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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Представники міжнародних ділових кіл позитивно оцінюють тенденції відновлення китайської 

економіки 

31.08.2020|14:30| Міжнародне радіо Китаю 

У 2020 році китайська економіка змогла впоратися з викликами коронавірусної епідемії COVID-

19, продемонструвавши стійкість і міцність, а також величезний потенціал розвитку. 

За результатами опитування, проведеного американським телеканалом CNBC, представники 

міжнародних ділових кіл оцінюють перспективи китайської економіки позитивно, вважаючи, що 

вона буде розвиватися зі стійким приростом у середньостроковій і довгостроковій 

перспективах. 

За результатами опитування третього кварталу Глобального Ради фінансових директорів (Global 

CFO Council), опублікованого телеканалом CNBC 28 серпня, в порівнянні з перспективами 

американської економіки, глобальні фінансові менеджери говорять про майбутнє китайської 

економіки з набагато більшим оптимізмом. Це перший раз в історії даного опитування, коли 

багато фінансових директорів та керівники світу більш оптимістично ставляться до розвитку 

китайської економіки, ніж американської. За підсумками опитування очікуване зростання ВВП 

Китаю буде стабільним. Разом з тим американська економіка буде, за їхніми оцінками, «падати 

певною мірою». 

Головний виконавчий директор найбільшої у світі гірничодобувної компанії BHP Billiton Майк 

Генрі в інтерв'ю CNBC зазначив, що в китайській економіці спостерігається досить стійке V-

подібне відновлення. 

Крім того, з оптимізмом до майбутнього китайської економіки ставляться багато міжнародних 

організацій та установ. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service (MIS) у своїй 

аналітичній доповіді підвищило прогноз щодо економічного зростання Китаю у 2020 році. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200831/535371.html  

________________________________________________________________________________ 
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Ділові очікування китайських металургів у серпні знизилися 

31.08.2020|ГМК Центр  

Виробництво сталі зменшилося на тлі скорочення попиту 

У серпні індекс ділових очікувань (PMI) у сталеливарній промисловості Китаю знизився на 2,2 

п.п. у порівнянні з липнем – до 47%. Показник нижче 50% свідчить про тенденції галузі до 

зниження. 

Про це йдеться в повідомленні на сайті Китайської федерації логістики й закупівель (CSLPC). 

Причина – зниження виробництва сталі на тлі скорочення попиту в Китаї. 

Субіндекс виробництва сталі в серпні знизився на 5,2 п.п., до 49,3%. Субіндекс нових замовлень 

знизився на 2,1 п.п. в порівнянні з попереднім місяцем – до 45,6%. 

Субіндекс експорту сталі за місяць знизився на 8,1 п.п., до 34,7%. У першому півріччі показник 

кілька місяців поспіль тримався на позначці нижче 40% через скорочення попиту у зв’язку з 

пандемією коронавірусу й високою конкуренцією на міжнародному ринку. 

Субіндекс запасів металопродукції на сталеливарних заводах знизився в серпні на 3 п.п. у 

порівнянні з попереднім місяцем – до 37,2%. За даними Китайської асоціації чорної металургії, 

в середині серпня запаси готової продукції на ключових китайських сталеливарних заводах 

становили 13,7 млн т, що на 1,9% нижче, ніж за попередні десять днів. 

Аналітики CSLPC очікують, що у вересні виробництво сталі в Китаї збільшиться на тлі поліпшення 

попиту, що призведе до зростання цін на сталь. 

Нагадаємо, що в липні PMI сталеливарної промисловості Китаю незначно знизився в порівнянні 

з попереднім місяцем – до 49,2%. Причина – сповільнення темпів зростання виробництва сталі 

на тлі зниження попиту в Китаї. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/dilovi-ochikuvannya-kitajskih-metalurgiv-u-serpni-znizilisya/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У серпні в Китаї відзначили зростання PMI у невиробничому секторі 

01.09.2020|16:22| Міжнародне радіо Китаю 

Індекс менеджерів із закупівель /PMI/ у невиробничому секторі Китаю виріс до 55,2 у серпні з 

54,2 у липні. Про це свідчать дані, опубліковані в понеділок Державним статистичним 

управлінням КНР. 

 

https://gmk.center/ua/news/dilovi-ochikuvannya-kitajskih-metalurgiv-u-serpni-znizilisya/
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Згідно зі статистикою відомства, PMI у невиробничому секторі країни був вище 50 протягом 

шести місяців поспіль. 

У серпні прискорилися темпи відновлення сектора послуг, і субіндекс ділової активності в ньому 

виріс на 1,2 пункту в порівнянні з попереднім місяцем до 54,3. 

Зокрема, у секторах транспорту та телекомунікацій спостерігалося більш швидке відновлення 

обсягу їх господарської діяльності, причому субіндекси четвертий місяць поспіль перевищували 

60, показали дані ДСУ. 

У зв'язку з тим, що ситуація у сфері профілактики та контролю над епідемією COVID-19 

залишалася стабільною в країні, споживчий попит продовжував зростати в умовах відновлення 

ділової активності та пожвавлення ринкової діяльності, зазначив старший статистик відомства 

Чжао Цінхе. 

Під впливом загального економічного підйому в Китаї субіндекс комерційної діяльності 

лізингових і комерційних послуг вперше після спалаху епідемії повернувся в зону розширення, 

нагадав він. 

Підприємства продемонстрували стабільний рівень впевненості у зростанні, оскільки 

оприлюднені в понеділок дані ДСУ показали, що показник ділових очікувань залишився 

незмінним у порівнянні з минулим місяцем на рівні 61,3. Субіндекси для галузей, включаючи 

залізничний транспорт, повітряний транспорт, житло та програмне забезпечення для інтернету, 

були вище 65. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200901/536080.html  

________________________________________________________________________________ 

  

 

Понад 17 тис. компаній відвідають міжнародний ярмарок CIFTIS у Китаї 

02.09.2020|13:56| Міжнародне радіо Китаю 

Понад 17 тисяч компаній відвідають Китайський міжнародний ярмарок торгівлі послугами-2020 

/CIFTIS/, яка скоро відбудеться у Пекіні. Такі дані наводять організатори ярмарку. 

Відтак до 30 серпня для участі в традиційній /офлайн/ експозиції зареєструвалися понад 2000 

компаній, ще понад 4000 підприємств братимуть участь у ярмарку в онлайн-форматі. 

Як повідомив високопоставлений представник Пекінського підрозділу Китайського комітету 

сприяння розвитку міжнародної торгівлі У Ланьлань, у програму ярмарку, який пройде на 

початку вересня, увійшло близько 190 заходів у традиційному та онлайн-форматах, у тому числі 

форуми й ділові переговори. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200901/536080.html
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Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200902/536625.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай може стати «фінансовою наддержавою» — The Economist 

04.09.2020|11:15| Дзеркало тижня 

Торгова війна між Китаєм та США показала зростання впливу Пекіна у міжнародному 

фінансовому секторі. 

Відносини між США та Китаєм вступають у небезпечний період. У технічній галузі «розрив» між 

Китаєм та Америкою продовжує зростати. Суперництво між двома потужними економіками 

набирає обертів. Однак, Китай все-таки починає поступово збільшувати свою «потужність у 

фінансовому секторі». Іноземні інвестори починають активну співпрацю з Китаєм та вкладають 

значні кошти в китайські компанії. Існує велика ймовірність того, що з часом «світовий 

фінансовий центр» зміститься в Китай, пише журнал The Economist. 

Західні, а зокрема, американські ринки капіталу, поки все ще є найбільш впливовими в світі. 

Чиказька фондова біржа є лідером з продажу цінних паперів, одним із найбільших «валютних 

ринків» у світі є Лондон. 

Американські компанії домінують в галузі управління активами та інвестиційного банкінгу. 

Білий дім намагається зберегти «першість Америки», змушуючи китайські компанії зняти акції з 

котирування у деяких біржах США, зокрема в Нью-Йорку. 

Однак, торгова війна між Китаєм та Сполученими Штатами показала зростання впливу Пекіна у 

міжнародному фінансовому секторі. 

Досить великою є ймовірність того, що багато іноземних компаній та інвесторів розпочнуть 

активно «рухатися в напрямку» Китаю. 

Зараз Китай змінив своє ставлення до залучення іноземного капіталу. 

Пекін намагається залучити якомога більше іноземних інвестицій, саме тому «умови доступу» 

для закордонних інвесторів до Пекіну стали помітно «м’якшими» останнім часом. 

Нарешті Китай спростив менеджерам фондів західних компаній процедури купівлі та продажу 

цінних паперів.   

Однак, така «фінансова відкритість» Китаю має свої ризики. 

Пекін може «викривити» правила стосовно захисту місцевих банків та брокерів. 

Неабиякий негативний вплив несе потенційна корупція. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200902/536625.html
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До того ж, США можуть продовжувати запровадження санкцій проти Китаю. 

А це своєю чергою, спричинить тиск на деякі міжнародні банки. 

Навіть технологічна галузь є залежною від Китаю. Однак, п’ять найбільших банків Волл-стріт 

мають лише 1,6% своїх активів у Китаї та Гонконгу. При цьому, багато компаній з Волл-стріт 

почали активно співпрацювати з Пекіном. 

Здатність Пекіна співпрацювати з фірмами з Волл-стріт під час торгової війни свідчить про 

неабияке зростання впливу китайських фінансових ринків. 

Але щоб стати «фінансовою наддержавою», Китаю треба створити власну глобальну фінансову 

та платіжну інфраструктуру, а також зробити юань «більш вільно конвертованим». 

Провідні китайські компанії поки мають досить незначну «присутність за кордоном», більша 

частина «торговельних доходів» Китаю виставляється в доларах, що робить Пекін вразливим до 

американських санкцій. Створення альтернативи глобальній валютній мережі Америки є 

величезним завданням, яке потребує дуже багато часу. Тим не менше, торгова війна з США дала 

Китаю великий стимул зробити наступний крок, резюмує журнал. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/WORLD/kitaj-mozhe-stati-finansovoju-nadderzhavoju-the-

economist.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Світові ЗМІ: Китай став «притулком» для світових корпорацій 

04.09.2020|17:47| Міжнародне радіо Китаю 

Останнім часом у зарубіжних ЗМІ опублікували низку матеріалів, у яких дали високу оцінку 

заходам Китаю щодо відновлення національної економіки, у статтях згадується теза про те, що 

Китай, імовірно, стане єдиною великою економікою світу, яка домоглася економічного 

зростання в 2020 році. 

Як пише New York Times, з кінця лютого цього року більшість китайських заводів відновили 

роботу та виробництва, експорт продемонстрував стійкість. Стабільний ринок праці, ефективна 

інфраструктура, а також банківський сектор Китаю, котрий надав підтримку малим і середнім 

підприємствам під час епідемії, – усе це створило сприятливі умови для підтримки стійкого 

економічного розвитку країни. В останні місяці Китай займає все більшу частку на світовому 

ринку обробної промисловості. Монітори, музичні центри та багато інших товарів, які в даний 

час купують споживачі всього світу, вироблені в Китаї. Крім того, Китай активно експортує 

протиепідемічні засоби, що заповнило прогалину в глобальному виробничому ланцюжку. 

https://zn.ua/ukr/WORLD/kitaj-mozhe-stati-finansovoju-nadderzhavoju-the-economist.html
https://zn.ua/ukr/WORLD/kitaj-mozhe-stati-finansovoju-nadderzhavoju-the-economist.html
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Зростає й сектор послуг, підйом якого пов'язаний із загальним економічним розвитком країни. 

