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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Що таке китайська «подвійна циркуляція»? – Частина четверта 

14.09.2020|10:30|Міжнародне радіо Китаю 

У Китаї формується нова архітектоніка розвитку, найважливішою характеристикою якої є 

«подвійна циркуляція». Це концепція, в якій пріоритет віддається внутрішньому ринку, при 

цьому внутрішній і зовнішній ринки сприяють взаємному зростанню. Важливість саме цієї 

концепції неодноразово в поточному році підкреслював голова КНР Сі Цзіньпін. 

У новій архітектоніці розвитку «подвійної циркуляції» підкреслюється, що пріоритет віддається 

внутрішньому споживанню й ринку» в якості основних двигунів зростання економіки країни, але 

концепція «внутрішня й зовнішня економічна діяльність стимулюють одна одну», як і раніше 

залишається важливою. 

Голова КНР Сі Цзіньпін на різних майданчиках неодноразово підкреслював, що необхідно 

усвідомити цю важливу концепцію, розвивати модель зростання «подвійної циркуляції» з 

акцентом на внутрішній ринок. Це не означає, що економічна діяльність ведеться в замкнутому 

просторі. 

Сі Цзіньпін багаторазово підкреслював, що відкриті двері Китаю не закриватимуться, навпаки, 

вони будуть відкриватися все ширше й ширше. Основна мета просування формування нової 

архітектоніки розвитку полягає в тому, що необхідно відкривати потенціал внутрішнього попиту, 

аби давати все більше можливостей внутрішньому й зовнішньому ринкам стимулювати один 

одного, використовувати внутрішній і зовнішній ринки і їх ресурси, щоб стимулювати сталий 

розвиток у країні. 

З точки зору перспектив світового розвитку, економічна глобалізація як і раніше залишається 

провідною тенденцією розвитку світової економіки, спільне співробітництво, засноване на 

міжнародному поділі праці, взаємна вигода є довгостроковою тенденцією, а економічна 

взаємопов'язаність між країнами – об'єктивна вимога для розвитку світової економіки. Китай 

постійно прагне до формування світової економіки відкритого типу й будівництва спільноти 

людства з єдиною долею. При цьому необхідно продовжувати поглиблення реформ, 

розширення відкритості, зміцнення співробітництва в галузі науки й техніки. «Ми повинні встати 

на правильний бік історії» – зазначив Сі Цзіньпін. 
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З точки зору перспектив внутрішнього розвитку країни, однією з основних рушійних сил для 

сталого швидкого розвитку в Китаї є основна державна політика – відкритість зовнішньому світу. 

На проведеному нещодавно симпозіумі експертів у сфері соціально-економічного розвитку Сі 

Цзіньпін вказав на важливість всебічного підвищення відкритості, створення нових інститутів 

відкритої економіки на більш високому рівні, формування нових переваг у міжнародному 

співробітництві й конкуренції. Він також закликав взяти активну участь у перетворенні системи 

глобального економічного управління, щоб вона рухалася в напрямку більш справедливого й 

раціонального світоустрою. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200914/543596.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай імпортував більше основних сировинних товарів на тлі покращення економічної 

активності 

14.09.2020|15:29|Міжнародне радіо Китаю 

Імпорт Китаєм основних товарів, включаючи сиру нафту, залізну руду і соєві боби, виріс за перші 

вісім місяців 2020 року на тлі поступового відновлення економічної активності країни після 

удару епідемії COVID-19, свідчать дані Головного митного управління КНР. 

Зокрема, в період з січня по серпень цього року імпорт сирої нафти в країну зріс на 12,1% у 

річному обчисленні до 368 млн тонн, і очищеної нафти – до 20,77 млн тонн із зростанням на 

1,3%. 

Загальний обсяг імпорту соєвих бобів склав 64,74 млн тонн, що виявилося на 15% більше, ніж 

за аналогічний період минулого року. Імпорт природного газу збільшився на 3,3% у річному 

обчисленні до 65,07 млн тонн. 

Імпорт залізної руди зріс на 11% у річному вираженні до 760 млн тонн за вказаний період. 

Митні дані показали, що в період з січня по серпень 2020 року загальний обсяг імпорту товарів 

у країну скоротився у вартісному вираженні на 2,3% до 9 трлн юанів /131,58 млрд дол./. Для 

порівняння, аналогічний показник знизився на 2,6% за перші сім місяців поточного року. 

