічний період минулого року. Про це пише ЦТС з посиланням на Gudok. 

Залізничний КПП Пінсян в Гуансі-Чжуанському автономному районі з'єднує залізниці Китаю і 

В'єтнаму. Він також є важливим сухопутним КПП, що зв'язує Китай з країнами АСЕАН. 

Через КПП Пінсян товари з Південно-Східної Азії і Європи доставляються між цими двома 

регіонами вантажними поїздами Китай-Європа. 

Раніше товари з Південно-Східної Азії в Європу і в зворотному напрямку можна було доставляти 

по маршрутам мультимодальних перевезень, а саме по Євразійській трансконтинентальній 

залізниці і по морю. Тепер поїзда Китай-Європа дозволили скоротити час у дорозі на більш ніж 

15 днів. 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що в липні кількість вантажних поїздів за маршрутами 

Китай-Європа зросла майже на 70%. Число відправлень поїздів з експортними вантажами 

зросла на 74% до 724, з імпортними вантажами до 508 поїздів. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/08/25/kolichestvo_gruzovykh_zh_d_sostavov_kitay_evropa_iduschi

kh_cherez_kpp_yuzhnogo_kitaya_vyroslo_v_7_raz_60380  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай сподівається просунути з ЄС політичний та торгово-економічний порядок денний під час 

візиту Ван Ї 

25.08.2020|15:00|Міжнародне радіо Китаю 

https://cfts.org.ua/news/2020/08/25/kolichestvo_gruzovykh_zh_d_sostavov_kitay_evropa_iduschikh_cherez_kpp_yuzhnogo_kitaya_vyroslo_v_7_raz_60380
https://cfts.org.ua/news/2020/08/25/kolichestvo_gruzovykh_zh_d_sostavov_kitay_evropa_iduschikh_cherez_kpp_yuzhnogo_kitaya_vyroslo_v_7_raz_60380
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Міністр закордонних справ КНР Ван Ї з 25 серпня по 1 вересня відвідає з офіційними візитами 

Італію, Нідерланди, Норвегію, Францію та Німеччину. 

Це буде перший закордонний тур Ван Ї після ослаблення епідемії COVID-19, вказав офіційний 

представник МЗС Чжао Ліцзянь на прес-конференції. 

Він зазначив, що сторони активно працюють над розвитком двостороннього та міжнародного 

співробітництва у сфері боротьби з епідемією, яке збагачує всеосяжне стратегічне партнерство 

між КНР та ЄС. 

За словами офіційного представника, Китай сподівається на поглиблення співпраці в питаннях 

боротьби з захворюваннями, стабілізації глобальних виробничих ланцюжків і ланцюжків 

поставок, а також у таких сферах, як цифрова та «зелена» економіка. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200825/531956.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200825/531956.html
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АНАЛІТИКА 
Відносини між США та Китаєм: Мудрість Пекіна в знятті напруги, оскільки Дональд Трамп прагне 

збільшити вибори 

24.08.2020|21:47| The South China Morning Post| Дуглас Х. Паал 

Американська громадськість більше зосереджена на їх невдалому керуванні під час пандемії та 

наслідками цього в країні, ніж на відповідальності Пекіна за це.  

Заперечивши світову думку щодо нав'язування Гонконгу закону про національну безпеку, Пекін 

раптом почав намагатися пом'якшити свій міжнародний імідж. Член політбюро Ян Цзечі та 

міністр закордонних справ Ван Йі нещодавно виступили з примирливими промовами, схоже, 

намагаючись зупинити погіршення відносин зі США та іншими. 

Логіка цього переключення передач, мабуть, складна, але важливою складовою має бути 

стримування відносин з Вашингтоном. Як я казав деяким вченим у Китаї під час недавнього 

вебінару, майбутні президентські вибори в США, здається, пропонують як хороші, так і погані 

новини для Китаю. Пекін намагається відмовитись від поганих новин. 

Якщо у вас виникнуть труднощі уявити, які можуть бути хороші новини, на тлі систематичних 

зусиль адміністрації Трампа щодо декупажу двох країн подумайте про вибори в США. 

Незважаючи на чотири основні виступи офіцерів на рівні кабінету, безліч розпоряджень та 

нескінченні твіти від президента Дональда Трампа, американська громадськість залишається 

зосередженою на трьох основних групах питань: соціальний розлад, пандемія Covid-19 та 

сумний стан економіки і зайнятості. Китай серед них не вище. 

З квітня Трамп та його команда намагаються перекласти відповідальність за наслідки епідемії 

на Китай та його поведінку, коли вірус з’явився вперше. Незважаючи на те, що Трамп називав 

це «китайським вірусом» та «кунг-грипом», американська громадськість значно більше 

зосереджена на його безправному управлінні пандемією та її наслідками вдома, ніж на 

відповідальності Пекіна за неї. Це цілком твердження про ступінь безгосподарності Трампа про 

те, що зусилля звалити провину на Китай не вдалися. 

Ось, звідки надходять погані новини. Китай уникнув переходу до вершини порядку денного 

виборів у США частково через те, що виборці традиційно орієнтуються на внутрішні умови, а не 

на зовнішні справи під час виборів. Нинішню трійкову кризу буде важко усунути. 

Однак не можна скидати з рахунків потенціал для того, щоб це змінилося, і Китай став 

центральною проблемою. Як повідомляв наприкінці липня дослідницький центр Pew, 73 

відсотки дорослих американців заявляють, що мають несприятливий погляд на Китай, що на 26 

відсотків більше порівняно з 2018 роком. Коронавірус та його наслідки поєднуються із 
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зростанням авторитаризму, торговими суперечками та новинами з Гонконгу і Сіньцзян, щоб 

підірвати думку щодо Китаю. 