Згідно з даними Державного статистичного управління Китаю, індекс ділової активності в 

сегменті транспорту і зв'язку вже четвертий місяць поспіль перевищує 60%. Споживчий попит у 

таких сферах, як проживання, харчування, культура і спорт, став поступово зростати, індекс 

ділової діяльності тут перевищив 57%, – пише агентство Reuters. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200904/538324.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Vale завершила першу блойчейн-угоду щодо руди з китайською NISCO 

04.09.2020|ГМК Центр  

Вона стала для гірничодобувного гіганта важливим етапом на шляху діджиталізації продажів 

Бразильська гірничодобувна корпорація Vale завершила першу блокчейн-угоду на поставку 

залізорудної дрібноти китайської Nanjing Iron & Steel (NISCO). 

Про це йдеться в повідомленні на сайті підприємства. 

Для Vale угода стала важливим етапом на шляху діджиталізації продажів залізної руди. 

Лист-акредитив було випущено на базі блокчейн-платформи Contour, що дало змогу значно 

скоротити обсяг паперової роботи та кількість електронних листів. 

Нагадаємо, що за умовами угоди Vale поставить NISCO 170 тис. т залізорудної дрібноти. 

Гірничодобувний гігант відвантажить сировину з морського терміналу Teluk Rubiah у Малайзії. 

Тим часом Китай розробляє блокчейн-платформу для сталевої індустрії. Вона дасть змогу 

відстежувати поставки металопродукції до кінцевого споживача. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/vale-zavershila-pershu-blojchejn-ugodu-shhodo-rudi-z-

kitajskoju-nisco/  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200904/538324.html
https://gmk.center/ua/news/vale-zavershila-pershu-blojchejn-ugodu-shhodo-rudi-z-kitajskoju-nisco/
https://gmk.center/ua/news/vale-zavershila-pershu-blojchejn-ugodu-shhodo-rudi-z-kitajskoju-nisco/
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СУСПІЛЬСТВО  

 

У Пекіні відновлюються прямі міжнародні рейси 

02.09.2020|08:13| Сіньхуа 

Пекін з четверга поступово відновить пряме авіасполучення з 8 країнами, включаючи 

Камбоджу, Грецію, Данію, Таїланд, Австрію і Канаду. 

«Пріоритет буде відданий рейсам з країнами з низьким рівнем ризику поширення COVID-19, де 

віддалено проводяться тести на нуклеїнові кислоти,» - повідомив на прес-конференції в середу 

офіційний представник міського уряду Сюй Хецзянь. 

Негативні результати тесту на нуклеїнові кислоти COVID-19 перед посадкою будуть 

обов'язковою умовою для пасажирів рейсів, які прибувають до Пекіна. 

Джерело:  http://russian.people.com.cn/n3/2020/0903/c31518-9744233.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0903/c31518-9744233.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

У Китаї почали їздити безпілотні самоскиди із 5G 

03.09.2020|11:52| Укрінформ  

Два безпілотних кар'єрних самоскиди за підтримки 5G були введені в експлуатацію в провінції 

Ганьсу на північному заході Китаю. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Самоскиди, спільно вироблені філією корпорації China Mobile в Ганьсу і компанією Jiuquan Iron 

and Steel Group, вже використовуються на одному з місцевих вапнякових кар'єрів. 

Дане родовище розташоване в 45 км на північний захід від міста Цзяюйгуань провінції Ганьсу у 

скелястому регіоні на висоті близько 3 400 метрів над рівнем моря. 

Як пояснив представник відділення ганьсуского філії корпорації China Mobile в місті Цзяюйґуань, 

за допомогою мережі 5G стало можливим дистанційне керування буровою установкою і 

автоматизоване водіння кар'єрних самоскидів. 

У компанії зазначили, що завдяки використанню даного виду техніки водіям-операторам більше 

не доведеться піддавати своє життя небезпеці, працюючи в суворих природних умовах. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3092559-u-kitai-pocali-izditi-bezpilotni-

samoskidi-iz-5g.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї створено новий водневий автомобіль  

04.09.2020|09:12| Главком 

Aion LX оснащений екосистемою інтелектуального водіння 

Китайський виробник GAC Group (Guangzhou Automobile Group) на виставці GAC Tech Day 2020 

представив свій перший автомобіль з водневими паливними елементами Aion LX Fuel Cell. На 

заході компанія також продемонструвала взаємопов'язану екосистему інтелектуального 

водіння ADiGO 3.0, - повідомляє H2 View. 

Aion LX Fuel Cell оснащений системою водневих паливних елементів, самостійно розробленої 

GAC Group. Для зарядки автомобіля потрібно від трьох до п'яти хвилин, його запас ходу 

перевищує 650 км, що відповідає сучасним міжнародним стандартам.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3092559-u-kitai-pocali-izditi-bezpilotni-samoskidi-iz-5g.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3092559-u-kitai-pocali-izditi-bezpilotni-samoskidi-iz-5g.html
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В автомобілі також вирішена проблема запалювання і роботи двигуна при низькій температурі, 

до мінус 30 градусів. Aion LX успішно пройшов випробування на безпеку, такі як зіткнення з 

бічною стійкою на швидкості 32 км/год і наїзд ззаду на швидкості 80 км/ч.  

Корпорація GAC Group створена в 1997 році. Вона виробляє легкові автомобілі під торговою 

маркою Trumpchi, легкові і вантажні автомобілі Gonow, позашляховики Changfeng і автобуси 

GAC Bus. Крім того, компанія випускає автомобілі Fiat, Honda, Mitsubishi і Toyota.  

Джерело: https://glavcom.ua/new_energy/news/u-kitaji-stvoreno-noviy-vodneviy-avtomobil-

703199.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив багаторазовий космічний апарат 

04.09.2020|15:58| Укрінформ  

З космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія «Чанчжен-2F» 

здійснено успішний запуск експериментального космічного апарату багаторазового 

використання. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Сам запуск було здійснено сьогодні. 

Пробувши якийсь час на орбіті, космічний апарат повернеться на заплановане місце посадки в 

Китаї. 

Під час польоту апарат займатиметься тестуванням технологій багаторазового використання і 

надаватиме технічну підтримку мирному використанню космічного простору. 

Відзначається, що це 14-й рахунком політ ракети-носія «Чанчжен-2F». 

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування 

прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3093617-kitaj-zapustiv-bagatorazovij-

kosmicnij-aparat.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://glavcom.ua/new_energy/news/u-kitaji-stvoreno-noviy-vodneviy-avtomobil-703199.html
https://glavcom.ua/new_energy/news/u-kitaji-stvoreno-noviy-vodneviy-avtomobil-703199.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3093617-kitaj-zapustiv-bagatorazovij-kosmicnij-aparat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3093617-kitaj-zapustiv-bagatorazovij-kosmicnij-aparat.html
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Китай заявляє про успішне приземлення першого космічного корабля повторного використання 

06.09.2020|12:02| Радіо Свобода 

Китай заявляє, що успішно посадив на земну поверхню свій перший космічний корабель для 

повторного використання після двох лнів на орбіті. Це повідомлення оприлюднило 6 вересня 

державне інформаційне агентство Xinhua. 

За повідомленням, корабель приземлився в Центрі запуску супутників Цзюцюань, що 

розташований в пустелі на північному заході країни. Його запустили 4 вересня за допомогою 

ракети Long March 2F. 

Наразі неможливо підтвердити приземлення чи деталі щодо космічного судна. Ані Xinhua, ані 

будь-яке інше державне медіа не оприлюднили фотографій чи інших подробиць. 

Намагання розробити багаторазований космічний корабель – це останній з проєктів Китаю для 

розвитку нещодавно відкритої космічної галузі країни. 

Пекін відправив свого першого космонавта на орбіту в 2003 році. Торік Китай став першою 

державою, що висадила робота на протилежному боці місяця. Ще один китайський робот 

досліджує поверхню Марса. 

Американська компанія SpaceX нещодавно вперше почала використовувати ракети 

багаторазового застосування. Водночас американське космічне агентство NASA роками 

запускало космічні кораблі, які виходили на орбіту на одноразових ракетах, а потім поверталися 

назад на землю, як літаки. 

Радянське космічне агентство також розробило подібний корабель – «Буран», але він здійснив 

лише один безпілотний політ у 1988 році. 

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytai-pershyi-korabel-povtornoho-

vykorystannya/30823431.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytai-pershyi-korabel-povtornoho-vykorystannya/30823431.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytai-pershyi-korabel-povtornoho-vykorystannya/30823431.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай стає переможцем в гонці за вакциною від коронавірусу - The Telegraph  

31.08.2020|09:32| Апостроф 

Китайські вчені вийшли на третю заключну фазу випробувань вакцини від коронавірусу, 

вирвавшись вперед в гонці за розробку вакцини серед семи потенційних розробників на 

останньому етапі випробувань на людях.  

Це найвищий показник, ніж в будь-якій іншій країні світу. Однак фахівці висловлюють 

стурбованість якістю вакцини і тим, що її можуть використовувати для отримання політичного 

впливу. 

Про це повідомляє The Telegraph. 

Китайська влада минулого тижня повідомили, що щеплення від коронавірусу дозволили 

проводити за місяць до офіційного завершення клінічних досліджень. Уряд схвалив введення 

вакцини людям, які мають більш високий ризик зараження – прикордонникам і співробітникам 

державних підприємств, що працюють за кордоном. Незабаром очікується вакцинація 

працівників транспорту і сфери обслуговування. 

«Введення неперевірених вакцин означає, що немає ніякої гарантії, що вони будуть працювати, 

тому люди можуть помилково припустити, що їм зробили щеплення, хоча це не так, –  сказав 

Ніколас Томас, експерт з безпеки охорони здоров'я і професор Міського університету Гонконгу. 

– Отримавши щеплення, вони можуть вести себе більш ризиковано і мимоволі піддавати ризику 

інших людей «. 

За його словами, вакцини зараз проходять третю фазу випробувань, її сенс полягає в зниженні 

короткострокового і довгострокового ризику для людини. 

«Проведення щеплень без даних про вплив вакцин в короткостроковій і довгостроковій 

перспективі створює для людей значний особистий ризик», – додав він.  

З боку китайського уряду оприлюднені лише мізерні деталі того, які вакцини вводяться людям і 

скільки їх вже було вакциновано, що викликає побоювання, що участь у вакцинації може бути 

примусовим, а не добровільним. 

Минулого тижня Папуа-Нова Гвінея скасувала рейс з Китаю з пасажирами, які, як вважають, 

отримали вакцину від коронавірусу, саме через побоювання з приводу невідомого впливу на 

здоров'я місцевого населення. 
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«Просто щеплень кільком людям недостатньо, щоб зняти соціальне дистанціювання», – заявив 

Бен Коулінг, керівник відділу епідеміології та біостатистики Школи громадської охорони 

здоров'я Гонконзького університету. 

Уряди країн світу під зростаючим тиском пандемії, яка охопила світ, заразивши майже 25 

мільйонів чоловік і убивши понад 830 тисяч осіб, прагнуть повернути економіку в потрібне 

русло, оскільки карантинні заходи, хоча і ефективні для стримування вірусу, починають 

впливати на розвиток. 

«Коронавірус завдає економічної шкоди щотижня, щомісяця, тому чим раніше ми почнемо 

використовувати вакцини, тим краще», – підкреслив Коулінг. 

Китай має додаткові переваги в гонці вакцин: створення успішної вакцини допомогло б 

зменшити гнів всередині країни і за кордоном з приводу приховування пандемії, а також 

завдало б удару по планах Дональда Трампа зі створення вакцини. 

