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ЕКОНОМІКА 

 

Китай заснував Комітет зі сприяння розвитку промислового інтернету 

07.09.2020|16:39| Міжнародне радіо Китаю 

На Китайської міжнародному ярмарку торгівлі послугами-2020 /CIFTIS/, що проходить у Пекіні, 

стартувала робота Комітету зі сприяння розвитку промислового інтернету. 

Комітет був офіційно представлений на церемонії під час Саміту з промислового інтернету-2020 

року, який пройшов у рамках CIFTIS. 

Комітет зосередить свою роботу на стратегічних дослідженнях, системі стандартів, галузевих 

рішеннях та інших ключових сферах промислового Інтернету, щоб закласти міцну основу для 

послідовного та здорового розвитку цієї галузі у Китаї. 

Він також буде сприяти інноваціям у таких сферах, як безпека праці, енергетика, видобуток 

вугілля, медичне обслуговування, будівництво, автомобілі та супутники, а також активізує збір, 

спільне використання та вивчення цінності великих даних у галузі промислового інтернету. 

CIFTIS – перша велика подія Китаю у сфері міжнародної економіки й торгівлі після початку 

спалаху COVID-19. Захід відкрився 4 вересня у Пекіні й проводиться як в онлайн, так і в офлайн 

режимах. У програму шестиденного ярмарку, що проходить під девізом «Глобальні послуги, 

загальне процвітання», включені Саміт з глобальної торгівлі послугами, чотири форуми на 

найвищому рівні та понад 100 інших галузевих семінарів і форумів. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200907/539605.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай у серпні скоротив імпорт залізної руди на 10,9% 

07.09.2020|ГМК Центр 

У порівнянні із серпнем 2019 року показник, навпаки, зріс 

У серпні Китай скоротив імпорт залізної руди на 10,9% в порівнянні з попереднім місяцем – до 

100,36 млн т. 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200907/539605.html
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Про це повідомив Reuters з посиланням на Головне митне управління КНР. 

У порівнянні із серпнем 2019 року китайські металурги, навпаки, збільшили імпорт залізної руди 

на 5,8%. Це пов’язано зі зростаючим попитом на сталь. 

Причина зниження імпорту руди в порівнянні з липнем – скорочення обсягу відвантаження 

сировини з боку великих гірничодобувних компаній, а також завантаженість китайських портів. 

«Імпорт залізної руди в Китай у серпні був частково затриманий через обмеження, пов’язані з 

коронавірусом», – наголосив Тан Бінхуа, аналітик з Founder CIFCO Futures. 

У січні-серпні китайські металурги наростили імпорт залізної руди на 11% у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року – до 759,91 млн т. 

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

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

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-serpni-skorotiv-import-zaliznoi-rudi-na-10-9/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай у січні-серпні скоротив експорт сталі на 18,6% 

08.09.2020|ГМК Центр 

Поставки в серпні впали до мінімуму з 2013 року 

Металургійні підприємства Китаю в січні-серпні скоротили експорт сталі на 18,6% в порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року – до 36,6 млн т. 

Про це повідомив Hellenic Shipping News з посиланням на дані Головного митного управління 

Китаю. 

У серпні китайські металурги експортували 3,68 млн т сталі, що є найнижчим показником із січня 

2013 року. 

Наразі Китай – одна з небагатьох країн, які змогли відновити попит на сталь до рівня перед 

пандемією коронавірусу. Це сприяло зростанню китайських цін на сталь. Споживання сталі в 

інших країнах, особливо в Азії, тільки почало відновлюватися. 

Імпорт сталі в Китай у січні-серпні становив 12,2 млн т, що на 59,6% більше в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. У серпні Китай імпортував 2,24 млн т сталі, що менше, 

ніж у липні (2,6 млн т). 

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

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

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-serpni-skorotiv-import-zaliznoi-rudi-na-10-9/
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Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-sichni-serpni-skorotiv-eksport-stali-na-18-6/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї стартував місяць заохочення споживання 

09.09.2020|15:44| Міжнародне радіо Китаю 

8 вересня на одній з найвідоміших пішохідних вулиць Пекіна – Цяньмень – дали старт 

загальнонаціональному місячнику заохочення споживання. Акція організована Міністерством 

комерції та Медіакорпорацією Китаю. 

З 9 вересня по 8 жовтня в країні відбудеться низка різноманітних заходів, спрямованих на 

заохочення споживання. У них візьмуть участь понад 100 тис. компаній і понад 2 мільйони 

онлайн- і офлайн магазинів. 

У рамках акції на знаменитих пішохідних вулицях Тяньцзіня, Харбіна та Шеньчженя, а також 

інших мегаполісів країни, будуть проведені кулінарні фестивалі, презентації товарів і послуг. 

Нагадаємо, що роздрібні продажі найбільше постраждали від епідемії коронавірусної пневмонії 

й відновлюються набагато повільніше, ніж сектор послуг і виробництво. За підсумками півріччя 

обсяг роздрібних продажів у КНР скоротився на 11,4%. Нинішня акція має відновити споживчу 

активність. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200909/540977.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Долаючи всілякі труднощі, відкритий та інклюзивний Китай рішуче захищає глобальну спільноту 

економічного розвитку 

09.09.2020|17:00| Міжнародне радіо Китаю 

У Пекіні успішно завершив роботу черговий Китайський міжнародний ярмарок торгівлі 

послугами. Цього року відзначили найбільшу кількість учасників-компаній ярмарку в порівнянні 

з попередніми роками, продемонстрували низку нових моделей і досягнень у сфері послуг. 

Китайський міжнародний ярмарок торгівлі послугами має особливо важливе значення. 

Пандемія призвела до падіння світової економіки, її зниження в цьому році прогнозується в 

5,2%, що виявиться найрізкішою рецесією з другої світової війни. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-u-sichni-serpni-skorotiv-eksport-stali-na-18-6/
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200909/540977.html
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Китай своїми діями пильно захищає цю опору. Країна висунула важливу ініціативу «Один пояс і 

один шлях», за сім років її існування до неї приєдналися 138 країн. У минулому році товарообіг 

КНР з країнами вздовж «Одного поясу і одного шляху» склав 1 трильйон 340 мільярдів дол. У 

першому півріччі цього року, незважаючи на важкі удари від поширення пандемії COVID-19, 

обсяг експорту КНР у ці країни все ще був збережений. 

Активна участь китайських та іноземних підприємств у пекінському Китайському міжнародному 

ярмарку торгівлі послугами і шанхайському Китайському міжнародному ярмарку експортних 

товарів добре свідчить про їх впевненість у розвиток китайської економіки, з іншого боку це є і 

повне визнання великого внеску Китаю у світову економіку. Це також практична підтримки 

міжнародних економічних відносин, що відрізняється багатосторонньою співпрацею, 

відкритістю та інклюзивністю і взаємною вигодою. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200909/540990.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Пекін створить третейську платформу для «Одного поясу і одного шляху»  

09.09.2020|17:50| Міжнародне радіо Китаю 

Пекін просуває створення міжнародної третейської платформи для вирішення комерційних 

спорів, що виникають у процесі співробітництва в рамках «Одного поясу і одного шляху». Про 

це стало відомо на Китайському міжнародному ярмарку торгівлі послугами-2020. 

Пекінський центр юридичних послуг Retio, який відповідає за створення платформи, прийняв 

2444 справи й виступив посередником у 1310 справах до кінця серпня. 

Центр заявив, що китайські підприємства терміново потребують юридичних, фінансових та 

інших професійних послуг при співробітництві з країнами «Одного поясу і одного шляху». 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200909/540996.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Міністерство торгівлі: зростання ринкового попиту сприяло зростанню імпорту інтегральних 

схем (ІС) протягом останніх місяців 

10.09.2020|15:55| China News Service 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200909/540990.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200909/540996.html
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Офіційний представник міністерства торгівлі Гао Фен заявив на черговій пресконференції, що з 

січня по серпень цього року загальний імпорт інтегральних схем в Китай склав 1,5 трлн юанів, 

що на 15,3% більше, ніж в минулого року. Основна причина, через яку імпорт інтегральних схем 

в Китай зберіг своє зростання в останні місяці, - це відновлення ринкового попиту. 

Гао Фен розповів, що зміни в способі життя через епідемію коронавірусної пневмонії такі як 

онлайн-офіси, дистанційне навчання і медичні послуги в Інтернеті, стимулюють попит на 

сервери, персональні комп'ютери, планшети, медичну електроніку та інші продукти. 

Крім того, будівництво мереж 5G в Китаї і компанії, які беруть до уваги вплив епідемії на 

ланцюжок поставок, активне накопичення запасів та нарощування зусиль по закупкам, також 

сприяли зростанню імпорту інтегральних схем. Оскільки Китай є найбільшою країною-

виробником електронної продукції, попит на напівпровідники неухильно зростає, стаючи 

основною рушійною силою зростання світового ринку напівпровідників. 