Анекдотично я можу засвідчити, що звичайні виборці, за чи проти Трампа, часто говорять, що 

принаймні він намагався створити перезавантаження відносин з Китаєм. Це відображено у 

поширеній думці про те, що відносини з Китаєм зумовлені змінами, хоча не про те, як саме це 

зробити. 

У цьому контексті Пекіну було б розумно відмовитись від своєї недавньої дипломатії «вовчий 

вовк» і встановити більш низький тон своєї публічної риторики. Чому? Не було б набагато 

більше для всіх антикитайських настроїв згуртуватися з проблемою, яку Трамп може 

використати, щоб змінити тему: від неправильного управління вірусом до відповідальності 

Китаю за шкоду для населення та економіки США. 

Якби Трампу вдалося зняти одну або дві основні проблеми, які працюють проти його 

переобрання, і зосередити увагу на Китаї, для Пекіна не буде полегшення від його 

демократичного опонента, колишнього віце-президента Джо Байдена. Більш імовірним буде 

змагання над тим, хто може бути жорсткішим за Пекін. 

З цього часу до листопада настав би неблагополучний час для того, щоб напруга раптово зросла 

в діяльності Китаю з Тайванем, Індією або в Південному чи Східному Китаї. Це може допомогти 

уникнути сприйняття надзвичайно драконічних відносин з Гонконгом та Сіньцзяном. 

Китай за останні два тижні відкликав свою вогненну риторику, особливо від представників МЗС. 

Пекін лише ритуально протестував після приїзду секретаря кабінету США в Тайвань, подія, 

можливо, покликана спровокувати більш сильну реакцію. Війська відключилися на лінії 

фактичного контролю з Індією, і китайським рибалкам було наказано триматися подалі від вод 

островів Діаою / Сенкаку. 

Пекін ще не вийшов з лісу. Трамп та держсекретар Майк Помпео припустили, що адміністрація 

має докласти більше зусиль для розірвання відносин з Китаєм. Можна стверджувати, що деякі 

китайські яструби Трампа вже бачать написання на стіні за його поразку, вважаючи, що зараз це 

останній шанс залишити спадщину, щоб значно скоротити відносини з Китаєм. 

До виборів у яструбів залишилося менше трьох місяців, щоб підняти анте, і сильна реакція 

Китаю може дати їм безпрограшний варіант. Вони виграють, якщо Трамп поверне електоральну 

перевагу перед Байденом, або вони зможуть перемогти, якщо вони залишать Байдану безлад 

для прибирання. 

Ця стаття була спочатку опублікована Південно-Китайським ранковим повідомленням. 

Джерело: https://carnegieendowment.org/publications/82546  

________________________________________________________________________________ 

https://carnegieendowment.org/publications/82546
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Постраждають всі, крім Китаю. Економіка країн G20 в 2020 році впаде на 4,6% - Moody’s 

26.08.2020|13:38|НВ Бізнес 

Падіння реального ВВП країн Великої двадцятки в 2020 році складе 4,6%, в 2021-му очікується 

зростання на 5,3%. 

Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, 

повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Аналітики прогнозують, що крайня ступінь невизначеності щодо подальшого поширення вірусу 

і темпів відновлення економіки, швидше за все, буде стримувати довгострокові інвестиційні та 

споживчі рішення. 

«Економічні дані показують швидке відновлення товарного споживання в ряді країн з 

розвиненою економікою. Проте побоювання щодо пандемії будуть як і раніше перешкоджати 

повному одужанню», — заявили в Moody’s. 

Також експерти очікують, що у 2020 році економічна активність впаде в усіх державах G20, крім 

Китаю. 

Прогнозується, що зниження ВВП у країнах з розвиненою економікою в цілому складе 6,5%. При 

цьому, після передбачуваного зростання на 4,9% у 2021 році рівень реального ВВП у четвертому 

кварталі наступного року буде на 1% нижче докоронавірусного показника кінця 2019 року. 

Крім цього, Moody’s переглянуло в бік погіршення оцінки зміни ВВП у 2020 році для Японії (-

6,1%), Італії (-10,8%), Австралії (-5,3%), Південної Кореї (-0,8%), Мексики (10%), Індонезії (-3,9%), 

Аргентини (-12%) після отримання актуальних даних за другий квартал. 

Раніше повідомлялося, що за прогнозами Світового банку наслідки пандемії коронавірусу 

виштовхнуть за межу бідності до 100 млн осіб. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/economics/globalna-kriza-prognoz-padinnya-ekonomik-krajin-g20-

ostanni-novini-50108378.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://nv.ua/ukr/biz/economics/globalna-kriza-prognoz-padinnya-ekonomik-krajin-g20-ostanni-novini-50108378.html
https://nv.ua/ukr/biz/economics/globalna-kriza-prognoz-padinnya-ekonomik-krajin-g20-ostanni-novini-50108378.html
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ІНТЕРВ’Ю  
 

Китай для України може стати каталізатором економічного прориву, - Віта Голод 

27.08.2020|UKRLIFE TV 

Інтерв’ю Голови правління Української асоціації китаєзнавців, к.е.н. Віти Голод для UKRLIFE TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=HWUhyhGsNiU 

 

________________________________________________________________________________ 
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30 

 

      

ІНФОГРАФІКА 
Американські військові провокації у Південно-Китайському морі 

27.08.2020|17:22|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1199072.shtml 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.globaltimes.cn/content/1199072.shtml
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Країни, в яких швидкими темпами зростає електронна торгівля 

27.08.2020|Statista |Katharina Buchholz 

 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/22729/e-commerce-sales-growth-by-region/ 

________________________________________________________________________________ 
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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» 

 

________________________________________________________________________________ 