«Пекін розглядає науку і технології як інструменти національної величі», – сказав учений і 

доктор наук Корнельського університету Янян Чен. 

Перемога в гонці за вакцинами також підкреслила б пропаганду Пекіна про те, що «світ дійсно 

ворожий, і ми, як китайський народ, повинні покладатися на себе». 

Це також дало б Китаю новий інструмент дипломатії і потенційно привернуло б більше 

союзників. Так, Китай вже пообіцяв пріоритет ряду країн Південно-Східної Азії - Філіппінам, 

Камбоджі, Лаосу, М'янмі, Таїланду і В'єтнаму при розробці вакцини. 

Тим часом Канада, яка залучена в давню дипломатичну суперечку з Пекіном, змушена була 

відмовитися від планів щодо партнерства на пізніх стадіях клінічних випробувань, оскільки дози 

вакцини, які застрягли на китайських митницях, навіть не прибули. 

За словами експертів, якщо ранні щеплення в Китаї виявляться невдалими, це може вплинути 

на впевненість світової громадськості в ефективності вакцин проти коронавірусу в цілому. 

Джерело:  https://apostrophe.ua/news/world/2020-08-31/kitay-stanovitsya-pobeditelem-v-gonke-

za-vaktsinoy-ot-koronavirusa---the-telegraph/208022  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Чотири китайські вакцини проти COVID-19 проходять третю фазу клінічних випробувань 

31.08.2020|16:31| Міжнародне радіо Китаю 

https://apostrophe.ua/news/world/2020-08-31/kitay-stanovitsya-pobeditelem-v-gonke-za-vaktsinoy-ot-koronavirusa---the-telegraph/208022
https://apostrophe.ua/news/world/2020-08-31/kitay-stanovitsya-pobeditelem-v-gonke-za-vaktsinoy-ot-koronavirusa---the-telegraph/208022
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Чотири китайські вакцини проти нової коронавірусної інфекції /COVID-19/ проходять третю, 

міжнародну фазу клінічних випробувань. Про це повідомили в Спільному механізмі 

профілактики та контролю епідемії COVID-19 при Держраді КНР. 

Як очікується, перший раунд вакцинації завершиться на початку вересня, а попередні 

результати повинні бути отримані до листопада. 

Як правило, третя фаза клінічних випробувань проводиться на тисячах людей, щоб підтвердити 

безпеку та ефективність вакцини, що служить ключовим фактором її допуску на ринок. 

Оскільки епідемію COVID-19 у Китаї взяли під контроль, у країні немає необхідних умов для 

широкомасштабних клінічних випробувань, і тому вся третя фаза буде проводитися за 

кордоном. 

Голова правління компанії China National Biotec Group /CNBG/ Ян Сяомін повідомив, що дві 

інактивовані вакцини проти COVID-19, розроблені CNBG, отримали дозвіл на третю фазу 

клінічних випробувань у кількох країнах Близького Сходу та Південної Америки. У них візьмуть 

участь понад 30 тис. людей. 

За словами голови правління та генерального директора компанії Sinovac Biotech Co., Ltd. Їнь 

Вейдуна, інактивована вакцина, отримана Sinovac Biotech, пройде третю фазу випробувань у 

кількох країнах Південної Америки та Південно-Східної Азії. 

Крім цього, третю фазу також пройде рекомбінантна вакцина на основі модифікованого 

дефектного аденовірусного вектора. 

Згідно з інструкцією щодо клінічної оцінки вакцин проти COVID-19, нещодавно випущеної 

Державним управлінням КНР з контролю над лікарськими засобами, вакцина повинна 

забезпечувати імунітет не менше ніж на 6 місяців, бажано — більше ніж на один рік. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200831/535386.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200831/535386.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Товарообіг агропродукцією між Україною і Китаєм зріс на 71% 

01.09.2020|14:45| Укрінформ  

Обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та КНР сільгосппродукцією за І півріччя 2020 року 

становлять $2,7 млрд. 

Про це повідомляє пресслужба «Державно продовольчо-зернової корпорації України» (ДПЗКУ) 

посилаючись на дані, озвучені на шостому засіданні Українсько-Китайської підкомісії з питань 

торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та 

Урядом КНР. 

Зазначається, що цей показник на 71% більший, ніж за аналогічний період минулого року. 

Водночас експорт української сільгосппродукції склав $2,4 млрд, а основними експортними 

позиціями були кукурудза, соняшниковий шрот і соняшникова олія. 

За словами китайського чиновника, КНР також зацікавлений у комплексному розвитку експорту 

сої з України до Китаю. 

Нагадаємо, ГС «Аграрний союз України» та Китайська торгова асоціація підписали меморандум 

про співробітництво. 

Джерело: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18649-tovaroobih-ahroproduktsiieiu-

mizh-ukrainoiu-i-kytaiem-zris-na-71protsent.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна і Китай розвиватимуть політичний діалог та нарощуватимуть обсяги практичної 

співпраці 

01.09.2020|19:00| Міністерство закордонних справ України 

Про це домовились під час відеоконференції 1 вересня 2020 року перша заступниця міністра 

закордонних справ України Еміне Джапарова та перший заступник міністра закордонних справ 

КНР Ле Юйчен. 

Серед інших тем, які були у центрі уваги - подальша взаємодія на полях міжнародних 

організацій, шляхи інтенсифікації торговельно-економічної співпраці, спільна участь в реалізації 

проєктів у рамках глобальної китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». 

http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18649-tovaroobih-ahroproduktsiieiu-mizh-ukrainoiu-i-kytaiem-zris-na-71protsent.html
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/18649-tovaroobih-ahroproduktsiieiu-mizh-ukrainoiu-i-kytaiem-zris-na-71protsent.html
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Сторони запевнили одна одну в незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги до 

суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, зафіксованих в укладених з часу 

встановлення дипломатичних відносин політичних документах. 

Китайський дипломат запросив свою українську колегу відвідати Пекін. У свою чергу Еміне 

Джапарова підтвердила запрошення Ле Юйчену відвідати Київ для проведення чергового 

раунду політичних консультацій.  

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-i-kitaj-rozvivatimut-politichnij-dialog-ta-

naroshchuvatimut-obsyagi-praktichnoyi-spivpraci  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол України Сергій Камишев відвідав корпорацію China National Pharmaceutical Group Co., Ltd 

(Sinopharm Group) і зустрівся з Головою ради директорів Лю Цзінчженєм 

02.09.2020|08:13|Посольство України в Китаї 

3 вересня ц.р. Посол України Сергій Камишев відвідав корпорацію China National Pharmaceutical 

Group Co., Ltd (Sinopharm Group) і зустрівся з Головою ради директорів Лю Цзінчженєм.  

Sinopharm Group є найбільшою у Китаї та п’ятою за величиною у світі фармацевтичною 

корпорацією. До її складу входять понад 1100 різнопрофільних компаній, що дозволяє 

забезпечити повний цикл з розробки, виробництва, логістики та дистрибуції ліків, медичних 

пристроїв, засобів діагностики та профілактики і, зосібна, вакцин проти небезпечних 

захворювань. 

Під час зустрічі було обговорено поточний стан та перспективи співпраці Sinopharm Group з 

українською стороною, зокрема, в рамках боротьби з пандемією COVID-19. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1629195453915616  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу з двома виробниками – МОЗ 

04.09.2020|13:13| Укрінформ  

Україна веде перемовини щодо закупівлі вакцини проти COVID-19 з компаніями «Астразенека» 

та китайським виробником вакцин. 

Крім того, Україна розраховує на 8 млн доз вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX. 

https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-i-kitaj-rozvivatimut-politichnij-dialog-ta-naroshchuvatimut-obsyagi-praktichnoyi-spivpraci
https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-i-kitaj-rozvivatimut-politichnij-dialog-ta-naroshchuvatimut-obsyagi-praktichnoyi-spivpraci
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1629195453915616
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Як повідомляє Укрінформ, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня 

заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 

«Ми спілкуємось практично зі всіма лідерами з точки зору розробки вакцин. Що це за компанії. 

Перше, ми ведемо перемовини з компанією «Астразенека» (AstraZeneca – ред.) - відома 

компанія, яка разом з Оксфордським університетом розробляє цю вакцину. Зараз вони 

перебувають на третій фазі клінічних випробувань. Очікуємо у четвертому кварталі відповідно 

закінчення клінічних випробувань і реєстрацію вакцини. Ведемо саме перемовини, очікуємо від 

них пропозицію щодо кількості вакцин, яку вони готові будуть поставити і в якій черзі готові 

будуть поставляти нам», - розповів Степанов, додавши, що Україна виділила кошти і готова 

вносити передоплату. 

Окрім того, за інформацією міністра, МОЗ веде перемовини з китайським виробником 

«Сеновакс», який теж знаходиться на третій стадії клінічних випробувань та який має надати 

інформації щодо кількості доз, яку компанія готова поставити після початку виробництва 

вакцини. 

Степанов також поінформував, що Україну прийняли до країн глобальної ініціативи COVAX щодо 

розподілу вакцин. 

«20% від кількості населення - це для України близько 8 млн доз. Вже в нас триває процес 

підписання договорів, відповідних меморандумів, угод, щоб відразу після виготовлення і 

реєстрації вакцин ми також могли їх отримати», - повідомив Степанов. 

Серед компаній, з якими Україна також комунікує щодо питання вакцин, Степанов назвав 

«Джонсон і Джонсон», «Пфайзер», «Модерна». 

Водночас міністр висловив жаль, що на сьогодні немає жодної компанії, яка б вже виготовила і 

зареєструвала вакцину. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093444-ukraina-vede-peregovori-pro-

zakupivlu-vakcini-vid-koronavirusu-z-dvoma-virobnikami-moz.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські інвестори «Мотор Січі» починають міжнародний арбітраж  

04.09.2020|20:37| Главком 

Інвестори оцінили свої збитки у $3,5 млрд та 

Китайські інвестори з компанії Skyrizon направили сьогодні, 4 вересня, уряду повідомлення про 

намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093444-ukraina-vede-peregovori-pro-zakupivlu-vakcini-vid-koronavirusu-z-dvoma-virobnikami-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3093444-ukraina-vede-peregovori-pro-zakupivlu-vakcini-vid-koronavirusu-z-dvoma-virobnikami-moz.html
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Як повідомив представник Skyrizon, на цей час відповідна претензія вже подана до Мін'юсту. 

Згідно з документом, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute, 

китайські інвестори «Мотор Січ» заявляють про порушення Україною її міжнародних 

зобов'язань, закріплених в Угоді між Урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний 

захист інвестицій. 

Як відомо, китайські інвестори з Skyrizon у 2016 р. придбали 56% акцій українського 

підприємства авіаційного моторобудування ПАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя). Однак до 

теперішнього часу вони не можуть управляти своїм активом, оскільки на акції судом накладено 

арешт з ініціативи СБУ, а АМКУ під формальними приводами затягує видачу дозволу на 

концентрацію. Більш того, протягом 3-х років систематично порушуються права всіх акціонерів 

підприємства - не скликаються загальні збори, не виплачуються дивіденди, акціонери не мають 

змоги впливати на дії менеджменту. 