Джерело: https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9287615.shtml  

________________________________________________________________________________ 

 

 

93,68 мільйона мобільних телефонів 5G, які були поставлені на китайський ринок за перші 8 

місяців, склали майже 50% ринку 

10.09.2020| 21:07| China News Service 

Згідно з даними, опублікованими 10-го числа Китайською академією інформаційних і 

комунікаційних технологій, з січня по серпень сукупні поставки мобільних телефонів 5G на 

внутрішньому ринку Китаю склали 93,677 мільйона одиниць, а загальна кількість нових 

моделей на ринку склала 141 мільйон одиниць. Пропорції становлять відповідно 46,3% та 

46,8%.  

У серпні на внутрішній ринок було поставлено 16,17 млн мобільних телефонів 5G, що становить 

60,1% від поставок мобільних телефонів за той же період; було запущено 22 нові моделі, що 

становить 48,9% від числа нових моделей мобільних телефонів, які були випущені за той же 

період. 

Однак, через вплив епідемії весь ринок мобільних телефонів знаходиться в стані занепаду. З 

січня по серпень 2020 року загальний обсяг поставок мобільних телефонів на внутрішній ринок 

склав 202 млн одиниць, що на 19,5% менше, ніж у 2019 році. 

Такі фактори, як мережа, додаток, тариф тощо, будуть впливати на продажу мобільних 

телефонів з підтримкою 5G. На початку вересня чиновник з Міністерства промисловості та 

https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9287615.shtml
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інформаційних технологій Китаю повідомив, що будівництво мережі 5G в Китаї прискорюється: 

по всій країні побудовано більше 480 000 базових станцій 5G. 

Що стосується додатків, то «додатки-вбивці» 5G ще не з'явилися, велика кількість споживачів 

досі не використовує мобільні телефони з підтримкою 5G. У Хецюань, академік Китайської 

інженерної академії, сказав, що 5G відіграватиме важливу роль у промислових та 

інформаційних технологіях, і що 5G, безсумнівно, створить неймовірні нові додатки. 

Джерело: https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9288014.shtml  

________________________________________________________________________________ 

  

https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9288014.shtml
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СУСПІЛЬСТВО  

 

Китай запустив онлайн-платформи з вивчення китайської мови для іноземців 

07.09.2020|09:35| Сіньхуа 

Центр лінгвістичного викладання і співпраці при Міністерстві освіти КНР запустив чотири 

онлайн-платформи з вивчення китайської мови для іноземних учнів. 

Крім запуску в суботу цих онлайн-платформ, на полях проходить в Пекіні Китайської 

міжнародної ярмарки торгівлі послугами (CIFTIS) також запланований запуск хмарного сервісу 

«Китайська мова Плюс» («Chinese Plus»), додатки «Міст китайської мови» («Chinese Bridge») і 

інших двох онлайн-інструментів для вивчення китайської мови. 

В даний час більш ніж 4 тис. університетів, 30 тис. початкових і середніх шкіл і 45 тис. коледжів 

в 70 з гаком країнах світу пропонують курси китайської мови, повідомив директор департаменту 

з міжнародного співробітництва та обмінів при Міносвіти Лю Цзінь. 

Згідно з його даними, число вивчили китайську мову і вживають його за межами Китаю досягло 

200 млн чоловік. 

«Нові онлайн-платформи будуть корисні для просування навчання китайській мові по всьому 

світу на тлі пандемії нової коронавірусной інфекції», – переконаний заступник голови Центру 

лінгвістичного викладання і співробітництва при Міносвіти Чжао Гочен. 

В цілому 18 тис. підприємств і установ з 148 країн і регіонів світу зареєструвалися для участі в 

CIFTIS-2020 року, яка відкрилася в п'ятницю. 

Джерело:  http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-09/06/content_76675760.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї відкрили найдовший у світі скляний підвісний міст 

08.09.2020|08:05| Главком 

Міст побудований на висоті 201 метр над річкою. 

У китайській провінції Гуандун відкрили найдовший у світі скляний підвісний міст через річку 

Ляньцзян. Про це повідомляє пресслужба Книги рекордів Гіннеса. 

Зазначається, що довжина мосту становить 526 метрів. 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-09/06/content_76675760.htm
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«Міст збудували на висоті 201 метр над річкою. На ньому одночасно може бути 500 людей. Його 

скло складається з трьох шарів загальною товщиною 4,5 сантиметра. Міст зроблений так, що 

відвідувачі могли бачити, що відбувається у них під ногами», – йдеться у повідомленні.  

Книга рекордів Гіннеса інформує, що на мосту є сталеві поруччя на 8,8 метра завширшки. Також 

у деяких місцях міст стає ширшим, щоб утворити умовні оглядові майданчики для фото. 

Дизайнери мосту хотіли, щоб він не виділявся на тлі природи, тому зробили його досить 

мінімалістичним. 

Раніше найдовший підвісний скляний міст також був у Китаї, завдовжки у 488 метри. Його 

відкрили у 2017 році у провінції Хебей.  

А взагалі найдовшим мостом у світі вважається Дан'ян-Куньшаньський віадук. Його довжина 164 

кілометри.  

Джерело:  https://glavcom.ua/world/observe/u-kitaji-vidkrili-naydovshiy-u-sviti-sklyaniy-pidvisniy-

mist-703963.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дивовижне місце: на відео показали найбільший у світі комплекс біло-блакитної порцеляни 

09.09.2020|14:15|Сьогодні 

Він знаходиться у китайському міському окрузі Наньчан 

Найбільший в світі керамічний комплекс біло-блакитної порцеляни показали на відео. У його 

склад входить 26 будівель загальною площею 190 тисяч квадратних кілометрів. Споруди 

знаходяться у китайському міському окрузі Наньчан. 

Білі будівлі з синіми візерунками нагадують традиційні роботи давніх китайських майстрів. На 

зовнішнє оздоблення пішло 45 тисяч плиток. 

До речі, провінцію Цзянсі, де розташоване місто Наньчан, називають порцеляновою столицею 

Китаю – фарфор там почали виготовляти ще три тисячі років тому. 

Це дуже хороша локація для відпочинку та розваг: там можна скуштувати смачні страви, 

традиційну випивку, подивитися кіно, відвідати акваріум, а також придбати цікаві сувеніри. 

Керамічний комплекс біло-блакитної порцеляни спроєктувала відома британська дизайнерська 

компанія Stufish. 

https://glavcom.ua/world/observe/u-kitaji-vidkrili-naydovshiy-u-sviti-sklyaniy-pidvisniy-mist-703963.html
https://glavcom.ua/world/observe/u-kitaji-vidkrili-naydovshiy-u-sviti-sklyaniy-pidvisniy-mist-703963.html
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Джерело: https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/fun/udivitelnoe-mesto-na-video-pokazali-

krupneyshiy-v-mire-kompleks-belo-golubogo-farfora-1475591.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/fun/udivitelnoe-mesto-na-video-pokazali-krupneyshiy-v-mire-kompleks-belo-golubogo-farfora-1475591.html
https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/fun/udivitelnoe-mesto-na-video-pokazali-krupneyshiy-v-mire-kompleks-belo-golubogo-farfora-1475591.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китай успішно випробував космічний корабель, що здатен повертатися на Землю 

07.09.2020|16:38| Міжнародне радіо Китаю 

Китай успішно випробував повертається космічний корабель, що здатен повертатися на Землю. 

Апарат стартував у п'ятницю з космодрому «Цзюцюань» на кордоні провінції Ґаньсу та 

автономного району Внутрішня Монголія й приземлився у заданих координатах у неділю. 

За повідомленнями, що надійшли, нова розробка «зробить подорожі на орбіту більш зручними 

й доступними». Технічні характеристики апарату поки не розкриваються. Китайська преса з 

посиланням на експертів повідомляє, що нові космічні кораблі можна буде використовувати 

для відправки на орбіту космонавтів і космічних туристів, а також в якості космічних вантажівок. 

Китай також активно розробляє ракети-носії, що здатні повертатися. Мова – про ракети 

«Чанчжен-8», які можуть виводити до 4,5 тонн корисного навантаження на сонячно-синхронну 

орбіту. 

Раніше повідомлялося, що одна з двох ступенів цієї ракети може повертатися і її можна 

використовувати до 20 разів. Це відбувається завдяки тому, що в ракеті використовується 

нетоксичне паливо, що помітно спрощує процес повторного використання. 

Китай планує здати в експлуатацію ракети-носії з двома ступенями, що можуть повертатися, до 

2030 року, а ракети-носії, що повністю будуть повертатися на Землю, у КНР створять до 2035-го. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200907/539603.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Інтернет речей у космосі: Китай планує запустити 12 супутників у 2021 році 

07.09.2020|20:04| Укрінформ 

У 2021 році Китай планує запустити 12 супутників для випробування технологій зв'язку Інтернету 

речей у космосі. 