Позитивне сальдо торгового балансу збільшилася на 17,2% у річному обчисленні до 2,05 трлн 

юанів. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200914/543677.html  

________________________________________________________________________________ 

 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200914/543596.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200914/543677.html
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Китай приступив до будівництва 151 об'єкта в рамках Хайнаньського порту вільної торгівлі 

14.09.2020|15:34|Міжнародне радіо Китаю 

У провінції Хайнань почалося будівництво нової черги, що складається з 151 об'єкта, в рамках 

програми з будівництва порту вільної торгівлі на цьому острові. 

Загальний обсяг фінансування цих об'єктів – 40,3 млрд юанів /5,89 млрд доларів/, у їх числі – 

перша черга бази технічного обслуговування авіаційних двигунів у Хайкоу, адміністративному 

центрі провінції, парк інтелектуального виробництва в зоні економічного розвитку Янпу, 

яхтовий причал у курортній зоні міста Санья та інші. 

До кінця цього року планується виділити на ці цілі 8 млрд юанів. 

1 червня Китай оприлюднив генеральний план Хайнаньського порту вільної торгівлі, який 

повинен до середини нинішнього століття перетворити весь острів Хайнань на порт вільної 

торгівлі високого рівня з солідним міжнародним впливом. 

Раніше в провінції почалася реалізація 221 проєкту двома чергами в рамках порту вільної 

торгівлі. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200914/543679.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Стабільне відновлення китайської економіки – прекрасна новина для всього світу 

16.09.2020|12:00|Міжнародне радіо Китаю 

Останні статистичні дані, опубліковані 15 вересня Державним статистичним управлінням КНР, 

показують, що, подолавши негативний вплив як епідемії COVID-19, так і повеней у багатьох 

регіонах країни – у серпні китайська економіка показала тривале зростання ключових 

показників та активні зміни, що свідчать про стабільне соціально-економічне відновлення в 

країні. Це також гарна новина для всього світу, оскільки зростання Китаю означає появу 

передумов і формування умов для відновлення глобальної економіки. 

У зв'язку з цим міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вкотре скорегувало свою оцінку 

зростання ВВП КНР на 2020 рік – з 1,2% до 2,7%. 

З того часу, як 14 травня 2020 року Компартія Китаю на нараді членів постійного комітету 

політбюро вперше висунула стратегію «сформувати нову ситуацію розвитку за рахунок 

сприяння подвійній (внутрішній і зовнішній) економічній циркуляції», ця стратегія вже стала 

основним принципом і головним напрямком і комплексом практичних дій у країні з соціально-

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200914/543679.html
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економічного відновлення й розвитку, а також основою для зміцнення добробуту й щастя 

народу, а також реагування на зовнішні зміни й виклики. 

У серпні у великій промисловості Китаю зростання високотехнологічного виробництва 

виявилося значно швидшим, ніж загальне зростання промислового сектора. З січня по серпень 

інвестиції у високотехнологічний сектор також продовжували зростати більш швидкими 

темпами. 

Варто відзначити, що при тому, що «пріоритет віддається внутрішній циркуляції», це в жодному 

випадку не є «закритими дверима» й «закритою операцією». Суть – у розкритті потенціалу 

внутрішнього попиту й споживання для кращого стикування внутрішнього та міжнародного 

ринків, використання ресурсів усередині країни й за кордоном, що дозволяє реалізувати більш 

стійкий та тривалий розвиток. Отже, надзвичайно важливо домогтися просування «подвійної 

циркуляції» як у країні, так і за кордоном. 

Разом з тим, треба ясно розуміти, що поточні зміни в економіці Китаю в основному є 

відновлювальним зростанням, і темпи зростання більшості основних економічних показників 

все ще нижчі, ніж за той самий період минулого року. У поєднанні зі складною міжнародною 

ситуацією та поширенням COVID-19 по всьому світу, а також з огляду на довгострокові 

структурні протиріччя, накопичені в країні, китайська економіка як і раніше відчуває великий 

тиск. 

Попри це, з точки зору наявних тенденцій, Китай зможе подолати труднощі, добитися стійкого 

відновлення й надати енергію та стабільність не тільки внутрішній, але й глобальній економіці. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200916/545112.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У 2019 масштаби ключової галузі штучного інтелекту досягли 51 млрд юанів (7,5 млрд дол.) 

16.09.2020|14:29|Женьмінь жибао 

Масштаб ключової галузі штучного інтелекту (ШІ) Китаю досяг 51 трлн юанів (близько $ 7,5 

млрд) на кінець 2019 року, а число ШІ компаній перевищило 2600. 