У судах різних інстанцій зараз йдуть розгляди за позовами акціонерів «Мотор Січі» з вимогою 

зняти арешт, але судді послідовно відмовляють в клопотаннях про виклик до суду 

представників української влади - СБУ, АМКУ, ОП, КМУ та ін. Тим часом показники фінансово-

господарської діяльності «Мотор Січ» погіршуються, підприємство втрачає ринки, а його 

продукція стає неконкурентоспроможною у порівнянні з двигунами іноземного виробництва, 

що ставить під питання саме існування підприємства в майбутньому. 

Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій було укладено між Україною та КНР у 1992 

р. Відповідно до неї сторони домовилися не допускати експропріації інвестицій і рівноправно 

ставитися до іноземних інвесторів. У цьому контексті китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» 

вважають, що фактом недопуску їх на підприємство держава Україна фактично експропріювала 

їхній актив. Збиток від ситуації, що склалася, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon 

і її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють в 

більш ніж $3,5 млрд. 

Згідно з наявною інформацією про зміст Notice of Investment Dispute представники Skyrizon 

закликають державу Україна негайно почати з ними переговори та припинити незаконну 

діяльність органів української влади стосовно ПАТ «Мотор Січ» і його акціонерів. Якщо ж 

держава Україна не зможе оперативно відреагувати та почати переговори або іншим чином 

виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом 

почати арбітражне провадження. Китайські інвестори «Мотор Січ» також заявляють про 

готовність сісти за стіл переговорів з українською владою для врегулювання ситуації та 

вирішення конфлікту. У цьому випадку буде створена робоча група, до складу якої можуть 

входити представники китайської сторони, Мін'юсту, СБУ, Генпрокуратури, АМКУ та ін. 

профільних органів влади.  
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Джерело: https://glavcom.ua/economics/finances/kitayski-investori-motor-sichi-pochinayut-

mizhnarodniy-arbitrazh-proti-ukrajini-703380.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна звільнила від митних платежів деякий імпорт безшовних труб з Китаю 

04.09.2020|ГМК Центр  

Причина – прийняття китайськими постачальниками добровільних цінових зобов'язань 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) звільнила деякі китайські компанії від 

антидемпінгових митних тарифів на імпорт сталевих безшовних гарячедеформованих труб. 

Про це повідомив «Інтерфакс-Україна». 

Україна звільнила деякий китайський імпорт безшовних г/д труб від митних платежів у розмірі 

51,52% за умови прийняття китайськими постачальниками добровільних цінових зобов’язань. 

Запропоновані деякими китайськими експортерами добровільні цінові зобов’язання стосовно 

припинення демпінгового імпорту задовольняють вимоги ст. 15 закону України «Про захист 

національного товаровиробника від демпінгового імпорту». Пропозиції інших компаній були 

відхилені. 

Зокрема, МКМТ звільнила від антидемпінгових мит наступних китайських експортерів: 

 дочірні компанії Tianjin Pipe Corporation – Tianjin Pipe Manufactoring, Tianjin Pipe 

International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading; 

 DP Master Manufacturing; 

 Shanxi Fenglei Drilling Tools. 

Україна запровадила антидемпінгові мита після початку антидемпінгового розслідування щодо 

імпорту сталевих безшовних г/д труб у травні 2019 року. Ініціатором розслідування виступила 

компанія «Інтерпайп Ніко-Тьюб». Підприємство є одним з найбільших виробників безшовних 

труб в Україні. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/ukraina-zvilnila-vid-mitnih-platezhiv-deyakij-import-

bezshovnih-trub-z-kitaju/  

________________________________________________________________________________ 

 

https://glavcom.ua/economics/finances/kitayski-investori-motor-sichi-pochinayut-mizhnarodniy-arbitrazh-proti-ukrajini-703380.html
https://glavcom.ua/economics/finances/kitayski-investori-motor-sichi-pochinayut-mizhnarodniy-arbitrazh-proti-ukrajini-703380.html
https://gmk.center/ua/news/ukraina-zvilnila-vid-mitnih-platezhiv-deyakij-import-bezshovnih-trub-z-kitaju/
https://gmk.center/ua/news/ukraina-zvilnila-vid-mitnih-platezhiv-deyakij-import-bezshovnih-trub-z-kitaju/
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Торгівля України з Китаєм росте вибуховими темпами, з РФ – на історичному мінімумі 

06.09.2020|17:18| 5 канал 

В останній місяць літа 2020 року експорт українських товарів у серпні зріс на 13%, якщо 

порівнювати з липнем. Якщо ж порівнювати з минулим роком, то падіння серпень до серпня 

склало 1,6%. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Facebook назвав це «надзвичайно позитивним сигналом» – 

якщо згадати про світову кризу та падіння економік країн-партнерів. 

Водночас, головним торговим партнером України у 2020-му став Китай. За перші 8 місяців року 

наша країна експортувала до КНР товарів на $4,35 млрд. Тобто одразу на 85% – або ж на $2 

млрд – більше, ніж було в 2019 році. 

«Відкриття нових ринків, у тому числі в Азії та Африці – це важливий напрямок з підтримки 

наших експортерів», – запевнив очільник уряду. 

Похвалися Шмигаль й історичним мінімумом, на якому перебуває товарообіг з Росією – за перші 

8 місяців цього року він зменшився на 33%. Основна причина – зменшення на 39% імпорту 

російських товарів. 

Джерело: https://www.5.ua/ekonomika/torhivlia-ukrainy-z-kytaiem-roste-vybukhovymy-tempamy-

z-rf-na-istorychnomu-minimumi-223336.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

Пентагон заявив про плани Китаю подвоїти ядерний арсенал 

02.09.2020|08:27|РБК-Україна 

Протягом наступних 10 років Китай має намір подвоїти свій ядерний арсенал. На даний момент 

в КНР налічується приблизно 200 ядерних боєголовок. 

Про це повідомляє The Hill з посиланням на доповідь Пентагону. 

Згідно з документом, в наступні п'ять років військові Китаю хочуть довести кількість боєголовок, 

призначених для міжконтинентальних балістичних ракет, до 200 одиниць. 

У Міноборони США попередили, що Китай, що розвиває технології доставки ядерної зброї на 

стратегічних бомбардувальниках, зможе запускати ядерні ракети з землі, повітря і моря. 

У Пентагоні зазначили, що США непокоять не стільки масштаб нарощування ядерних сил 

Китаєм, скільки демонстровані Пекіном довгострокові плани посилення військової могутності. 

З цієї причини раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив про необхідність зміцнювати 

ядерні сили США. 

Видання нагадує, що доповідь Пентагону була оприлюднена на тлі спроб Вашингтона замінити 

договір СНО-III в сфері контролю над ядерними озброєннями між США і РФ на документ, який 

би включав в себе і КНР. 

Нагадаємо, влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері 

контролю за озброєннями. 

США наполягають на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерними 

озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/pentagon-zayavil-planah-kitaya-udvoit-dernyy-

1599024479.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США планують посилити економічний тиск на Китай 

02.09.2020|08:45|РБК-Україна 

https://www.rbc.ua/ukr/news/pentagon-zayavil-planah-kitaya-udvoit-dernyy-1599024479.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/pentagon-zayavil-planah-kitaya-udvoit-dernyy-1599024479.html
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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати планують схвалити нові заходи 

економічного впливу на Китай. Відповідні заяви можуть бути зроблені «в найближчі дні і тижні». 

Про це Майк Помпео розповів в інтерв'ю телеканалу Fox Business. 

Він вважає, що через бездіяльність попередніх американських адміністрацій, які не звертали 

уваги на «виклики» з боку КНР, «мільйони робочих місць були втрачені за останні 20 років». 

«Ми будемо опиратися їм. Президент Трамп буде протистояти їм на кожному фронті», - сказав 

Помпео. 

Крім того, він згадав введені обмеження на діяльність китайської телекомунікаційної компанії 

Huawei. 

«Я думаю, що в найближчі дні і тижні будуть зроблені заяви, із яких буде зрозуміло, що 

Сполучені Штати дуже серйозно протистоять цьому, і все це на благо американської 

економіки», - додав держсекретар. 

Нагадаємо, в серпні 2020 року Трамп підписав указ, який фактично встановив 45-денний 

дедлайн для китайської компанії ByteDance, володіє додатком TikTok, протягом якого вона 

повинна продати свій американський бізнес компанії з США під загрозою закриття. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-planiruyut-usilit-ekonomicheskoe-davlenie-

1599024311.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Ван Ї розповів про чотири напрямки розвитку відносин Китаю і ЄС 

31.08.2020|13:28| Сіньхуа 

У вирішальний момент боротьби з епідемією і прагнення до відновлення, Китай і ЄС повинні ще 

більше зміцнити співпрацю і солідарність, відновити діалог і взаємодію в різних областях, а 

також вибудувати за чотирма напрямками партнерські відносини. Про це в неділю в своєму 

виступі у Французькому інституті міжнародних відносин заявив член Держради КНР, міністр 

закордонних справ Ван І. 

По-перше, сторонам слід активізувати співпрацю в області розробки і виробництва вакцини від 

коронавірусу нового типу, ліків та реагентів для тестування пацієнтів. Китай готовий прискорити 

створення каналів зі сприяння пересування людей і товарів з метою відновлення економіки ЄС. 

По-друге, в цьому році Китай і ЄС повинні укласти всеосяжну, збалансовану і високорівневу 

інвестиційну угоду. Необхідно якомога швидше провести спільне техніко-економічне 

обґрунтування щодо угоди про вільну торгівлю. Сторони також повинні незабаром узгодити 

стратегічний план своєї співпраці до 2025 року. 

По-третє, Китай і ЄС повинні поглибити співпрацю в таких областях, як екологічні технології, 

циркулярна економіка, чиста енергія і стійке фінансування, а також зміцнювати взаємодію в 

таких сферах, як ІКТ, штучний інтелект, електронна комерція, Великі дані і хмарні обчислення. 

По-четверте, Китаю і ЄС слід надалі зміцнювати діалог і співробітництво в таких областях, як 

зміна клімату, біологічне різноманіття і сталий розвиток. Сторони також повинні спільно 

підтримати Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної проблеми, сприяти 

політичному розв'язанню міжнародних і регіональних проблем, зміцнювати співпрацю з 

африканськими країнами.  

Джерело:  http://russian.people.com.cn/n3/2020/0831/c31520-9740193.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Volkswagen отримав дозвіл на дорожнє тестування безпілотних авто в Китаї 

01.09.2020|10:20| ЦТС 

Випробування планується провести у вересні в місті Хефей. 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0831/c31520-9740193.html
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Німецький автоконцерн Volkswagen отримав в Китаї ліцензію на дорожнє тестування 

безпілотних автомобілів і готовий до реалізації першого пілотного проєкту по послугах 

автономного водіння в Китаї. Випробування планується провести у вересні в місті Хефей. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Площа зони для поїздок складе 16 кв. кілометрів, там будуть відведені дорожні ділянки 

загальною протяжністю 80 кілометрів, за якими безпілотні автомобілі будуть проїжджати повз 

шкіл, магазинів, парків, лікарень і мікрорайонів. 

На наступному етапі VW має намір протестувати перші 10 безпілотних електромобілів з 

пасажирами на початку 2021 року, тоді близько 400 тис. Жителів у випробувальній зоні 

матимуть можливість викликати такі електромобілі через мобільний додаток. 

Виконавчий віце-президент компанії Volkswagen Group China Веймінь Су зазначив, що 

інтеграція технологій програмного і апаратного забезпечення дозволяє компанії надавати 

споживачам послуги автономного водіння автомобілів і, перш за все, електромобілів. 

«Цей пілотний проєкт є значущою подією для Хефей, який прагне до перетворення себе в» 

розумний «місто і розвиває індустрію» розумних «автомобілів», - переконаний віце-мер Хефей 

Ван Веньсун. 