Як передає Укрінформ, про це Сіньхуа повідомляє з посиланням на джерела у китайській 

корпорації космічної науки і промисловості (CASIC). 

Зазначається, що CASIC планує запустити 12 супутників в рамках проєкту «Сін'юнь», першого у 

Китаї низькоорбітального вузькосмугового сузір'я супутників на основі технологій зв'язку 

Інтернету речей, керованого її дочірньою компанією CASIC Xingyun Satellite Co. Дана компанія 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200907/539603.html
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планує відправити в космос в цілому 80 супутників для завершення триетапного будівництва 

сузір'я приблизно протягом трьох років. 

Перший етап будівництва проєкту було завершено після того, як у травні цього року на орбіту 

вийшли два супутники «Сін'юнь-2 01/02». Супутники використовують технологію 

міжспутникових лазерних ліній зв'язку, що дозволяє орбітальним супутникам здійснювати 

зв'язок через великі відстані і, отже, підвищувати продуктивність послуг зв'язку в реальному 

часі. 

В ході другого етапу проєкту в наступному році буде запущено в космос 12 супутників. 

Зазначається, що космічний Інтернет речей матиме широке охоплення і дозволить легко 

підключатиметься за будь-якої погоди і у різних областях. 

За словами інженерів, очікується, що проєкт «Сін'юнь» усуне комунікаційну сліпу зону зв'язку 

на основі Інтернету речей, що утворилася в результаті недостатнього покриття стільникових 

бездротових мереж. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3094968-internet-recej-u-kosmosi-kitaj-

planue-zapustiti-12-suputnikiv-u-2021-roci.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив новий оптичний супутник 

08.09.2020|13:53| Укрінформ 

Китай запустив новий оптичний супутник дистанційного зондування «Гаофень-11 02». 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

Оптичний супутник дистанційного зондування «Гаофень-11 02» був успішно запущений з 

космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю в понеділок о 13:57 за пекінським 

часом. 

Він був виведений на задану орбіту за допомогою ракети-носія «Чанчжен-4Б». 

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

міського планування, підтвердження прав на землю, проєктування дорожньої мережі, оцінки 

врожайності, запобігання і пом'якшення наслідків стихійного лиха. 

Також запущений на орбіту супутник надаватиме інформаційну підтримку на будівництвах 

проєкту «Один пояс і один шлях». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3094968-internet-recej-u-kosmosi-kitaj-planue-zapustiti-12-suputnikiv-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3094968-internet-recej-u-kosmosi-kitaj-planue-zapustiti-12-suputnikiv-u-2021-roci.html
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Як відомо, «Один пояс і один шлях» висунута у 2010-х роках Китайською Народною Республікою 

пропозиція об'єднаних проєктів «Економічного пояса Шовкового шляху» і «Морського 

Шовкового шляху XXI століття». 

Раніше повідомлялося, що у 2021 році Китай планує запустити 12 супутників. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3095399-kitaj-zapustiv-novij-opticnij-

suputnik.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Спільна 5G-мережа China Telecom та China Unicom охопила всі міста Китаю на рівні префектур 

09.09.2020|22:28| CCTV 

На підсумковій нараді з огляду першої річниці спільного будівництва та спільного використання 

мереж 5G, яка була проведена China Telecom й China Unicom в Пекіні 9 вересня, репортер 

дізнався, що China Telecom та China Unicom впровадили спільне будівництво та використання 

мереж 5G протягом одного року.  

За попередніми оцінками, маючи більше 300 000 базових станцій, обидві компанії зможуть 

заощадити понад 60 мільярдів юанів на інвестиціях в будівництво та досягнуть мети, яка полягає 

у формуванні покриття мережі 5G в найкоротші терміни та з найменшими інвестиціями. 

China Telecom та China Unicom раніше планували досягти основних мережевих можливостей 5G 

до 30 вересня цього року. В даний час покриття мережі 5G обох сторін розширилося на всі міста 

країни на рівні префектур і вище та досягло першої в світі пікової швидкості 2,7 Гбіт/с маючи 

смугу пропускання 200M. Швидкість вуличного покриття П'ятої кільцевої дороги Пекіна 

перевищила 95%, а середня швидкість завантаження перевищила 450 Мбіт/с. За наявними 

даними, в четвертому кварталі цього року сторони можуть побудувати 50 000 базових станцій 

5G. 

Джерело: https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9287098.shtml  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Запуск найпотужнішої приватної ракети Китаю запланували на 2021 рік 

12.09.2020| 10:01| REGNUM 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3095399-kitaj-zapustiv-novij-opticnij-suputnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3095399-kitaj-zapustiv-novij-opticnij-suputnik.html
https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9287098.shtml
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Китайська компанія LandSpace планує провести перший випробувальний запуск ракети-носія 

Zhuque-2 навесні 2021 року, про що заявив генеральний директор LandSpace Чжан Чанву, 

повідомляє газета China Daily. 

У LandSpace заявляють, що Zhuque-2 стане найбільшою і найпотужнішою приватною ракетою-

носієм у Китаї. Ракета з метановим двигуном буде мати висоту 49,5 метра і діаметр 3,35 метра, 

такий же, як у більшості ракет серії «Чанчжен». Zhuque-2 зможе виводити на сонячно-синхронну 

орбіту до 4 тон корисного навантаження. 

Засновник LandSpace Чжан Чанву розповів, що серійне виробництво двигунів і корпусів ракет 

Zhuque-2 буде запущено на заводі компанії в Хучжоу найближчим часом. Він зазначив, що з 

2022 року це підприємство зможе щорічно випускати близько 15 ракет-носіїв Zhuque-2. 

Чанву підкреслив, що вже завершена більша частина наземних випробувань Zhuque-2. Перший 

випробувальний комерційний запуск запланований на червень 2021 року. 

Єдиний випробувальний запуск ракети Zhuque-1 відбувся в жовтні 2018 року. Корисне 

навантаження було загублене через збій в роботі третього ступеня ракети-носія. 

Як раніше повідомляло ІА REGNUM, в грудні 2018 року компанія LandSpace запустила в Хучжоу 

перший в Китаї приватний завод з виробництва ракет-носіїв і ракетних двигунів. 

Джерело: https://regnum.ru/news/it/3061190.html 

________________________________________________________________________________ 
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КОРОНАВІРУС 

 

Китай презентував свої вакцини від COVID-19 

07.09.2020|18:50| Українська Правда 

Одразу дві фармацевтичні компанії вперше презентували потенційні китайські вакцини від 

коронавірусу COVID-19. 

Джерело: The Jakarta post 

Деталі: Вакцини розробили компанії Sinovac Biotech і Sinopharm. Зразки показали на виставці в 

Пекіні та на них «покладають великі надії». 

Наразі вакцини проходять третій етап клінічних випробувань. Виробники очікують отримати 

дозвіл на їх використання до кінця цього року. 

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в світі зафіксували 27,3 мільйона заражень коронавірусом. З 

них майже 900 тисяч людей померли. 

Китай повідомив, що у них нарахували 85 тисяч захворювань, а померли 4,6 тисячі людей. 

В Україні тим часом більш 138 тисяч заражень, а померли 2877 осіб. 

Джерело:  https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/7/7265582/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Уколи не потрібні. У Китаї випробовують вакцину від COVID-19 у вигляді спрею 

10.09.2020|10:17|НВ Здоров’я  

Сянганський університет в Гонконзі оголосив про отримання дозволу на проведення клінічних 

випробувань вакцини від COVID-19 у вигляді спрею для носа. 

Це перша вакцина проти COVID-19 у вигляді спрею для носа, схвалена Державним управлінням 

з нагляду за лікарськими засобами КНР для клінічних випробувань на людях. 

Вакцина розроблена Державною ключовою лабораторією нових інфекційних захворювань при 

факультеті мікробіології Сянганського університету спільно з Сяменьскім університетом і 

пекінської фармацевтичною компанією Beijing Wantai Biological Pharmacy. 

У заяві Сянганського університету йдеться, що дослідницька програма по даній вакцині 

отримала схвалення і підтримку в материковій частині Китаю, а також була відібрана в числі 

п’яти технологій вакцинації для подальшої оцінки Міністерством науки і технологій КНР. 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/7/7265582/
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Цікаво, що раніше офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн оголосила на брифінгу, що 

китайські фармацевтичні компанії розробили дев’ять вакцин від коронавірусу, які знаходяться 

на стадії клінічних випробувань. 

Раніше НВ писав, що вакцина від коронавірусу може отримати екстрену схвалення вже взимку 

2020 року. Але ймовірно, що в США може не вистачити шприців, щоб впоратися з величезною 

кількістю щеплень. 

Американські компанії виробляють близько 663 млн шприців на рік, але адміністрація Трампа 

підрахувала, що можуть знадобитися додаткові 850 млн. 