Дані цифри були озвучені заступником міністра промисловості та інформаційних технологій КНР 

Ван Чжицзюнем під час виставки Smart China Expo Online 2020, що проходить в місті 

центрального підпорядкування Чунціні на південному заході Китаю. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200916/545112.html
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Він заявив, що в Китаї інноваційний потенціал індустрії ШІ неухильно посилюється, і 

застосування таких технологій, як розпізнавання зображень і голосу, вже досягло світового 

передового рівня. 

За словами Ван Чжицзюня, в Китаї прискорюється застосування технологій ШІ в таких сферах, як 

обробна промисловість, транспорт, охорона здоров'я та освіта. 

«Ряд інтелектуальної продукції, включаючи системи комп'ютерної томографії, роботи і системи 

виміру температури зіграли позитивну роль в профілактиці та контролі епідемії COVID-19», 

сказав він. 

Він додав, що сприяння інтеграції ШІ і реальної економіки є важливим способом для досягнення 

індустріальної оптимізації та модернізації, а також підвищення добробуту людства. Китай 

заохочує компанії і дослідницькі установи, як всередині країни, так і зарубіжні, поглиблювати 

співробітництво і спільно просувати технології ШІ. 

Китайська міжнародна виставка інтелектуальної індустрії-2020 / Smart China Expo /, тема якої 

звучить як «Інтелектуальні технології: активізація економіки, збагачення життя», стартувала у 

вівторок. Захід служить платформою для сприяння глобальному обміну інтелектуальними 

технологіями і міжнародному співробітництву в інтелектуальних галузях. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0916/c31518-9760966.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Промислове виробництво Китаю зросло на 5,6% у серпні 2020 року 

16.09.2020|14:30|Міжнародне радіо Китаю 

Додана вартість у промисловості Китаю – важливий економічний індикатор, який продовжує 

відновлюватися, оскільки виробництво на заводах продовжує набирати обороти на тлі 

ефективного контролю нової коронавірусної інфекції COVID-19. Про це свідчать опубліковані у 

вівторок дані Державного статистичного управління КНР. 

У серпні промислове виробництво Китаю показало зростання на 5,6% у річному обчисленні, у 

липні цей показник виріс на 4,8% у річному обчисленні. 

У місячному вирахуванні цей показник збільшився на 1,02% у серпні. У порівнянні, в липні цей 

показник виріс на 0,98% у місячному обчисленні. 

За підсумками перших восьми місяців цього року промислове виробництво країни зросло на 

0,4% у річному обчисленні. У період з січня по липень цього року промислове виробництво 

країни впало на 0,4% у річному обчисленні. 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0916/c31518-9760966.html
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У серпні випуск устаткування і високотехнологічної продукції в країні виріс відповідно на 10,8% 

і 7,6% у річному вираженні. 

Промислове виробництво, або додана вартість у промисловості, використовується для 

вимірювання активності великих підприємств, річні доходи кожного з яких перевищують 20 млн 

юанів /близько 2,93 млн дол./. 

Дані, опубліковані у вівторок, також показали покращення інших економічних індикаторів. За 

підсумками перших 8 місяців цього року обсяг інвестицій Китаю в основні фонди знизився на 

0,3% у річному обчисленні, при цьому темпи зниження були менші за 1,6-відсотковий спад, 

зареєстрований у перші 7 місяців цього року. 

У серпні обсяг роздрібних продажів споживчих товарів у Китаї, що є основним показником 

зростання споживання, виріс на 0,5% у річному обчисленні. 

До теперішнього моменту обсяг виробництва у сферах промисловості та послуг збільшилися в 

порівнянні з минулим кварталом, зазначив офіційний представник Державного статистичного 

управління КНР Фу Лінхуей на прес-конференції. 

«Якщо ця тенденція продовжиться, то в третьому кварталі зростання економіки помітно 

прискориться», – зазначив він. 

Згідно з даними, оприлюдненими Державним статистичним управлінням, у серпні додана 

вартість у промисловості, важливий барометр економічного розвитку країни, зросла на 5,6% у 

річному обчисленні, збільшившись у порівнянні з ростом на 4,8%, зареєстрованим у липні. 

Індекс ділової активності у сфері послуг у серпні виріс на 4% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року, перевищивши липневий показник у розмірі 3,5%. 

Валовий внутрішній продукт Китаю збільшився на 3,2% у другому кварталі цього року в річному 

вираженні, у першому кварталі було зареєстровано 6,8-відсоткове зниження даного показника. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200916/545113.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай склав «чорний список» технологій на експорт. 