У травні цього року VW заявила про готовність інвестувати приблизно 2,1 млрд євро в розвиток 

електричних транспортних засобів в Китаї. У тому числі 1 млрд євро буде спрямовано на 

збільшення частки Volkswagen в спільному підприємстві з китайською JAC Motors до 75% з 50%, 

а також на придбання 50% в самій JAG. 

Частину коштів VW планує вкласти в компанію по виробництву електричних батарей Gotion 

High-tech Co., Ltd. в Хефей. Таким чином, німецький автовиробник стане найбільшим 

акціонером цієї компанії. 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що уряд Британії має намір легалізувати безпілотні авто в 

2021 році. За словами глави компанії Society of Motor Manufacturers and Traders, безпілотні 

автомобілі допоможуть запобігти близько 47 тисяч серйозних аварій і врятують близько 4 тисяч 

життів протягом 10 років.  

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/09/01/volkswagen_poluchil_razreshenie_na_dorozhnoe_testirovani

e_bespilotnykh_avto_v_kitae_60514  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

Чотири варіанти майбутнього. Як зміняться відносини США і Китаю 

31.08.2020|14:30| НВ| Юен Юен Енг 

Немає інших двосторонніх дипломатичних відносин, настільки ж значущих, як відносини між 

США і Китаєм: вони впливають не тільки на ці дві країни, але й на все людство. 

Сьогодні майбутнє цих відносин залежить від того, хто буде очолювати ці країни в майбутні 

роки. 

У США чергові президентські вибори пройдуть через два місяці, і, якщо виключити можливі 

ускладнення, вже 20 січня 2021 року або Дональд Трамп, чинний президент-республіканець, 

або Джо Байден, його суперник від демократів, прийме присягу. У випадку ж із Китаєм майже 

всі впевнені, що голова Сі Цзіньпін буде утримувати кермо влади до нескінченності. Але, хоча 

зміни у верхівці китайського керівництва виглядають чимось неймовірним, вони не є абсолютно 

неможливими. І тому ми повинні реально розглядати можливість чотирьох різних сценаріїв 

розвитку китайсько-американських відносин. 

По-перше, припустимо, що Байден виграє, а Китай залишиться під керівництвом Сі Цзіньпіна на 

довгий термін. У статті, опублікованій в цьому році в журналі Foreign Affairs, Байден пообіцяв, 

що для нього як для президента головним зовнішньополітичним пріоритетом стане 

відновлення глобального лідерства Америки і її демократичних альянсів. Він хоче інвестувати в 

інфраструктуру, освіту, наукові дослідження та розробки. Від адміністрації Байдена можна 

очікувати менш драматичної і підбурювальної риторики щодо Китаю. 

тім, жорстку протидію китайській промисловій і зовнішній політиці, безсумнівно, не можна 

скидати з рахунків. Як тільки прихильність Америки справі захисту ліберального світового 

порядку буде відновлена, китайські лідери стримають свої заявки на міжнародне лідерство. А 

якщо повістка Байдена буде реалізована, тоді США опиняться у більшій безпеці, а значить, вони 

будуть менш схильні до параноїдальності щодо підйому Китаю. 

У другому сценарії Трампу вдається вирвати ще одну несподівану перемогу, що буде мати 

глибокі наслідки для американо-китайських відносин. Якщо в 2016 році раптова перемога 

Трампа була багатьма сприйнята як випадковість, то друга перемога буде розцінена як факт 

підтримки його демагогічного націоналізму і ксенофобії. У глибоко розколотій і невпевненій 

країні протистояння з Китаєм може стати питанням, навколо якого здатні об'єднатися 

представники обох ворогуючих партій. Якщо Трамп пробуде на своїй посаді вісім років, тоді 

збиток, завданий глобальним позиціям Америки, виявиться довгостроковим, якщо не вічним. 
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Так, оптиміст може сказати, що, добившись переобрання, Трамп пом'якшить позиції і 

сфокусується на веденні бізнесу з Китаєм, а не розпалюванні ворожнечі. Однак якщо судити з 

досвіду чотирьох попередніх років, Трамп підіграє виключно своєму електорату, а той реагує на 

емоційні заклики, а не раціональний аналіз і зважені дискусії. Найімовірніше, залишившись на 

другий термін, адміністрація Трампа доведе свою критику Китаю до екстремального рівня. 

Такий сценарій став би жахливим для Китаю, проте в політичному сенсі він буде своєрідним 

подарунком для Сі. Чим більше Америка очорнює Китай, тим більше китайські громадяни 

(навіть ті, хто обурюється диктаторським контролем Сі) об'єднуються навколо нього. Усередині 

Компартії Китаю (КПК) кожен, хто посміє критикувати Сі, буде звинувачений в допомозі 

іноземним агресорам, що дозволить ефективно заглушити критику. 

Однак не можна виключати можливість змін у вищому керівництві Китаю. Так, звичайно, в 

умовах, коли Китай успішно зупинив пандемію Covid-19, а США продовжують від неї страждати, 

Сі виглядає переможцем. А оскільки він вже позбувся конституційних обмежень термінів 

правління, він може залишатися верховним лідером Китаю довічно. 

Однак за фасадом непереможності Сі Цзіньпін ймовірно почувається так само невпевнено, як і 

Трамп на тлі пандемії. Незважаючи на неминучість покарання, деякі високопоставлені члени 

КПК недавно виступили проти нього, а з ключових економічних питань його позиція відкрито 

суперечить позиції прем'єр-міністра, що абсолютно ненормально для китайської політики. У 

зовнішній політиці агресивні підходи Сі збільшили число ворогів Китаю, причому в період 

безпрецедентної внутрішньої напруги. 

Для збереження політичної стабільності, необхідної для економічного зростання, Ден Сяопін, 

верховний лідер, який почав політику «реформ і відкритості» в кінці XX століття, витратив 

чимало сил на затвердження норм колективного лідерства та інституціоналізацію наступності 

влади. Однак Сі систематично демонтує ці норми, тому зараз КПК зіткнулася з ситуацією, коли 

можливий будь-який політичний результат: або Сі може залишатися лідером довічно, або його 

можуть змусити передати владу в 2022 році, або він може бути повалений під час раптового 

перевороту. Відсутність регулярних виборів не слід інтерпретувати так, що китайська політика 

природним чином більш стабільна, ніж політика в США або інших демократичних країнах. 

Запропонуємо в межах сценарного планування, що новий китайський лідер буде вести 

переговори або з Байденом, або з Трампом. При Байдені можна як мінімум очікувати, що США 

будуть займатися професійною дипломатією. Однак якщо політичні труднощі в Китаї співпадуть 

з ще одним терміном Трампа, тоді ніяких ставок зробити просто неможливо. 

Як говориться в старому жарті, прогнозувати дуже важко, особливо якщо прогноз стосується 

майбутнього. Ніхто не може сказати з певністю, що саме станеться в наступні місяці та роки, 

тому що можливий розвиток подій постійно змінюється під впливом дій, що робляться, або 

шоків, таких як пандемії або рекордні повені. Навіть найретельніше опрацьовані плани можуть 
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піти прахом через несподівані події. Але ті, хто приймає рішення, можуть і повинні враховувати 

найрізноманітніші сценарії, спираючись на поточні чинники і тенденції. 

Якщо покласти всі надії на такий результат, який виглядає найбільш ймовірним або бажаним, 

тоді виникає ризик піддатися небезпечній розслабленості. У випадку з таким критично 

важливим питанням, як американо-китайські відносини, мудрим буде інший підхід: дивлячись 

вперед, уявляти собі всі можливості, якими б немислимими вони зараз не здавалися. 

Джерело:  https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-i-kitay-yak-budut-rozvivatisya-vidnosini-mizh-

superderzhavami-ostanni-novini-50109282.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Тайвань став найважливішою частиною антикитайської стратегії Дональда Трампа – Дуглас Х. 

Паал 

01.09.2020|18:27| nationalinterest.org 

Це має побічний ефект від демонстрації політики «взаємодії» з Китаєм попередніх семи 

адміністрацій США та способу їхнього поводження з Тайванем. 

З квітня адміністрація президента США Дональда Трампа посилює свою риторику та дії щодо 

Китаю. Ця стратегія призначена для усунення вини за неналежне управління пандемією COVID-

19 вдома. Це має побічний ефект від демонстрації політики «взаємодії» з Китаєм попередніх 

семи адміністрацій США та способу їхнього поводження з Тайванем. 

Трамп направив Алекса Азара, свого міністра охорони здоров'я та соціальних служб, раніше 

цього в серпні з візитом на Тайвань. Азар – перший чиновник адміністрації Трампа, який зробив 

це, і перший з 2014 року, коли тодішній глава Агентства з охорони навколишнього середовища 

відвідав острів від імені тодішнього президента Барака Обами. 

Повний текст статті за посиланням.   

Джерело: https://nationalinterest.org/blog/reboot/taiwan-has-become-critical-part-donald-

trumps-anti-china-strategy-168011  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-i-kitay-yak-budut-rozvivatisya-vidnosini-mizh-superderzhavami-ostanni-novini-50109282.html
https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-i-kitay-yak-budut-rozvivatisya-vidnosini-mizh-superderzhavami-ostanni-novini-50109282.html
https://nationalinterest.org/blog/reboot/taiwan-has-become-critical-part-donald-trumps-anti-china-strategy-168011
https://nationalinterest.org/blog/reboot/taiwan-has-become-critical-part-donald-trumps-anti-china-strategy-168011


 

29 

 

      

Чи обертається Китай на Близькому Сході? - Пол Вольфовіц 

01.09.2020|18:28| Hoover Institution  

З самого початку «Поворот в Азію», оголошений з певними розмахами в кінці 2011 року 

президентом Обамою та державним секретарем Клінтоном, стосувався більше політики, аніж 

стратегії. Це забезпечило появу стратегічного обгрунтування відступу Америки з Близького 

Сходу з його «нескінченними війнами», скориставшись новою знайденою нами «енергетичною 

незалежністю», щоб замість цього зосередитись на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з його 

зростаючим значенням для американської економічної безпеки. 

Як може стратегія, яка спрямована на захист великого та зростаючого інтересу цієї країни до 

азіатсько-тихоокеанського регіону, як з її майбутніми можливостями, так і з потенційними 

загрозами, і особливо така, що зосереджена на Китаї, мало чи нічого не говорить про критичну 

та зростаючу залежність Китаю від енергетичних ресурсів великого Близького Сходу? Не кажучи 

вже про ще більшу залежність Японії та багатьох інших наших друзів та союзників у регіоні від 

цього життєво важливого джерела енергії? 

Проте стратегія адміністрації Обами під назвою «Стержень» зробила саме це. І на дивовижну 

ступінь це робить «індо-тихоокеанська стратегія» адміністрації Трампа, незважаючи на деякі 

важливі відступи від Обами щодо Китаю, Ірану та Саудівської Аравії. 