Найбільша небезпека нестачі вакцини виникне не в першій хвилі будь-якої потенційної 

програми вакцинації, а в другій і третій хвилях в 2021 році. Тоді виробникам потрібно приблизно 

подвоїти потужності, щоб задовольнити попит лише в США. 

Ця ситуація звужує вікно для виробництва шприців до декількох місяців, оскільки раннє 

надходження вакцини може порушити ланцюжок поставок. Але вакцина у вигляді спрею може 

вирішити частину цих проблем. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/health/medicine/vakcina-vid-covid-19-u-viglyadi-spreyu-

50111168.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Дев'ятий контейнерний поїзд з Китаю прибув до Києва, протягом вересня очікуються ще три 

потяги – «Укрзалізниця» 

07.09.2020|11:11| Інтерфакс-України 

Дев'ятий контейнерний поїзд з китайського міста Нанчанг прибув на станцію «Київ-Ліски», 

повідомила прес-служба АТ «Укрзалізниця» (УЗ) в суботу. 

За даними компанії, ще три потяги з Китаю очікуються протягом вересня. 

УЗ відзначає, що в складі прибулого поїзда 41 контейнер з мінеральними добривами, товарами 

легкої промисловості, світильниками, лампочками, хімічними компонентами для фільтрації 

води і збірними вантажами. Крім того, поїзд доставив в Україну медичні вантажі, зокрема, маски 

та інші засоби захисту. 

Відстань перевезення, що становить понад 9 тис. км територіями чотирьох країн, поїзди з Китаю 

долають в середньому за 15 діб. 

Як повідомлялося, прямі контейнерні перевезення з Китаю в Україну почалися 8 червня 2020 

року. 

Джерело:  https://interfax.com.ua/news/economic/685869.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Київ та Гуанчжоу підписали Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва - КМДА 

07.09.2020|14:35| Інтерфакс-Україна 

Київський міський голова Віталій Кличко та мер міста Гуанчжоу Вень Гохуей підписали 

Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між двома містами, повідомляє у 

понеділок прес-служба Київської міської державної адміністрації. 

«Пандемія нового коронавірусу, який стрімко поширюється, стала справжнім викликом для всіх 

держав світу - багато країн закривають свої кордони, зупиняють транспорт та виробництво, 

вводять карантин та здійснюють усі можливі заходи задля попередження розповсюдження 

коронавірусу всередині країн та світі. Настав час, коли країни і міста об’єднуються та 

протистоять цій проблемі. Саме на тлі боротьби з пандемією міські влади Києва та Гуанчжоу 

реалізували дві спільні ініціативи - у травні відбулась онлайн-конференція, на якій медики 

https://interfax.com.ua/news/economic/685869.html
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«опорних» столичних лікарень обмінялися практичним досвідом із фахівцями міста Гуанчжоу 

щодо подолання наслідків пандемії. А на початку серпня Народний муніципальний уряд 

Гуанчжоу надав гуманітарну допомогу Києву, яка була передана до інтернатних установ та 

соціальних закладів столиці України», - йдеться в повідомленні. 

У КМДА зазначили, що логічним продовженням такої роботи став підписаний у робочому 

порядку Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та 

містом Гуанчжоу, який створить основи для співпраці, обміну інформацією та зміцнення зв’язків 

між сторонами у сферах економіки, торгівлі, науки, культури, освіти, спорту, туризму, охорони 

здоров’я, житлового господарства, охорони довкілля тощо. 

У КМДА нагадали, що Гуанчжоу - п’яте за населенням місто у КНР, є столицею провінції Гуандун. 

Гуанчжоу - один із найбільших туристичних, промислово-економічних, фінансових і 

транспортних центрів Китаю. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/political/685946.html   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна збільшила поставки ячменю в Китай майже на 50% 

07.09.2020|15:53| AgroPortal 

Експорт українського ячменю з початку сезону 2020/21 року сфокусований на відвантаження в 

Китай, а ціни на ячмінь для поставок в цьому напрямку залишаються основним орієнтиром для 

операторів українського ринку. 

Про це повідомляє Refinitiv Agriculture на своєму Telegram-каналі. 

Відправки українського ячменю в Китай з початку поточного сезону досягли 1,24 млн тонн, що 

на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону (850 тис. т). 

«В даний час зовнішня торгівля українським ячменем сфокусована на постачання в Китай в 

жовтні. Ціни попиту на panamax-партії ячменю становлять $190-192 за тонну на умовах FOB, а 

пропозиції практично досягають $ 200 за тонну «, - показує моніторинг Refinitiv. 

Інший напрямок інертні показують низькі ціни попиту. Більш високі ціни експортери можуть 

отримати для відвантаження ячменю на «споті» під палаючі контракти. 

«Внутрішні ціни на ячмінь також трохи зміцнилися слідом за котируваннями на пшеницю, проте 

менш істотно. Трейдери відзначають досить слабку пропозицію ячменю «,  – уточнюють 

експерти. 

https://ua.interfax.com.ua/news/political/685946.html
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Джерело: http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-uvelichila-postavki-yachmenya-v-kitai-pochti-

na-50  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайці наводять приціл на Чорне море. Компанія CRCC хоче побудувати в Україні термінал на 

5 млн т зернових 

07.09.2020|17:34| НВ.Бізнес 

Дочірнє підприємство China Railway Construction Corporation розглядає можливість будівництва 

зернового терміналу в порту Південний.  

Як повідомляє ЦТС, представники China Road Construction Corporation International Investment 

обговорили з адміністрацією порту Південний будівництво зернового перевантажувального 

комплексу вантажообігом 5 млн т на рік. 

Раніше представники CRCC проводили зустріч із топ-менеджментом Смарт-Холдингу 

бізнесмена Вадима Новинського, обговорюючи проєкт розвитку порту в Очакові, включаючи 

поглиблення дна й будівництво нової інфраструктури. 

Як повідомлялося, в січні 2020 року був підписаний меморандум між Укрзалізницею і CRCC з 

розвитку залізничної інфраструктури України та залізничних перевезень. 

CRCC Group — друга після China Railway Engineering Corporation група в Китаї, яка спеціалізується 

на розвитку залізничної інфраструктури. Компанія також займається будівництвом тунелів, 

мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів і т. ін. На внутрішній ринок припадає близько 95% 

виручки, більше половини зарубіжних контрактів припадає на країни Африки. 

Джерело:  https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitayskiy-investor-crcc-pridivlyayetsya-do-ukrajinskih-

portiv-novini-ukrajini-50110670.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Кукурудза і не тільки: Україна прагне ще більше експортувати в Китай – Стефанішина 

07.09.2020|21:04| Укрінформ 

Україна має намір відновлювати та розширювати експорт сільськогосподарської продукції, 

залучати китайські інвестиції в сільськогосподарські індустріальні та технопарки в Україні, 

інфраструктурі та енергетичні проєкти. 

http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-uvelichila-postavki-yachmenya-v-kitai-pochti-na-50
http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-uvelichila-postavki-yachmenya-v-kitai-pochti-na-50
https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitayskiy-investor-crcc-pridivlyayetsya-do-ukrajinskih-portiv-novini-ukrajini-50110670.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/kitayskiy-investor-crcc-pridivlyayetsya-do-ukrajinskih-portiv-novini-ukrajini-50110670.html
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Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, на цьому наголосила віцепрем’єр-

міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час 

зустрічі з Послом КНР в Україні Фань Сяньжуном 7 вересня. 

«90% кукурудзи, яку імпортував Китай у 2019 році, було українського походження. Ми не 

зупиняємось на цьому і прагнемо створити ще більше можливостей для українського бізнесу 

щодо експорту в Китай, а також реекспорту в інші країни, зокрема через вільні митні зони в КНР. 

Це стосується таких продуктів, як зернові, м’ясо, риба, яйця, ягоди і фрукти, молочні продукти, 

рослинні масла, кондитерські і лікеро-горілчані вироби, компоненти кормів для тварин та інші 

продукти. Зараз ми це обговорюємо з нашими китайськими партнерами», – зазначила 

Стефанішина. 

Сторони обговорили подальше співробітництво в інвестиційних проєктах, зокрема розвиток 

індустріальних парків, що спеціалізуються на зберіганні, переробці, перевалці продовольчих 

товарів, технологічних парків з розвитку та інтеграції виробництва і переробки 

сільськогосподарських продуктів та інвестиційних проєктів у сфері транспортної інфраструктури 

й енергетики, розширення переліку таких проєктів в рамках ініціативи КНР «Один пояс, один 

шлях». 