16.09.2020| 17:38 | dev.by 

Китай переглянув список обмежених до експорту технологій. Це сталося вперше за 12 років: в 

останній раз список редагували в 2008 році. Каталог «заборонених» технологій поповнився 

тими, що відносяться до AI, телекомунікаціям, кібербезпеки та шифруванню даних. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200916/545113.html


 

10 

 

      

Основні причини випуску такого списку, за версією китайського уряду, полягають у регулюванні 

експорту технологій, сприянні технологічного розвитку та співробітництва з іноземними 

компаніями, а також захисту національної економічної безпеки. 

Які технології потрапили під обмеження 

У список обмеженого експорту увійшли технології, які можна розділити на наступні групи. 

— Телекомунікаційні технології 

Телекомунікаційні та інші послуги з передачі інформації (наприклад, ті, що пов'язані з 

інфраструктурою просторових даних). 

Також в цю групу входить телеметричні кодування і технології шифрування для передачі 

інформації супутникової навігаційної системи. 

— Штучний інтелект (AI) 

Технологія синтезу мови, що включає аналіз і вилучення характеристик голосу, перетворення 

мови в текст, заборонена до експорту. 

Розпізнавання голосу, всеспрямовані мікрофони, голосовий контроль та віртуальні помічники, 

виявлення помилок в вимові і схожі технології теж піддалися обмеженням. 

— Шифрування 

У список занесені високошвидкісні криптографічні алгоритми, паралельне шифрування, 

технології з безпеки кріптопроцесорів та однокристальних систем (SoC), а також методи 

передачі даних квантового шифрування. 

— Безпека 

Наступні технології кібербезпеки теж були включені в «антиекспортний» список: 

- перевірка пакетів у високошвидкісному мережевому середовищі, 

- блокування APT-атак, 

- запобігання витоку даних, 

- аналіз та моніторинг даних мережевого трафіку, 

- виявлення вразливостей. 

Відповідь на санкції США 

Раніше адміністрація Трампа вже занесла в чорний список більше трьох десятків китайських IT-

компанії та продовжує поповнювати його. Особливу увагу США приділили компаніям, що 

працюють над AI. Таким чином, TikTok більше не зможе працювати в країні через ризики 

конфіденційності даних громадян. 
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Крім того, уряд США закликає американські компанії не створювати дослідні підрозділи у Китаї. 

Хоча Microsoft, Google та IBM вже побудували в Китаї лабораторії.   

Компанії наймають локальних AI-фахівців, щоб не відставати від світових тенденцій. 

У зв'язку з експортними обмеженнями досить імовірно, що США і західні країни у найблищому 

майбутньому перестануть отримувати доступ до китайських інновацій. 

Вплив на локальні компанії 

Мандат китайського уряду може зірвати багатомільярдну угоду для ByteDance. Як тільки мандат 

вступить в силу, компанія не зможе продати TikTok американській стороні. ByteDance вела 

переговори з такими технологічними гігантами, як Microsoft. 

«Зараз ми вивчаємо нові правила експорту. Як і в разі будь-якої міжнародної транзакції, ми 

будемо дотримуватися всіх законів. В даному випадку мова йде про закони США та Китаю», - 

сказав Еріх Андерсен, генеральний радник ByteDance. 

Нові правила Китаю щодо обмеження експорту технологій не тільки додають невизначеності 

щодо продажу TikTok американському підприємству, а й можуть вплинути на експорт продуктів 

більш широкого споживчого спектра. Таких, як дрони та мобільні телефони. 

Джерело: https://dev.by/news/kitai-vvodit-ogranicheniya-na-eksport-tehnologii  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Сі Цзіньпін підкреслив необхідність сприяти здоровому розвитку приватного сектора економіки 

17.09.2020|10:40|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін підкреслив необхідність зусиль для згуртування представників 

приватного сектора економіки навколо КПК, щоб сприяти здоровому розвитку приватного 

сектора економіки. 

Сі Цзіньпін, який є також генеральним секретарем ЦК КПК і головою Центральної військової 

ради, зробив таку заяву, даючи вказівку з відповідної роботи. 

За його словами, недержавний сектор є важливою частиною соціалістичної ринкової економіки, 

тому вкрай важливо сприяти здоровому розвитку приватного сектора й зайнятих у ньому 

людей. 