Як стратегія, «Півот» страждала від основної вади, що відображається у фразі «енергетична 

незалежність», яку все ще часто чують від адміністрації Трампа, хоча Трамп частково змінив 

відступ з Близького Сходу. Можливо, США стали енергетично «самодостатніми», але Східна Азія 

точно не стала. Близький Схід, зокрема, залишається донині незамінним джерелом енергії для 

економік як нашого грізного конкурента у Східній Азії, Китаї, так і нашого найважливішого 

союзника, Японії, не кажучи вже про інших важливих друзів та союзників у регіоні. Відступ від 

Близького Сходу має мало сенсу як частина стратегії захисту американських інтересів в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Безумовно, представники адміністрації Обами, включаючи Курта Кемпбелла, помічника 

секретаря Клінтона у Східній Азії, якого багато хто вважає «Архітектором стрижня», стверджують 

у своїй книзі «Півот», що «ніхто, хто підтримує» Півот в Азію «, не захищає вихід із будь-якої 

іншої частини світу «. Але це насправді не головне. Звичайно, риторика про «нескінченні війни» 

та дії, які супроводжують її, однозначно означають роз'єднання, якщо не відвертий відступ із 

Близького Сходу. Але суть полягає в тому, що так багато стратегій щодо Східної Азії нехтують 

критичним значенням залежності регіону від енергетичних ресурсів Близького Сходу. Близький 

Схід трактується так, ніби він мало пов’язаний з великою конкуренцією влади чи суперництвом. 
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Врешті-решт, результати “Півот” у Східній Азії були відносно скромними. Скорочення 

оборонного бюджету запобігло будь-якому значному переведенню ресурсів Міністерства 

оборони на морські сили, оскільки передбачалося “перебалансування”. 

Членство США в Транс-Тихоокеанському партнерстві (ТТП), яке мало б бути найважливішим 

результатом нової стратегії, зазнало невдачі, коли сенатор Гаррі Рід, лідер демократичної 

більшості, відмовився виносити його на голосування в Сенат. Згодом обидва кандидати в 

президенти пообіцяли вийти з цієї стратегічно важливої угоди, як це негайно зробив Трамп після 

інавгурації. 

Це залишило стрижень лише одного помірного результату в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

– ротаційного розміщення відносно невеликої кількості морської піхоти в Дарвіні, Австралія. Або 

два результати, якщо включити початкове відкриття нових відносин з М’янмою, один з яких мав 

на меті підтримку перспектив демократичних змін у цій країні та відлучення її від Китаю. Однак 

підтримка Аун Сан Су Чжі етнічним чищенням рохінджів у значній мірі закрила це перспективне 

відкриття. І Китай вступає в порушення, що виникла в результаті переговорів про залізничний 

проєкт, який може дати йому доступ до сухопутного морського порту в М'янмі, обходячи вузькі 

протоки на сході. 

На жаль, відворот від Близького Сходу був набагато більш наслідковим, як це спостерігається 

сьогодні з російсько-іранським пануванням у Сирії, зростаючою роллю Росії в Єгипті та поділом 

Лівії між силами, підтриманими Росією, та тилами, які підтримує Туреччина. Дивно, але нам 

каже Мартін Індик, провідний виробник політики Близького Сходу в адміністрації Клінтона і все 

ще видатний голос у дискусіях щодо політики Близького Сходу, що «Близький Схід вже не 

вартий цього», оскільки «вільний потік їх нафта вже не є життєво важливим [США] інтересом. 

Китай та Індія повинні захищати морські шляхи між Перською затокою та їх портами, а не ВМС 

США», - слова, які, мабуть, охолоджують тих, хто приймає рішення в Токіо та Тайбеї, і, ймовірно, 

також у Нью-Делі. 

Здається, кожна нова адміністрація США визначає свою зовнішню політику, принаймні певною 

мірою, як заперечення попередньої політики. На Близькому Сході адміністрація Трампа 

зробила кілька початкових кроків від «повороту» Обами з Близького Сходу, і особливо від 

нерозумних застережень Обами до саудівців, що їм потрібно «навчитися ділити Перську затоку 

з Іраном». Першою закордонною поїздкою Трампа була Саудівська Аравія, чого не робив жоден 

попередній президент. Там він наполегливо звернувся до лідерів 50 ісламських країн, сказавши 

їм, що екстремізм – це проблема, з якою вони повинні боротися самі, але ми підтримаємо їх у 

цих зусиллях, наголошуючи також на тому, що США підтримають їх у стримуванні та 

протистоянні з Іраном. 

Згодом нова Стратегія національної безпеки розширила сферу стратегічних інтересів – від 

«Східної Азії та Тихого океану» до термінології «Індо-Тихого океану», яка корисно підкреслює 
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зв'язок між двома регіонами. США вийшли зі складу JCPOA, наполягаючи на тому, що потрібна 

була угода, яка б сильніше стримувала ядерну програму Ірану, але це також стосувалося б 

злочинної поведінки Ірану в регіоні. 

Лише за другий місяць нової адміністрації Трамп зусильно діяв із військовим ударом, коли Сирія 

знову перетнула хитливу червону лінію Обами, застосувавши хімічну зброю проти сирійської 

опозиції. 

Однак ці силові дії в Сирії, які почали відновлювати довіру до США на Близькому Сході, не 

супроводжувались серйозною стратегією. Попередні розмови Президента про «безпечні зони» 

були відмовлені разом із курдськими союзниками, які дозволили нам викинути ІДІЛ з Раки. І 

різні учасники конкурсу в Афганістані, зокрема Китай та Пакистан, готуються до майбутнього 

виведення США з цієї країни. 

У своїй риториці Трамп регулярно посилається на фразу «нескінченні війни», як це зробив 

зовсім недавно у своїй промові перед випускником у Вест-Пойнті, ніби війни – і їх наслідки для 

США – закінчаться простим відходом від них. Можливо, він не усвідомлював, що повторює 

горезвісну раціоналізацію Невіла Чемберлена за відмову від Чехословаччини мовою, яку його 

автор виступу надав для тієї самої адреси в Вест-Пойнті. На його місці, він пообіцяв, «оновлену, 

чітко зосереджену увагу на захисті життєво важливих інтересів Америки». 

Дивно, що залежність Східної Азії від енергетичних ресурсів Близького Сходу, як видається, 

вимагає такого незначного врахування в обговоренні конкуренції США з Китаєм. Сам Курт 

Кемпбелл, один із найбільш вдумливих керівників адміністрації Обами в Азії, включає в свою 

книгу корисне нагадування про те, як нафтове ембарго США змусило Японію в 1941 році 

вибрати між відмовою від своїх імперських амбіцій у Китаї та колишньому французькому 

Індокитаї, або йти на війну, щоб захопити нафтові ресурси голландської Ост-Індії. (Звичайно, 

сьогодні Китай зобов’язаний своєю незалежністю згубній помилці, яку допустила Японія, коли 

президент Рузвельт поставив їх перед цим доленосним вибором). 

Розмірковуючи над цією історією, було б цілком природно, щоб стратегічні планувальники КНР 

розглядали домінуючу в даний час роль Америки в Перській затоці як потенційну перешкоду їх 

широким амбіціям, як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в усьому світі. Але замість того, щоб 

повторювати самогубські надмірності японського верховного командування, вони, швидше за 

все, згадують часто цитований вислів Сунь-Цзи, знакового китайського стратега 6-го століття про 

те, що «найвища майстерність полягає в перемозі без боротьби». Дивуватись їхній удачі, що 

американці настільки втомилися від близькосхідних сплетінь, що вони відступили від свого 

домінуючого становища у джерела життєво важливих енергетичних ресурсів Східної Азії, 

натомість зосередившись на киданні виклику Китаю через деякі невеликі острови у Східному та 

Південно-Китайському морях . 
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Настільки ж дивним, як і явне нехтування американськими стратегами енергетичної залежності 

Азії, є відносна недостатня обізнаність щодо дискусії, яку розпочав серед китайських стратегів 

американський «Півот». Майже рівно через рік після зовнішньополітичної статті секретаря 

Клінтона Ван Джисі, декан Школи міжнародних досліджень Пекінського університету, 

запропонував китайський стрижень у зворотному напрямку у статті «Маршируючи на Захід»: 

перебалансування китайських Геостратегія. Цікаво, що стаття Ванга від жовтня 2012 р. Та 

дискусія, що послідувала за нею у Китаї, привернула порівняно невелику увагу вчених з 

англійської мови чи коментаторів. Про це навіть не згадується в 400-сторінковій книзі 

Кемпбелла під назвою «Півот», виданий чотирма роками пізніше. 

Один вчений, який помітив це, був Юнь Сун, тоді в Інституті Брукінгса, який назвав Ван «одним 

із найважливіших стратегічних мислителів Китаю». Юн резюмував логіку «маршового заходу» 

як способу уникнути потенційної конкуренції «нульової суми» у Східній Азії, оскільки США 

врівноважуються на схід. Ван не бачить таких ризиків у регіоні на захід Китаю, де, як цитує Юн, 

«дві наддержави навіть мають спільні інтереси», включаючи стабільність в Афганістані та Іраці 

та забезпечення постійного потоку нафти. Маршируючий Захід також запропонує Пекіну 

додаткові стратегічні важелі з Вашингтоном, який, на думку Ванга, «відчайдушно хоче 

допомогти Китаю в стабілізації Афганістану та Пакистану». Можливо, саме завдяки цій, на 

перший погляд, доброякісній меті – уникнути конфліктів з нульовою сумою, стаття Ванґа 

порівняно мало зауважила під час обговорень щодо перебалансування США. «Повернувшись 

до своїх коренів як континентальної держави, – писав Юн, – Китай може уникнути подальшої 

конфронтації зі США у Східній Азії». Але навмисно чи ні, вона кидає тінь на сподівання, цитуючи 

відомий військовий вислів Мао Цзедуна: «Куди ворог наступає, ми відступаємо. Де ворог 

відступає, ми переслідуємо». 

Найбільш корисне обговорення китайської стратегічної дискусії, яке я бачив, – у 

неопублікованій доповіді 2013 року трьох науковців Інституту Хадсона Еріка Брауна, Чарльза 

Хорнера та Ляньчао Хана. 

Вони не лише фіксують значення паперу Ван Джисі та те, що, здавалося б, упускає більшість 

спостерігачів щодо реакції Китаю на «Сворот», але вони розміщують це в дискусії, яка ведеться 

ще на початку цього століття між прихильниками морської влади, як пріоритет на встановленні 

домінування над морським надбанням Китаю, а також прихильники сухопутної влади, які 

наголошували на важливості західних регіонів Китаю та нових незалежних республік 

Центральної Азії. 

Характерно, що Ванг закінчує свою роботу тим, що «Китаю не потрібно обмежуватися тим, що 

спочатку стає державою Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а потім стає глобальною державою 

«. . . Китаю потрібно зайнятися «новим мисленням» щодо геостратегічного «збалансування», не 

викликаючи сутичок між сухопутними та морськими державами Китаю «. 
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Під час «холодної війни» іноді зневажливо говорили, що «американці грали в шашки, а 

Радянські грали в шахи. Якщо китайці візуалізують стратегію як будь-яку настільну гру, то, 

швидше за все, це буде традиційна китайська гра вей ци, або “Go”, як її часто називають, 

використовуючи свою японську назву. Мета у вей ци – це не відверте знищення суперника, як у 

шашках або захоплення головної фігури, як у шахах. Натомість гравці кладуть каміння на дошку, 

сподіваючись оточити фігури іншого гравця. Вей ци перекладається як «гра навколишніх частин»  

Одним із ключів до перемоги у вей ци є «обман суперника щодо власних реальних напрямків 

та намірів, та спонукання суперника до відкриття нових позицій, а оманливим оточенням його, 

сподіваючись, що опонент не помітить вашої справжньої стратегії». 