За словами, Стефанішиної, Україна вже ухвалила з КНР план дій із реалізації ініціативи спільного 

будівництва «Економічного поясу Шовкового шляху» та «Морського Шовкового шляху ХХІ 

століття». Наразі сторони переходять до розробки дорожньої карти і створення робочої групи 

між Посольством КНР та Офісом віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України з метою інтенсифікації співробітництва. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094993-kukurudza-i-ne-tilki-ukraina-

pragne-se-bilse-eksportuvati-v-kitaj-stefanisina.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Спроба номер два. Китайська Skyrizon і DCH Ярославського подадуть нову заявку на покупку 

Мотор Січ 

08.09.2020|13:31|НВ Бізнес 

Китайська Skyrizon, «дочка» Beijing Xinwei Technology Group, і DCH Group Олександра 

Ярославського подадуть нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України на покупку 

Мотор Січ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094993-kukurudza-i-ne-tilki-ukraina-pragne-se-bilse-eksportuvati-v-kitaj-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3094993-kukurudza-i-ne-tilki-ukraina-pragne-se-bilse-eksportuvati-v-kitaj-stefanisina.html
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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію Xinwei, розміщену на 

шанхайській фондовій біржі. 

Як повідомили у китайській компанії, 20 серпня АМКУ поінформував, що спільна заявка Skyrizon 

і DCH від 4 серпня вимагає додаткових матеріалів, робота над якими зараз ведеться. 

Попередня спільна заявка на покупку Мотор Січі із держконцерном Укроборонпром, подана 

влітку 2019 року, була відкликана у зв’язку з новими домовленостями з DCH. Xinwei також 

вказала, що суб'єкт угоди і акції цільових активів заморожені, тому успішне проведення цієї 

реорганізації все ще знаходиться під питанням. 

Крім того Xinwei розповсюдила повідомлення на біржі, що акції її найбільшого акціонера Ван 

Цзина (володіє 29,3%) заморожені на три роки, як передані у заставу і у зв’язку з судовими 

суперечками з кредиторами, зокрема, однією з філій Bank of China. 

Раніше повідомлялося, що 4 вересня китайська компанія Skyrizon направила до Мін'юсту 

України повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. 

У поданому документі (Notice of Investment Dispute) йдеться про порушення Україною її 

міжнародних зобов’язань, закріплених в Угоді між урядом України і урядом КНР про заохочення 

і взаємний захист інвестицій. Повідомляється, що китайські інвестори зі Skyrizon у 2016 році 

придбали 56% акцій українського авіапідприємства Мотор Січ, але досі не можуть управляти 

своїм активом, оскільки на акції судом накладено арешт за ініціативою Служби безпеки України, 

а Антимонопольний комітет під формальними приводами затягує видачу дозволу на 

концентрацію. 

Мотор Січ — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також 

промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію у понад 100 країн світу. 

Підприємство у січні-червні 2020 року отримало 595,56 млн грн чистого прибутку, тоді як за 

аналогічний період 2019 року чистий збиток становив 428,58 млн грн. Чистий дохід Мотор Січі 

виріс на 16,3% - до 4,73 млрд грн. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/motor-sich-yaroslavskiy-i-kitayci-podadut-novu-zayavku-

na-pokupku-kompaniji-novini-ukrajini-50110800.html 

________________________________________________________________________________ 

В рамках CIFTIS відбувся Українсько-китайський інвестиційний форум 

09.09.2020|13:54| Женьмінь жибао 

Посольство України в КНР в середу провело Українсько-китайський інвестиційний форум на 

Китайському міжнародному ярмарку торгівлі послугами-2020 (CIFTIS), який проходить з 4 по 9 

вересня в Пекіні. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/motor-sich-yaroslavskiy-i-kitayci-podadut-novu-zayavku-na-pokupku-kompaniji-novini-ukrajini-50110800.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/motor-sich-yaroslavskiy-i-kitayci-podadut-novu-zayavku-na-pokupku-kompaniji-novini-ukrajini-50110800.html
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Виступаючи з промовою на заході, радник, керівник відділу економіки Посольства України в 

КНР Андрій Сергієнко зазначив широту українсько-китайського співробітництва. Він заявив, що 

Україна готова надати всі умови для розвитку бізнесу підприємства за участю китайського 

капіталу в цій країні. 

Під час форуму висвітлювалася інвестиційна політика в Україні, а також можливості інвестування 

в сектори сільського господарства, інфраструктури та туризму цієї країни. 

А. Сергієнко також відповів на запитання учасників заходу з китайських підприємств і установ, 

які бажають розвивати співпрацю з Україною. 

Джерело: http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-09/09/content_76686400.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США відкликають візи у 1 тис. китайських студентів і аспірантів - держдеп 

10.09.2020|07:00| Інтерфакс-Україна 

Американський держдепартамент оголосив, що США відкликають візи у більш ніж 1 тис. 

китайських студентів і аспірантів, чиє перебування на території Сполучених Штатів становить 

загрозу національній безпеці США. 

«Станом на 8 вересня 2020 року держдепартамент анулював понад 1000 віз громадян КНР, які 

були визнані такими, що підпадають під президентську прокламацію 10043, і тому не мають 

права на отримання візи», - повідомила прес-служба держдепу 

Президент Дональд Трамп 29 травня оголосив про візові обмеження для громадян КНР у 

відповідь на прийняття в Китаї закону про нацбезпеку Гонконгу. 

Виконуючий обов'язки глави міністерства внутрішньої безпеки США Чад Вольф заявив, що 

Вашингтон блокує візи для деяких китайських студентів і аспірантів, щоб «запобігти крадіжці і 

іншому привласненню результатів чутливих досліджень». 

Китайська газета «Хуаньцю шибао» (виходить також англійською під назвою Global Times) 

нагадала, що ще наприкінці травня - початку червня американська сторона ввела обмеження 

на перебування в США деяких китайських студентів. 

У відповідь міністерство освіти Китаю тоді відповіло, що китайська сторона рішуче виступає 

проти таких дій американської влади. 

Китай закликав американську сторону «прислухатися до розуму, поважати громадську думку і 

робити більше для того, щоб сприяти взаємному обміну і взаєморозумінню між китайськими і 

американськими народами». 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-09/09/content_76686400.htm
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«Ми будемо продовжувати підтримувати китайсько-американські студентські обміни і вітати 

студентів з різних країн, включно з США, бажаючих приїхати в Китай на навчання», - 

наголошувало відомство. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/686732.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У рамках міжнародної виставки CIFTIS презентовано інвестиційні можливості України 

10.09.2020|09:21|Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China 

9 вересня Відділ з економічних питань Посольства України в КНР провів Український 

інвестиційний форум для представників китайського бізнесу у ході щорічної Міжнародної 

виставки торгівлі послугами (CIFTIS), яка пройшла в цьому році у відкритому форматі. 

У ході Форуму основними доповідачами стали представники Посольства, які представили 

окремі аудіовізуальні презентації інвестиційного клімату, агропромислового сектору, 

інфраструктури та туристичних можливостей нашої держави. Особливий акцент у своїх виступах 

доповідачі зробили на представленні переваг українського ринку саме в розрізі інтересів 

китайських інвесторів. Окрім цього, керівник Офісу Національної інвестиційної Ради Ольга 

Магалецька під час свого відео-виступу звернула увагу учасників заходу на переваги 

інвестування в економіку України. 

Змістовну частину викладеної інформації китайські учасники заходу змогли обговорити з 

представниками Посольства у ході сесії запитань та відповідей, яка дозволила виокремити 

найбільш актуальні питання започаткування інвестдіяльності в нашій державі для китайських 

підприємств (участь у проєктах будівництва об’єктів інфраструктури, енергетики тощо). 

Роботу цьогорічного CIFTIS офіційно відкрив Глава КНР Сі Цзіньпін. Захід позиціонується як 

центральна подія та визначна платформа міжнародної торгівлі послугами. Її організаторами є 

Міністерство комерції Китаю та Народний уряд м.Пекін за підтримки Світової організації торгівлі 

(СОТ), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) та Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1635853859916442 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/686732.html
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1635853859916442
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КИТАЙ – США 
 

Трамп захотів значно обмежити економічні відносини США із Китаєм 

08.09.2020|11:02|УНІАН 

Президент США наголосив, що американські компанії, які переносять виробництво в Китай, не 

зможуть отримувати федеральні контракти в США. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір обмежити економічні відносини США із 

Китаєм.  

Таку заяву він зробив на прес-конференції в Білому домі, повідомляє НВ із посиланням на 

Bloomberg.  

«Ми будемо виробляти найважливіші виробничі матеріали в Сполучених Штатах, ми введемо 

податкові пільги за «зроблено в Америці», повернемо наші робочі місця в Сполучені Штати, а 

також введемо мита для компаній, які створюють робочі місця в Китаї і інших країнах замість 

США», - сказав Трамп.  

За його словами компанії, які переносять виробництво в Китай, не зможуть отримувати 

федеральні контракти в США.  

«Ми покладемо край нашій залежності від Китаю, тому що на нього не можна покладатися», - 

підкреслив голова Білого дому.  

На його думку, «якщо переможе [кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо] 

Байден, переможе Китай, тому що Китай буде володіти цією країною».  