Він підкреслив, що вкрай важливо об'єднувати і спрямовувати людей в приватному секторі. 

https://dev.by/news/kitai-vvodit-ogranicheniya-na-eksport-tehnologii
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Він зробив ці вказівки в Пекіні під час відеоселекторної наради, наголосивши на важливості 

роботи Єдиного фронту, пов'язаного з приватним сектором економіки. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200917/545781.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд 

20.09.2020|16:03|LB.ua  

Oracle і Walmart планують купити 20% акцій. 

Власник відеосервісу TikTok китайська компанія ByteDance оцінила вартість додатку у $60 млрд, 

пише Reuters з посиланням на джерело. 

Для управління бізнесом TikTok буде створена нова компанія TikTok Global. Вона 

забезпечуватиме роботу сервісу в США і більшості країн світу.  

У компанії Oracle повідомили, що придбають 12,5% акцій TikTok Global і збережуть всі свої дані 

про користувачів США у своїй хмарі, щоб відповідати вимогам національної безпеки США.  

Роздрібний гігант Walmart заявив, що візьме 7,5% акцій. 

Якщо Oracle і Walmart погодяться на оцінку вартості сервісу у $ 60 млрд, то за 20% компанії вони 

заплатять $ 12 млрд. Але, за даними агентства, остаточна оцінка вартості поки не встановлена і 

ще може змінитися. 

Напередодні президент США Дональд Трамп схвалив покупку американського сегмента 

соціальної мережі TikTok корпорацією Oracle. Глава Білого дому відзначив, що це вирішує 

проблеми національної безпеки США. Крім того, це дозволить додатку продовжити роботу на 

території Сполучених Штатів. 

Американська влада вважає, що TikTok загрожує нацбезпеці: нібито додаток збирає дані про 

користувачів і передає їх китайським спецслужбам. У ЦРУ підтвердили, що розробники дійсно 

можуть отримувати доступ до смартфонів користувачів TikTok, однак не знайшли доказів, що 

такі дані надходили до влади КНР. 

У серпні Трамп під загрозою заборони додатку зажадав продати TikTok будь-якій американській 

компанії до 15 вересня. Серед потенційних покупців була компанія Microsoft спільно з торговою 

мережею Walmart, а також IT-гігант Oracle. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200917/545781.html
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У вересні американський президент заявив, що угода між ByteDance і Oracle не відбудеться, 

якщо китайська компанія збереже контрольний пакет акцій в американському сегменті 

відеосервісу. 

З 20 вересня Міністерство торгівлі США заборонило завантажувати TikTok. У компанії заявили, 

що оскаржуватимуть це рішення і зазначили, що готові співпрацювати з американським урядом. 

Джерело: https://lb.ua/world/2020/09/20/466390_kitayska_kompaniya_bytedance.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://lb.ua/world/2020/09/20/466390_kitayska_kompaniya_bytedance.html
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СУСПІЛЬСТВО  

 

На вулицях Пекіна інтелектуальна транспортна система буде фіксувати порушення пішоходів, 

що переходять дорогу на червоне світло 

15.09.2020| 18:06 | Китайська мережа новин 

15 вересня інтелектуальна транспортна система на пересіченні вулиць Чжунгуаньцунь та 

Даньлен у Пекіні привернула увагу перехожих. Нещодавно тут була введена в експлуатацію 

інтелектуальна транспортна система. На перехрестях біля світлофора сигнальні стовпи будуть 

надавати голосові підказки для пішоходів. Якщо пішохід перейде дорогу на червоне світло, 

система видасть голосове попередження, а потім зафіксує обличчя порушника. 

Джерело: https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/pic/140660.shtml 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У КНР представили принципи використання штучного інтелекту для дітей 

15.09.2020| 19:11 |Сіньхуа 

Китайські інститути, університети та підприємства спільно розробили принципи управління і 

використання штучного інтелекту для дітей. 

Принципи покликані скоротити можливий негативний вплив штучного інтелекту на дітей, та 

надати їм кращу якість освіти, повідомив представник Китайської академії штучного інтелекту 

(BAAI) під час конференції, організованої в Пекіні в рамках анонса нових принципів. 

Згідно з принципами, розвиток штучного інтелекту не повинен шкодити гідності дітей, але має 

захищати і надавати їм вільний різнобічний розвиток та освіту. 

На конференції також було підкреслено, що продукція у галузі штучного інтелекту повинна 

допомагати захисту конфіденційності, фізичного та ментального здоров'я дітей, мінімізуючи 

потенційні ризики. 

Принципи були випущені BAAI, Пекінським університетом, Університетом Цінхуа і Китайською 

академією наук, а також підприємствами, що займаються розробками у галузі штучного 

інтелекту. 