Цинік може сказати, що агресивна експансія Китаю в Південно-Китайському морі – це саме те, 

чого слід очікувати в такій грі, звертаючи увагу США на область, виробництво енергії якої поки 

що незначне, хоча її потенціал у майбутньому може бути великим, в місці, де Китай має 

переваги близькості, і що дуже далеко від будь-яких служб підтримки США. Тим часом Китай 

будує свою «нитку перлів» через Індійський океан, будуючи портові споруди в Пакистані, Шрі-

Ланці, Джибуті та потенційно Папуа-Новій Гвінеї, а нещодавно під час переговорів про 

придбання певного доступу до порту в М'янмі . 

Деякі наївні або бажані західники, схоже, хочуть відхилити цю діяльність як суто комерційне 

підприємство або розглядати її як частину китайського «плану Маршалла», спрямованого на 

придбання доброї волі серед країн, що розвиваються в регіоні. Це ігнорує той факт, що він також 

будує інфраструктуру, необхідну ВМС НОАК для підтримки свого «блакитного водного флоту», 

оскільки озброєння китайської армії починає розвивати навички в операціях, які Сі Цзіньпін 

потребуватиме для розширення своїх військових можливостей на західні регіони, про які 

попередні імператори могли тільки мріяти. 

Можливо, країни, які Сі вважає відповідальними за «150 років приниження» Китаю, одного дня 

прокинуться, виявивши, що Перська / Аравійська затока, колись перебуваючи під захистом 

американського захисту, стала зовсім іншим. 

Пол Вулфовіц, колишній помічник державного секретаря Східної Азії, посол в Індонезії та 

заступник міністра оборони, є запрошеним вченим в Американському інституті підприємств 

(AEI), де він працює з питань національної безпеки. 

Джерело:  https://www.hoover.org/research/china-pivoting-middle-east  

________________________________________________________________________________ 
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Древній китайський анатомічний атлас змінює те, що ми знаємо про акупунктуру та історію 

хвороби 

02.09.2020|15:33|The Conversation 

Загальновизнана історія анатомії говорить, що саме стародавні греки вперше склали карту 

людського тіла. Гален, «Батько анатомії», працював над тваринами і писав підручники з 

анатомії, які тривали протягом наступних 1500 років. Сучасна анатомія почалася в епоху 

Відродження з Андреасом Везалієм, який кинув виклик тому, що було передано від Галена. Він 

працював від людей, і написав основну книгу «Про тканину людського тіла». 

Вчені з давнього Китаю ніколи не згадуються в цій історії анатомії. Але наш новий документ 

показує, що найдавніший збережений анатомічний атлас насправді походить з Династії Хань в 

Китаї і був написаний понад 2000 років тому. Наші відкриття змінюють історію як медицини, так 

і наше розуміння основ акупунктури - ключової галузі китайської медицини. 

Існує постійно зростаючий обсяг науково обґрунтованих досліджень, які підтверджують 

ефективність акупунктури при таких різноманітних станах, як мігрень та остеоартрит коліна. 

Останній проєкт керівних принципів NICE, опублікований у серпні 2020 року, рекомендує 

використовувати голковколювання як першу лінію лікування хронічного болю. 

Під час сеансу лікування голковколюванням тонкі голки вводяться в тіло в певні точки 

(акупунктурні точки), щоб сприяти самовилікуванню. Це відбувається тому, що голки (якимось 

чином) створюють рівновагу в життєвій силі або “Ці” людини. Як це відбувається - предмет 

багатьох досліджень. Основне припущення полягає в тому, що акупункти мають деякі ще 

нерозкриті фізіологічні властивості, які, ймовірно, базуються на неврологічній основі. 

Стародавні китайські тексти 

Тексти, над якими ми працювали, - це медичні рукописи Мавандуй, які були втрачені для нас 

протягом двох тисячоліть. Вони були написані за часів Династії Хань і були настільки оцінені, що 

копія була похована разом з тілом леді Дай, аристократки Династії Хань у 168 році до н. Е. 

Могили Леді Дай та її сім'ї були відкриті в 1973 році, а також виявлені рукописи Мавандуй. 

Вони явно є попередниками відомих акупунктурних текстів Канону внутрішньої медицини 

Жовтого Імператора (Хуан-ді нейцзін), який був скопійований і переписаний в історії, і в Китаї 

шанується як джерело теорії та практики акупунктури. Описані в ньому описи меридіанів і 

пунктів і сьогодні є основою традиційної китайської медицини. 

У попередніх текстах Мавандуй фактично не згадуються акупунктурні точки, а описи меридіанів 

вони простіші та менш повні. Але деякі уривки з них, очевидно, безпосередньо скопійовані в 

Канон Жовтого Імператора, що свідчить про те, що ці тексти були написані першими. 
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Шляхи меридіана завжди тлумачились як такі, що базуються на езотеричних уявленнях про 

потік життєвої енергії “Ці”, а не як емпіричні описи тіла. Але те, що описується в тексті Мавандуй, 

- це набір меридіанів - шляхів через тіло. У подальших текстах вони зазвичай зображуються 

зображено у вигляді ліній на шкірі. 

Меридіан описується з точки зору того, як він просувається по тілу. Наприклад, меридіан «тай-

їнь», як описано, починається в центрі долоні, проходить вздовж передпліччя між двома 

кістками тощо. Ми задавались питанням: а що, якщо ці описи стосуються не езотеричного 

енергетичного шляху, а фізичних анатомічних структур? 

Розтинання історії 

Щоб з’ясувати це, ми зробили детальне розрізання людського тіла, шукаючи шляхи, які 

проходили через нього за маршрутами, описаними в Мавандуї. 

Це зовсім інший погляд на тіло, ніж погляд західного вченого. У сучасній західній медицині 

організм поділяється на системи, кожна з яких має власну виразну функцію: як нервова система 

або серцево-судинна система. 

Очевидно, це не те, що робили письменники Мавандуї. Їх описи більше зосереджені на тому, 

як різні структури взаємозв'язуються, щоб створити потік через тіло. Вони не звертають уваги на 

специфічну функцію конструкцій. Ми вважаємо, що це тому, що ці вчені вперше проводили 

спостереження за людським тілом і чисто описували побачене. 

Для нашого дослідження анатомічну суть роботи потрібно було розкрити, ретельно 

відтворюючи наукові розкриття авторів. Це було проблематично. Вони не залишили нам 

фотографій того, що вони описували, тому нам довелося реконструювати їхні тексти. Пізніше 

китайські анатоми з Династії Сун зробили фотографії. Ці роботи базувались на записаних 

розтинах злочинної банди, для яких розтинання було частиною покарання. 

Потім виникла проблема перекладу: так багато може загубитися, коли ми перекладаємо тексти, 

особливо стародавні, і одна з нас (Вів’єн) витратила величезну кількість часу на перехресну 

перевірку та підтвердження перекладів описів меридіанів. Нарешті, нам довелося поглянути на 

суспільство часів Хана і показати, що анатомічне обстеження вписується в їх культурний 

контекст. 

Те, що ми знайшли, було дуже захоплюючим. Кожен з меридіанів Мавандуй наносив на карту 

основні структури людського тіла. Деякі з цих структур видно лише анатомам за допомогою 

розтину, і їх неможливо побачити у живої людини. Наприклад, щоб повернутися до рук тай-їнь, 

шлях описується в ліктьовому суглобі як проходження «нижче сухожилля до біцепса». Коли ми 

дивимось на розсічений лікоть людини, є рівна смуга тканини, яка називається біципітальний 

апоневроз, а артерії та нерви руки проходять під ним. 
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Ми вважаємо, що це те, що описували древні китайські анатоми. Неможливо дізнатись про ці 

структури, крім як робити анатомію або читати роботи того, хто це робить. 

Наслідки 

Тому ми вважаємо, що рукописи Мавандуй - це найстаріший у світі анатомічний атлас, що 

зберігся, заснований на безпосередньому спостереженні за людським тілом. Мабуть, метою 

авторів було детально записати людське тіло. Анатомічне обстеження такого роду було б 

рідкісним привілеєм, доступним лише вибраній групі вчених, прихильних до імператора. 

Цілком імовірно, що метою текстів було прямо передавати ці знання іншим. Лікарі та студенти 

медицини могли використовувати ці тексти для вивчення анатомії та участі в медичних 

дискусіях, заснованих на глибоких знаннях про людський організм. Це дає нам нові уявлення 

про наукову майстерність Династії Хань Китай, яка славиться своїм багатством відкриттів. Те, що 

вчені Хана також займалися анатомією, було б цілком зрозумілим і додало багатства нашому 

розумінню їх науки. 

Наша робота також має фундаментальне значення для теорії акупунктури і, отже, для сучасних 

досліджень. Канон Жовтого Імператора цілком чітко спирається і розвиває зміст Мавандуя. 

Якщо Mawangdui є анатомічним атласом, дуже ймовірно, що наступні тексти також засновані на 

анатомії. 

Дослідження висвітлює невизнані досі вклади китайських анатомів і розміщує їх у центрі поля. 

Ця нова інформація кидає виклик сприйманій езотеричній природі акупунктури і натомість 

укорінює її в анатомічній науці. 

Джерело: https://theconversation.com/this-ancient-chinese-anatomical-atlas-changes-what-we-

know-about-acupuncture-and-medical-history-140506 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дядюшка Колі - Сі. Як Китай відноситься до кризи в Білорусії 

02.09.2020|16:23| Carnegie 

Китаю, без сумнівів, зручно мати справу з Лукашенком, і якщо він посилюється у своєму кріслі, 

то зближення Пекіна та Мінська продовжується. Якщо влада в Білорусії приділить увагу іншим 

людям, Китай буде шукати загальний мову та новий уряд, які в будь-якому випадку не зможуть 

ігнорувати співпрацю з КНР 

Коли 10 серпня голова КНР Сі Цзіньпін першим з світових лідерів привітав Олександру 

Лукашенко з перемогою на виборах, це був найкращий подарунок для білоруського лідера. 

Підтримка другої економіки світу була від Лукашенко в цілому у тому, що нинішня криза 

https://theconversation.com/this-ancient-chinese-anatomical-atlas-changes-what-we-know-about-acupuncture-and-medical-history-140506
https://theconversation.com/this-ancient-chinese-anatomical-atlas-changes-what-we-know-about-acupuncture-and-medical-history-140506
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примушує його до більшої залежності від Москви, і він не хотів би залишитися на одному боці з 

Кремлем. 

В ідеалі білоруського президента передбачається не тільки збалансувати між Заходом та 

Сходом, але і грати на противагу Москви та Пекіна - традиційному та ранньому центрам сил у 

Євразії. Но поки таких противаг набирається трохи. Китай дійсно поступово укріплює свої позиції 

у Східній Європі, у тому числі в Білорусії, але не робить цього так, щоб не посваритися з Росією. 

Китайський брат 

Співпраця Білорусії з Китаєм із самого початку була виробничою від того, що виникло в 

білоруських відносинах з Росією та Заходом. Перший імпульс до зближення дали події 2000-х 

років: нафтові війни з Кремлем та санкціями ЄС. 

У 2005 році в інтерв'ю інформаційному агентству «Сіньхуа» (新华) Лукашенко сам оголосив 

причини свого нового інтересу до Пекіну: «Поки ми розвиваємо такі відносини з Китаєм, ми не 

можемо бути ізольовані». У тому ж році президент Білорусії відправився з візитом в КНР, 

звідкіля повернувся з пачковими меморандумами та горою обіцянок. 

Товарообіг Китаю з Білорусією почав зростати - з $ 183,6 млн у 2000 м до $ 2 млрд у 2008 році. 