«Це найважливіші вибори в нашій історії. Під моїм керівництвом ми перетворимо Америку в 

виробничу наддержаву і раз і назавжди покінчимо з нашою залежністю від Китаю», - заявив 

Трамп. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/ssha-i-kitay-tramp-zahotiv-obmezhiti-

ekonomichni-vidnosini-ssha-iz-kitayem-ostanni-novini-11138867.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У відповідь на дії США Китай запускає глобальну ініціативу щодо захисту даних 

08.09.2020|13:44| УНІАН 

https://www.unian.ua/economics/other/ssha-i-kitay-tramp-zahotiv-obmezhiti-ekonomichni-vidnosini-ssha-iz-kitayem-ostanni-novini-11138867.html
https://www.unian.ua/economics/other/ssha-i-kitay-tramp-zahotiv-obmezhiti-ekonomichni-vidnosini-ssha-iz-kitayem-ostanni-novini-11138867.html
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Міністр закордонних справ Китаю Ван І оголосив про запуск Глобальної ініціативи з безпеки 

даних. 

Китай запускає власну ініціативу з встановлення глобальних стандартів безпеки даних, 

намагаючись таким чином протидіяти спробам США переконати інші країни захистити свої 

мережі від китайських технологій. Про це повідомляє Wall Street Journal. 

Про запуск Глобальної ініціативи з безпеки даних міністр закордонних справ Китаю Ван І 

оголосив у вівторок, 8 вересня на семінарі по глобальному цифровому управлінню в Пекіні.  

Зростаючі ризики.  

Міністр послався на зростаючі ризики для безпеки даних і те, що він охарактеризував як спроби 

політизувати питання безпеки та очорнити конкуруючі країни з питань технологій. За словами 

Вана, «важливо розробити набір міжнародних правил безпеки даних, які відображали б волю і 

поважали інтереси всіх країн». В рамках своєї нової «Глобальної ініціативи з безпеки даних» 

Китай закликає всі країни забезпечувати безпеку даних «комплексним, об'єктивним і 

заснованим на фактах чином» і підтримувати відкритий, безпечний і стабільний ланцюжок 

поставок інформаційних і комунікаційних технологій і послуг. 

Ініціатива Пекіна на тлі проблем з Вашингтоном.  

Як пише видання, ініціатива Пекіна виникла на тлі загострення напруженості у відносинах з 

Вашінгтоном. Вона з'явилася приблизно через місяць після того, як держсекретар США Майк 

Помпео оголосив про програму Clean Network, яка виключить китайські телекомунікаційні 

компанії, додатки, хмарних провайдерів і підводні кабелі з інтернет-інфраструктури, що 

використовується США та іншими країнами. Попри те, що в китайській ініціативі не згадуються 

США, китайський міністр чітко дав зрозуміти, що цей крок є відповіддю на зусилля Білого дому, 

зазначає видання. 

Економічні проблеми.  

8 вересня 2020 року Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір обмежити економічні 

відносини США з Китаєм. Таку заяву він зробив на прес-конференції в Білому домі. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/telecom/kitay-zapuskaye-globalnu-iniciativu-z-

bezpeki-danih-novini-11139170.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Торговельна війна США і Китаю: Huawei завдає удару по Google 

09.09.2020|13:35|112.ua 

https://www.unian.ua/economics/telecom/kitay-zapuskaye-globalnu-iniciativu-z-bezpeki-danih-novini-11139170.html
https://www.unian.ua/economics/telecom/kitay-zapuskaye-globalnu-iniciativu-z-bezpeki-danih-novini-11139170.html
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«Світ дуже довго страждав», - повідомив цього тижня голова правління компанії «Хуавей» Гуо 

Пін (Guo Ping) своїм співробітникам у запальній промові. Він мав на увазі замок, встановлений 

«Гугл» на операційну систему «Андроїд».  

Так закінчилося корпоративне мовчання щодо чергового «артилерійського залпу» від 

президента Трампа, який у рамках антикитайських санкцій своїм рішенням позбавив компанію 

«Хуавей» доступу до наборів мікросхем, які лежать в основі її флагманських смартфонів. Гуо 

визнав, що нові санкції «викличуть певні труднощі... особливо у виробництві високоякісних 

мобільних телефонів», проте запевнив співробітників, що компанія спроможна їх подолати. 

У центрі уваги Гуо була відповідь «Хуавей» на видалення пошукової системи «Гугл» із цих 

мобільних телефонів. Над альтернативою продукції компанії «Гугл» команди «Хуавей» 

працюють з минулого року. Це операційна система HarmonyOS, яку можна встановлювати на 

телефонах та інших розумних пристроях. Але в основному HarmonyOS призначено для заміни 

мобільних сервісів «Гугл», тобто тих додатків і базових послуг, які приводять у дію екосистему 

«Андроїд». У «Хуавей» сьогодні є 600 мільйонів користувачів її власної, китайської екосистеми. 

Такі зміни позначаться на кожному, хто не змінить цієї торгової марки. 

«Світ також живе в очікуванні нової відкритої системи, - сказав Гуо. - А оскільки «Хуавей» 

допомогла ОС «Андроїд» домогтися успіху, то чому б нам не зробити успішною свою власну 

систему?» В цьому випадку диявол багато в чому криється в деталях. HarmonyOS може бути 

більшою, розумнішою і сміливішою, як стверджує «Хуавей». Однак незрозуміло, коли цю 

систему буде повністю встановлено на смартфонах. Повідомлення про те, що це відбудеться до 

кінця року із запуском моделі Mate 40, було спростовано. 

«У HarmonyOS має бути «дурний старий, який пересуває гори», - сказав Гуо, щоб надихнути 

аудиторію (вжито китайську ідіому терпіння і працьовитості, — ред.). - Якою б високою не була 

ця гора, треба поступово копати, наполегливо і довго боротися, і в кінцевому підсумку ми 

безсумнівно доб'ємося успіху». 

Нічого принципово нового в цих агресивних заявах «Хуавей» немає. Однак новина все-таки є. 

Це думка про те, що все поки ще можливо, незважаючи на визнання компанії про те, що запасів 

мікросхем вистачить лише для запуску Mate 40, після чого вони почнуть виснажуватися і 

закінчаться на початку майбутнього року. А зараз плану Б у компанії немає, оскільки Трамп 

позбавив її доступу до альтернатив, пропонованих третіми сторонами. 

«Не втрачайте можливості під час кризи», — сказав Гуо Пін щодо останніх агресивних дій США. 

Він заявив слухачам, що «Хуавей» вкладе великі кошти в компанію «Хайсілікон» (HiSilicon) 

заради подолання наслідків від американської заборони, хоча на це піде певний час. «Я 

впевнений, що «Хайсілікон» у майбутні роки стане набагато сильніше», — заявив Гуо, 

підкресливши, що США створили таку ситуацію, яка в кінцевому підсумку піде на користь 

«Хуавей». Просто кожному треба скористатися з'явилися можливостями. 



 

29 

 

      

Гуо назвав «сміливим» рішення компанії про запуск операційної системи, заявивши, що воно 

було непростим. «Розробка власної екосистеми для мобільних сервісів «Хуавей», яка є 

компанією з виробництва смартфонів, – це дуже важко, і це серйозний виклик. Однак на 

перший рік ми розробили скрипт, який виявився кращим, ніж очікувалося». 

Відтоді як США включили «Хуавей» до свого чорного списку, компанія стверджує, що хоче лише 

повернутися до норми. Нормою для неї є відновлення «Гугл» на всіх її нових пристроях. Але чим 

довше буде зберігатися така ситуація, тим більше шансів на те, що «Хуавей» не відмовиться від 

мобільних сервісів на базі HarmonyOS, тим паче, що компанія бачить своє майбутнє в розробці 

смартфонів, не залежних від американських технологій. 

Досі «Хуавей» поводилася вельми дипломатично після викликаної санкціями втрати, віддаючи 

перевагу відновленню відносин між двома організаціями, а не конфлікту. Ось чому заяви Гуо 

можна вважати надзвичайними. Компанія посіла несподівано жорстку позицію, зробивши 

емоційну заяву про заміну продукції «Гугл» і про створення конкурентного середовища. 

Замінити «Гугл» китайцям буде непросто. Багато аналітиків вважають, що це майже неможливо. 

Але питання про набори мікросхем набагато складніше. Втім «Хуавей», імовірна, сповнена 

рішучості вступити в довгу гру, маючи для цього достатньо коштів. Як повідомляє китайське 

державне видання «Глобал Таймс» (Global Times), Гуо «порівняв розробку мобільних сервісів 

на базі HarmonyOS із тривалою війною, в якій компанія «Хуавей» неодмінно переможе». Він 

заявив своїй аудиторії (і «Гугл»), що в світі можуть існувати дві системи. «Хуавей» виживе і стане 

лідером навіть у вкрай ворожому середовищі», - сказав очільник компанії. 

Джерело: https://ua.112.ua/mnenie/torhova-viina-ssha-i-kytaiu-huawei-zavdaie-udaru-po-google-

549301.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У відповідь на аналогічні дії США. Китай обмежив діяльність американського посольства і 

консульств 

13.09.2020|02:09| НВ 

Китай направив дипломатичну ноту, в якій оголосив про накладення, у відповідь на аналогічні 

дії США, обмежень на діяльність посольства та консульств цієї країни, включно з 

генконсульством у Гонконгу. 

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на МЗС КНР. 

https://ua.112.ua/mnenie/torhova-viina-ssha-i-kytaiu-huawei-zavdaie-udaru-po-google-549301.html
https://ua.112.ua/mnenie/torhova-viina-ssha-i-kytaiu-huawei-zavdaie-udaru-po-google-549301.html
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«Представник Міністерства закордонних справ заявив, що відповідні заходи застосовуються до 

вищих дипломатів та всього іншого персоналу посольства та консульств з метою закликати США 

якомога швидше скасувати свої неправильні рішення», — йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Держдепартамент США від жовтня минулого року запровадив низку 

обмежень, які перешкоджають нормальному виконанню посольством і консульствами КНР у 

Штатах, а також їхнім співробітниками своїх обов’язків. У Пекіні вказують, що такий підхід 

«суворо порушує міжнародне право і основні норми, що регулюють міжнародні відносини», а 

також підриває двосторонні зв’язки між країнами. 

У МЗС додали, що Китай продовжить «підтримувати нормальний обмін та співпрацю між усіма 

секторами двох країн, а китайське посольство та консульства будуть підтримувати нормальну 

взаємодію з усіма спільнотами США». 

«Ще раз ми закликаємо американську сторону негайно виправити свої помилки та зняти 

необгрунтовані обмеження, введені щодо китайського посольства та консульств та їх 

співробітників. Китай відповість взаємно на дії США», — цитує Xinhua офіційного представника 

МЗС КНР. 

22 липня США оголосили про закриття генерального консульства Китаю в Х’юстоні в рамках 

заходів із «захисту американської інтелектуальної власності» та приватної інформації 

американців. 

У рамках дзеркальних заходів Китай офіційно закрив генеральне консульство США в місті Ченду 

в провінції Сичуань на південному заході країни. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-obmezhiv-diyalnist-posolstva-i-konsulstv-ssha-

ostanni-novini-50111676.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-obmezhiv-diyalnist-posolstva-i-konsulstv-ssha-ostanni-novini-50111676.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kitay-obmezhiv-diyalnist-posolstva-i-konsulstv-ssha-ostanni-novini-50111676.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Сі Цзіньпін проведе колективну зустріч з лідерами Німеччини та ЄС 

10.09.2020|15:27| Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін 14 вересня проведе колективну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою 

Меркель, головою Європейської Ради Шарлем Мішелем і головою Європейської комісії 

Урсулою фон дер Ляйен. Зустріч буде проходити по відеозв'язку. Про це повідомила 9 вересня 

офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200910/541644.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай має намір зміцнити контакти з ЄС у рамках майбутньої зустрічі 

11.09.2020|11:04| Міжнародне радіо Китаю 

Китай сподівається зміцнити комунікацію на високому рівні з Європейським союзом, щоб 

направити позитивний сигнал на користь розвитку світової економіки у постепідемічний період. 

Про це заявив 10 вересня офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. 

Голова КНР Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі керівників Китаю, Німеччини та Європейського 

союзу, яка відбудеться наступного понеділка у форматі відеозв'язку. До неї приєднаються 

канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Європейської ради Шарль Мішель і голова 

Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. 

«Сподіваємося, що завдяки цій зустрічі ми направимо ще один позитивний сигнал на користь 

того, що Китай і ЄС мають намір зміцнювати контакти й співпрацю, спільно захищати принципи 

мультилатералізму й вільної торгівлі, а також підтримувати мир, стабільність і процвітання у 

всьому світі», – зазначив Чжао Ліцзянь на брифінгу для журналістів. 

За його словами, на майбутній зустрічі голова КНР Сі Цзіньпін проведе поглиблений діалог з 

лідерами ЄС та Німеччини, під час якого обговорить відносини Китаю і ЄС, а також питання, що 

представляють спільний інтерес. 

Китай також сподівається посилити координацію з важливих дипломатичних питань 

двостороннього порядку денного, відзначив Чжао Ліцзянь. Китай має намір разом з 

Німеччиною та ЄС провести належну підготовку до зустрічі. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200910/541644.html
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«У цьому році виповнюється 45 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Китаєм 

і ЄС, перед ними відкриваються великі можливості», – заявив Чжао Ліцзянь. 

Він також зазначив, що Китай і Європа є двома великими центрами сили, ринками і 

цивілізаціями. У нинішніх умовах зміцнення комунікації на високому рівні в площині 

двосторонніх відносин і питань, що становлять взаємний інтерес, піде на користь посиленню 

політичної взаємодовіри, просуванню прагматичного співробітництва та сприяння розвитку 

зв'язків між Китаєм і ЄС, додав він. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200911/542188.html  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

Що стоїть за китайської мрією про «велике відродження китайської нації» 

07.09.2020|08:30| ZN.UA| Сергій Корсунський 

У серпні 2020 року до Конгресу США надійшла щорічна (двадцята за ліком) доповідь про стан 

збройних сил КНР. І якщо в першому такому документі, підготовленому Пентагоном 2000 року, 

зазначалося, що армія Китаю становить собою численну, але архаїчно організовану структуру, 

яка ні технічно, ні технологічно не може конкурувати зі збройними силами США, то в нинішній 

доповіді ситуацію оцінено трохи інакше. 

Військово-морські сили КНР визнаються найбільшими у світі (350 суден і підводних човнів проти 

293 американських), сама ж армія Китаю називається не тільки найчисленнішою, а й чудово 

організованою, озброєною найсучаснішими засобами комунікації та здатною на виконання 

будь-яких складних завдань. КНР має на озброєнні 1250 балістичних і крилатих ракет наземного 

базування (у США таких практично немає), одне з найбільших у світі угруповань засобів 

протиракетної оборони, треті у світі й найпотужніші в регіоні військово-повітряні сили. 

Підрозділи ЗС КНР регулярно проводять навчання як на своїй території, так і разом із армією РФ. 

Американські експерти звертають увагу на відкрито проголошувані плани керівництва Китаю 

завершити загалом повну модернізацію збройних сил до 2035 року і, в остаточному підсумку, 

трансформувати народно-визвольну армію КНР у структуру «світового класу» на 2049 рік, тобто 

на час досягнення китайської мрії — «великого відродження китайської нації». Зважаючи на 

темпи технічного переоснащення збройних сил КНР і той факт, що різного типу сучасні 

озброєння розроблялися й розробляються поза контролем будь-яких міжнародних договорів, 

така мета, на думку Пентагона, цілком досяжна. 

Певна річ, поява такого документа в період формування бюджетного запиту Пентагона на 

наступний фінансовий рік видається цілком зрозумілою. Однак, навіть із урахуванням 

невеликого згущення барв (важлива не тільки кількість бойових кораблів, а й їх якість, значною 

мірою непорівнянна з американською), ознайомлення з майже 200-сторінковою доповіддю 

Пентагона не залишає сумнівів у стрімкому зростанні військової потуги КНР. Сьогодні вона 

проявляється в регіоні Південно-Китайського моря, поблизу Тайваню та на кордоні з Індією, 

однак не виключаються й глобальні амбіції, а саме розміщення військових баз уздовж 

маршрутів проєкту «Один пояс, один шлях», зокрема в Африці. Першу з таких баз було відкрито 

в Джибуті 2017 року. Очікується, що за нею будуть інші. 

Додатковим підтвердженням намірів КНР досягти глобальної присутності, а потім — і лідерства 

практично в усіх регіонах світу стало перше місце Китаю в 2019 Global Diplomacy Index, який 



 

34 

 

      

щорічно складає австралійський дослідний центр Lowy Institute. Китай уперше очолив світовий 

рейтинг із 276 дипломатичними місіями за кордоном (проти 273 у США), з яких 96 — 

консульства (88 у США). Дуже цікаво, що впродовж останніх двох років КНР відкрила п’ять 

посольств — у Буркіна-Фасо, Домініканській Республіці, Сальвадорі, Гамбії, Сан Томе і Принсіпі 

— тобто в тих країнах, які раніше визнавали Тайвань, а тепер змушені були відмовитися від 

такого вільнодумства (з допомогою схожої «дипломатії» Китай домігся того, що з 22 країн, які 

визнавали Тайвань у 2016-му, на цей час лишилося 15). 