У 2005 році «Білорусія» вперше з'являється в повідомленні про прямі інвестиційні відомства 

Міністерства зовнішньої торгівлі та економічного співробітництва КНР (对外贸易 经济 合作 部), 

а до 2000-х китайські інвестиції в білоруську економіку виросли до $ 24 млн. 

Схожим образом в кінці 1990-х - початку 2000-х склалися відносини Китаю з країнами 

Центральної Азії, які намагалися диверсифікувати зовнішні контакти, щоб ослабити домінуючий 

вплив Росії. У 2000-х рр. Була закладена економічна основа сучасних відносин Китаю з 

Центральної Азії - нафтопровід з Казахстану та газопровід з Туркменії. 

Однак, на відміну від Центральної Азії, яка межує з Китаєм і доповнює китайську структуру 

економіки (всі країни регіональні - постачальники природних ресурсів, а Китай - найбільший 

імпортер), Білорусія знаходиться далеко від китайських границь, а її маленький внутрішній 

ринок і відсутність значних запасів природних ресурсів серйозно обмежують потенціал 

китайсько-білоруського співробітництва. 

Якщо в 2000-х Білорусія зробила перший крок у сторону КНР, то вже в 2010-му році інтерес до 

Східної Європи проснувся у Пекіні. У 2000 р. Китай продовжує нарощувати виробництво та 

пріоритетом економічної дипломатики Пекіна були країни, багаті природними ресурсами. 

Однак після світової фінансової кризи китайська продукція на Заході впала і головна задача 

Пекіна стала не давати застоюватися заводам - це небезпечно для суспільного спокою. 
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Це змусило Китай шукати нові ринки збуту, що через кілька років привело до появи ініціатив 

«Поясу і Шляху». При цьому підвищення уваги китайців співпало з найбільшою економічною 

кризою в Білорусії 2011 року. 

Тоді причиною кризи стало бездумне друкування грошей перед президентськими виборами в 

грудні 2010-го. Після голосування білорусам прийшлось розплачуватися за тимчасове 

зростання доходів: інфляція за 2011 рік склала 120%, а три великі девальвації білоруського 

рубля стали одними з найбільших у світовій фінансовій історії. 

На цьому тлі візиту голови комітету зібрання народних представників У Банґо (吴邦国) - в той 

момент другої людини в Китаї - стало важливою подією для Лукашенко. Крім пільгового кредиту 

в розмірі 1 млрд доларів, забезпечено і фінансування будівництва Вітебської ГЭС та спільного 

промислового парку, країни підписали погодження «Про фінансове співробітництво в галузі 

приватизації та залучення китайських інвестицій в Білорусь у 2011–2013 роках». Лукашенко не 

приховував своєї радості, давав помпезні заяви про дружбу з «великим Китаєм» і не скупився 

на подяки «за колосальну не тільки матеріальну, але і моральну підтримку». 

Без Росії нікуди 

З тих пір роль Китаю в білоруській економіці поступово збільшувалася, але скласти серйозну 

конкуренцію Росії Пекін не може і не прагне. У білоруському товарообігу Китай посідає третю 

сходинку, але його частка за січень - червень 2020 року склала всього 7% (за перше півріччя 

2020 року Білорусь експортувала в Китай товарів на $ 333 млн, основна стаття експорту - 

мінеральні добрива), частка Росії - 48,5 %. 

За даними білоруського Мінфіну, з 2013 року Білорусія залучила з Китаю запозичень на суму $ 

3,6 млрд, з Росії - $ 10,8 млрд (і $ 2,6 млрд з Євразійського фонду стабілізації і розвитку). 

Економічні інтереси Китаю і Росії в Білорусії не перетинаються. Російські держкомпанії вже 

приватизували газотранспортну систему, тепер Москва хоче взяти участь в приватизації великих 

підприємств типу МАЗ і МЗКТ. Китайці більше зацікавлені в невеликих заводах, а масштабні 

проєкти будують з нуля за власними технологіями. 

Як і багатьом іншим економікам, що розвиваються, Китай воліє надавати Білорусії переважно 

пов'язані кредити - позики з додатковими вимогами. Наприклад, з умовою, що не менше 

половини грошей піде на оплату послуг китайських підрядників і покупку китайського 

обладнання. 

Вітрина китайсько-білоруського співробітництва - індустріальний парк «Великий камінь» - якраз 

один з таких масштабних проєктів, де консорціуму китайських компаній належить 68%. 

Загальний обсяг інвестицій на початок 2020 року перевищив півмільярда доларів США. Але і в 

цьому проєкті Росія розглядається не як конкурент. Білоруська сторона запропонувала РЖД 

взяти участь в будівництві сухого порту на території «Великого каменю», в 2019 році переговори 
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про це почалися на рівні віце-прем'єрів. Інший предмет гордості Лукашенко - автомобільний 

завод «БелДжі» (спільне підприємство білоруського холдингу БелАЗ і китайською Geely), де 

близько 40% належить китайцям. Тільки 30% вироблених заводом автомобілів поставляється 

на внутрішній ринок, решта 70% в основному експортуються в Росію. 

Іншими словами, підстав для серйозних протиріч чи конкуренції між Росією і Китаєм в Білорусії 

мало. Москва цілком розуміє гру, яку веде Лукашенко з Пекіном, не бачить в ній великої загрози 

для своїх позицій, а тому не намагається вставляти палиці в колеса. 

Російське керівництво розглядає посилення Китаю в Східній Європі, в тому числі в Білорусії, 

через призму свого протистояння з Заходом. Нарощування китайського присутності дає країнам 

регіону альтернативу щодо ЄС, а Москва і Пекін поки домовляються і іноді навіть координують 

свої дії - як під час недавньої символічної акції в Молдавії в підтримку президента Ігоря Додона. 

До того ж поки більшість китайських проєктів в Білорусі не виправдовують покладених на них 

надій. Прикладом великої невдачі став завод блекотою целюлози в Світлогорську. Зараз 

«Беллесбумпром» сам доробляє спільний проєкт на $ 850 млн, тому що контракт з Китайською 

корпорацією інжинірингу САМС довелося розірвати через численні проблем (затягування 

термінів, що не відповідає нормам безпеки якість будівництва і так далі). 

Навіть успішні приклади виявляються не без вад: лише половина виробництва «БелДжі» 

локалізована, а «Великий камінь» не привернув заявлених в 2018 році 100 резидентів (на 

липень 2020 го - 63). 

Але, незважаючи на всі проблеми, Лукашенко старанно демонструє Пекіну, як важливо для 

нього китайський напрямок зовнішньої політики і особливі відносини з генсеком. Він кланяється 

Сі Цзіньпіну «по пояс», в телеграмах по-свійськи звертається до нього на «ти». Син президента 

Микола Лукашенко відомий в Китаї, напевно, більше свого батька - особливо після того, як 

привітав на китайському «дядечка Сі Цзіньпіна» і «тітоньку Пен Ліюань» (дружину голови КНР) 

з Новим роком за місячним календарем. 

Стримана реакція 

Незважаючи на всі знаки уваги з боку Лукашенка, реальний рівень відносин Китаю і Білорусі не 

дозволяє говорити про серйозний інтерес китайського бізнесу до білоруській економіці або про 

інтерес китайського суспільства до цієї країни і що відбуваються в ній події. 

За даними самого популярного в Китаї пошукача Baidu (百度), кількість середньодобових 

пошукових запитів зі словом «Білорусія» (白俄罗斯) зросла на 350% в серпні 2020 го, але 

найпопулярнішим і раніше залишається «чим відрізняється Білорусія від Росії». 
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Протести - дуже чутлива тема для Китаю, тому в ЗМІ інформація про мітинги в Білорусії 

подавалась дуже сухо і без подробиць. Десятого серпня китайські ЗМІ повідомляли лише про 

те, що Лукашенко переобраний з 80% голосів на його користь. 

На наступний день після виборів замітка про те, що Сі Цзіньпін привітав Лукашенка з перемогою, 

була надрукована вгорі на першій шпальті «Женьмінь жибао» (人民日报), китайської «Правди». 

Таке ж повідомлення в «Женьмінь жибао» було опубліковано 11 червня 2019 року в честь 

перемоги на виборах президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва. А ось про привітання 

Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України 21 квітня 2019 року на 

першій шпальті партійної газети не було ні слова, що може бути пов'язано з тим, що вибори на 

Україні збіглися з форумом «Пояси і Шляхи» в Пекіні - там красувалася фотографія Сі Цзіньпіна з 

Володимиром Путіним крупним планом. 

Китайські ЗМІ також акцентували увагу на мітингах на підтримку Лукашенка. Особливо 

виділився випуск новин Dragon TV (东方 卫视), теж належить Шанхайської видавничою 

корпорацією. Там кадри протестуючої опозиції з біло-червоно-білими прапорами і плакатами 

«Вбивця не може бути президентом» канал видав за демонстрації «на підтримку уряду». 

Коли протести стали набирати обертів, китайські ЗМІ приділяли їм більше уваги, але теж не 

виходили за межі перекладів офіційних заяв Лукашенко, цитат з російських державних ЗМІ і 

заяв МЗС РФ і Путіна. 

У китайському аналогу твіттера Weibo (微 博) по хештегом # Білорусія (# 白俄罗斯 #) можна 

знайти чимало відео з живими ланцюгами, маршами дівчат з квітами і натовпами протестуючих. 

Однак, за інформацією сервісу Weiboscope, що відслідковує слова, за якими китайська влада 

чистить соцмережі, за останній тиждень не було постів зі словами «Білорусь», «Мінськ» або 

«Лукашенко». Це означає, що тема не дуже популярна в китайському інтернеті. 

Заяви китайських офіційних осіб також були дуже акуратними. Дев'ятнадцятого серпня на прес-

брифінгу представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні (赵 李健) заявив: «Китай завжди поважає шлях 

розвитку, обраний білоруським народом відповідно до національних умов, його зусилля щодо 

захисту незалежності, суверенітету, безпеки і розвитку держави». Таку фразу, що нагадує 

реакцію китайських дипломатів на питання про приналежність Криму, можна інтерпретувати як 

завгодно, залежно від бажання. 

Пекін не бачить сенсу в тому, щоб явно підтримувати якусь із сторін конфлікту, враховуючи 

непередбачуваність ситуації. До того ж у Китаю просто немає реальних інструментів впливу на 

ситуацію в Білорусі. Саме тому КНР обрала найнадійнішу тактику - не робити гучних заяв і надати 

діяти Росії, у якій і інструментів більше, і ставки вище. Так що конспірологічних версій про те, що 
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за затриманням вагнеровців в Білорусії варто Китай, або чутками про готовність Лукашенко бігти 

в Пекін навряд чи можна вірити. 

Пекіну, безсумнівно, зручно мати справу з Лукашенком, і якщо він всидить в своєму кріслі, то 

зближення двох країн продовжиться. Але якщо до влади в Білорусії прийдуть інші люди, то 

Китай буде шукати спільну мову з ними, тим більше що нова команда все одно не зможе 

ігнорувати такого партнера, як КНР. У будь-якому випадку Китай потрібен Білорусії набагато 

більше, ніж навпаки. 

Джерело: https://carnegie.ru/commentary/82621?  

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
Оцінка витрат США у зв’язку із забороною навчання китайських студентів в американських ВНЗ  

01.09.2020|18:29|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1199636.shtml 

________________________________________________________________________________ 
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Найдорожчі стартапи світу  

02.09.2020|Statista |Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/19317/highest-valued-startup-companies-in-the-world/ 

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/19317/highest-valued-startup-companies-in-the-world/
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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, завірений 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» 

 

________________________________________________________________________________ 