Експерти відзначають, що коли в роки президентства Трампа Державний департамент 

залишався недоукомплектованим і недофінансованим із безлічі надзвичайно важливих 

напрямів, то Комуністична партія Китаю приділяла першорядну увагу розвиткові дипломатичної 

служби. Саме своєчасним «інвестиціям» у цю сферу приписують успіх не тільки в просуванні 

економічних інтересів Китаю в Азії та Африці, а й у відбілюванні іміджу КНР у зв’язку з пандемією 

коронавірусу. Слід зазначити, що найближчий суперник Китаю в регіоні — Японія теж посилила 

свої позиції в дипломатичному світі й торік навіть випередила Росію з 247 дипломатичними 

представництвами за кордоном. Діючи в менш агресивній манері, ніж Китай, Токіо за останні 

два роки відкрило сім посольств, переважно в регіоні Південно-Східної Азії, де конкуренція за 

лідерство наростає й дедалі більше відчувається не тільки в економічній, а й у військовій сфері. 

Певна річ, потуга і вплив держави визначається не тільки й не так кількістю солдатів або 

дипломатичних представництв, а й тією політикою, що виробляється та послідовно 

здійснюється як на двосторонньому рівні, так і в рамках регіональних і глобальних альянсів. 

Зокрема, розуміючи, що стримати Китай можна тільки колективними зусиллями, ще 2007-го, а 

потім 2017 року, за активної участі прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе (він щойно подав у 

відставку, ставши рекордсменом за часом перебування на своєму посту), в геополітичному 

лексиконі з’явилася така назва як Індо-Тихоокеанський регіон (ІТР), мир і співробітництво в 

якому взялися просувати США, Індія, Австралія та Японія. І якщо на початку зародження ця 

ініціатива викликала чимало скептичних коментарів, то згодом розроблювані інструменти зі 

зміцнення заходів безпеки в ІТР, з урахуванням зростання амбіцій Китаю, стали розглядатися 

цілком серйозно. 

Сьогодні аналітики говорять про можливе швидке приєднання Японії до найстарішого у світі 

розвідувального альянсу «п’ять очей» (Австралія, Нова Зеландія, Канада, США та Велика 

Британія), а також істотне поглиблення співпраці США і Японії з Індією, яка після багатьох років 

затишшя зазнала реальної загрози з боку КНР у північному індійському регіоні Ладакх. Країни 

«четвірки» вже домовляються про проведення спільних військових навчань в Індійському 

океані наприкінці поточного року (раніше Австралія відмовлялася брати в них участь). Військові 

маневри стануть доповненням до інтенсивних переговорів, які ведуться з метою обмеження 

фактичної монополії КНР на виробництво медичного обладнання та низки препаратів, 

необхідних для боротьби з епідемією коронавірусу, яка все не бажає вщухати. 
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Розуміючи важливість Індо-Тихоокеанського регіону для глобальної безпеки як у військовому, 

так і в економічному контексті, власну ІТР-стратегію з упором на співпрацю з Індією та Японією 

минулого тижня представила Німеччина. У німецькій стратегії немає прямої критики Китаю 

(найбільшого торгового партнера Берліна), однак містяться всі необхідні передумови для 

забезпечення свободи морської навігації, розвитку торгово-економічних зв’язків із Індією, 

спільних ініціатив у рамках міжнародних структур та організацій, спрямованих на стримування 

КНР. 

Німеччина стала другою європейською державою після Франції, яка прийняла таку стратегію. 

Цікаво, що ІТР-стратегія Німеччини була представлена в період активної, але, м’яко кажучи, не 

зовсім удалої дипломатії КНР у Європі, мета якої (що цілком очевидно) — усунення збитків, 

завданих Європі у зв’язку з пандемією, а також пошук можливих шляхів просування китайських 

інтересів на ключовому ринку «поясу та шляху». І хоча упорядники німецької стратегії були дуже 

обережні у формулюваннях, які засуджують дії КНР (4 з 10 «фольксвагенів» та 3 з кожних 10 

BMW і «мерседесів» продаються в КНР), неможливо не помітити, що упор робиться на 

співробітництво з країнами АСЕАН і що питання Гонконгу та уйгурів не залишаться поза увагою 

європейців. Президент Макрон у березні минулого року завив, що «настав час позбутися 

європейської наївності стосовно КНР», і, можливо, цього року він таки настав. У такому ж дусі 

висловились і в Європейській комісії, яка раптом виявила, що 98% рідкісноземельних металів, 

необхідних економіці ЄС, надходять із КНР. 

На думку провідних синологів, очевидне зростання «зовнішньої» активності Китаю, серед інших 

факторів, пояснюється його внутрішніми проблемами, зокрема нагромадженим боргом у 300% 

ВВП. Справді, за паритетом купівельної спроможності КНР уже стала економікою номер один у 

світі, і, якби не пандемія, Китай уже через кілька років випередив би США за рівнем 

номінального ВВП (до пандемії зростання КНР втричі перевищувало показники зростання США). 

В нинішніх умовах Китай продемонстрував вражаючу здатність до мобілізації коштів та ресурсів 

і ледь не першим повернувся до показників зростання. Тим часом політична шкода в ситуації з 

коронавірусом, а також непримиренна антикитайська риторика команди Трампа, що стала 

реальністю в період виборчої кампанії, істотно попсували імідж КНР. Під тиском США ряд 

важливих європейських партнерів КНР, насамперед — Велика Британія, відмовилися від 

розвитку систем зв’язку 5G із Huawei. 

Зовсім не випадково у виступах Сі Цзіньпіна після серпневого «ретриту» китайського 

керівництва прозвучали попередження про можливі скрутні часи, які чекають на Китай. І все-

таки фахівці, котрі найбільш раціонально мислять, особливо з числа американських експертів, 

звертають увагу на дуже слабку ймовірність «стримування» КНР. Висловлюється думка, що 

Китай зійшов на вершину світової економічної піраміди всерйоз та надовго і краще шукати 

шляхи співробітництва з КНР на тих напрямах, у яких Пекін зацікавлений (наприклад, кліматичні 

зміни), ніж повністю розірвати діалог. Реалізація «китайської мрії» не має здійснюватися в 
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односторонньому форматі й за рахунок інших держав, а «великому відродженню» краще 

ставати реальністю в рамках рівноправного та чесного партнерства. Здається, у країнах «Великої 

сімки» і в ЄС це остаточно зрозуміли. 

Джерело:  https://zn.ua/ukr/international/zrozumiti-kitaj.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://zn.ua/ukr/international/zrozumiti-kitaj.html
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ІНФОГРАФІКА 
Зовнішня торгівля КНР січень-серпень 2020  

07.09.2020|17:02|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1200142.shtml  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.globaltimes.cn/content/1200142.shtml
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Хто стимулює інвестиції у відновлювану енергію? 

11.09.2020|Statista |Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/22877/investment-in-renewable-energy-by-country-

region/ 

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/22877/investment-in-renewable-energy-by-country-region/
https://www.statista.com/chart/22877/investment-in-renewable-energy-by-country-region/
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КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ 
 

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

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у ХIV 

Міжнародній науковій конференції 

«Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність», яка відбудеться 5 листопада 

2020 року. 

Робота конференції відбудеться за 

тематичними секціями: 

 Китай в сучасному світі: міжнародно-

політичний аспект  

 Дослідження китайської цивілізації: 

історія, філософія, культура  

 Сучасна модель соціально-

економічного розвитку Китаю  

 Теоретичні та прикладні питання 

китайського мовознавства та 

літературознавства 

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ 

у дискусії – до 5 хв.  

Робочі мови: українська, російська, 

китайська, англійська. 

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

учасників конференції. 

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

info@sinologist.com.ua.  

Вимоги до оформлення заявки (українською та англійською мовами): 

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

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

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

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

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

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

Оргкомітет ХIV Міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та 

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

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

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

майбутнього» 

Huawei щороку оголошує 

конкурсний відбір для участі у 

всесвітній програмі «Насіння для 

майбутнього». Найкращі студенти 

університетів світу отримають змогу 

дізнатись від провідних експертів у 

сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій про галузеві тенденції, 

особливості технологій 4G та 5G, 

інтернет речей, хмарні рішення, 

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

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

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

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

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

створеній групі для учасників програми з різних країн світу 

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

 

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

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

 Програма передбачає навчання, спілкування з лекторами та учасниками, складання 

іспитів на англійській мові. 

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

аксесуарів для мобільних пристроїв.  

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

з можливістю майбутнього працевлаштування в компанії. 

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

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

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

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

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

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

можливість долучитися до програми онлайн студентам та випускникам нетехнічних 

спеціальностей з високими результатами навчання і прагненням працювати в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

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

2020 року включно.  

Слідкуйте за оновленнями:  

 Офіційний сайт програми Seeds for the Future 

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

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

Передбачено отримання сертифікату (електронний варіант) лише за умови відвідання 

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

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

Сертифікати учасників 

Передбачено отримання сертифіката (електронний варіант) тільки за умови відвідування 

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

бізнесу нових технологій і участі в офіційній церемонії завершення програми. 

Унікальність програми «Насіння для майбутнього» 

1. Знайомство з Huawei 

mailto:csrukraine@huawei.com
http://site.fphis.com/seeds/program.html
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703


 

42 

 

      

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» 

 

________________________________________________________________________________ 