В останні роки через ріст популярності онлайн-курсів, ігор та соціальних мереж, діти більше 

схильні до впливу продуктів штучного інтелекту, у той час як їх здатність ідентифікувати ризики 

і приховані небезпеки недостатня, сказав Цзен Ї представник BAAI. 

https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/pic/140660.shtml
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В даний час необхідно приділяти більше уваги захисту даних, авторизації та безпеці продуктів 

штучного інтелекту. Формулювання відповідних принципів може забезпечити здорове 

зростання дітей, додав він. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-09/15/c_139370325.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

http://russian.news.cn/2020-09/15/c_139370325.htm
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китай успішно запустив супутники з морського старту 

16.09.2020|14:55| day.kyiv.ua 

Китай успішно запустив на орбіту дев'ять супутників за допомогою ракети-носія «Чанчжен-11» 

- першого у країні ракетоносія морського базування. 

Самі супутники були розроблені компанією Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. Троє з них 

використовуватимуться для зйомки відео, один з яких для популярної китайської онлайн-Тб 

Bilibili, а інший — для державної телекомпанії CCTV. 

Тим часом, решта шість супутників — це супутники, які за допомогою технологій формування та 

зчитування аерокосмозображень отримуватимуть зображення з високою роздільною 

здатністю. 

Супутник Bilibili відрізняється низькою вартістю розробки, низьким енергоспоживанням, легкою 

вагою і високою роздільною здатністю. 

З його допомогою можна отримати кольоровий фото- і відеоконтент з роздільною здатністю 

вище 0,98 метра. Ці дані використовуватимуться для створення популярних відеороликів, що 

охоплюють такі області, як наука і технології, гуманітарні науки, історія і освіту. 

Всі дев'ять супутників надаватимуть дані дистанційного зондування для служб обстеження 

земельних ресурсів країни, міського планування та моніторингу стихійних лих. 

Запуск був здійснений у Жовтому морі Тайюаньським центром запуску супутників. 

Джерело: https://day.kyiv.ua/uk/news/160920-kytay-uspishno-zapustyv-suputnyky-z-morskogo-

startu  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї для дослідження льодовиків і озер почали використовувати «крилатих» роботів 

18.09.2020|11:40|Укрінформ  

Шеньянський інститут автоматизації при Академії наук Китаю почав використання роботів, що 

літають, для дослідження важкодоступних високогірних льодовиків і озер. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/160920-kytay-uspishno-zapustyv-suputnyky-z-morskogo-startu
https://day.kyiv.ua/uk/news/160920-kytay-uspishno-zapustyv-suputnyky-z-morskogo-startu
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Робот «Юньцюе» (в перекладі «Польовий жайворонок»), який є самостійною китайською 

розробкою, нещодавно був застосований для вивчення високогірних льодовиків і озер в межах 

експедиції Цинхай-Тибетським нагір'ям. 

Раніше польові роботи наукових співробітників на найвищому в світі нагір'ї ускладнювалися 

недоліком кисню і суворими кліматичними умовами. Це значно обмежувало мобільність 

експедиційних груп. 

«Юньцюе» здатний протистояти вітру 13,9-17,1 м/с. Навантажений 5 кг обладнання апарат 

може провести на 6000-метровій висоті над рівнем моря близько 30 хвилин. 

До теперішнього часу робот був використаний для моніторингу температури поверхні 

льодовика висотою 6000 м над рівнем моря, тривимірної топографічної розвідки і 

моделювання. З його допомогою також здійснили успішний забір проб води з озера Нам-Цо і 

вимір температур на вертикальному зрізі водойми на висоті 4730 м над рівнем моря. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3102130-u-kitai-dla-doslidzenna-lodovikiv-

i-ozer-pocali-vikoristovuvati-robotiv-so-litaut.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Розумний в гору не піде. У Китаї створили літаючого робота для дослідження Тибету 

18.09.2020|15:45|НВ  

Літаючого робота «Юньцюе» (Польовий жайворонок) недавно застосували для вивчення 

високогірних льодовиків і озер в рамках експедиції по Цинхай-Тибетському нагір'ю. 

Робота створили в Шеньянскому інституті автоматизації при Академії наук Китаю. Інженери 

відзначають, що Юньцюе є «повністю китайською» розробкою. 

Польові роботи на найвищому в світі нагір'ю ускладнювалися браком кисню і суворими 

кліматичними умовами. Просування експедиційної групи по ньому було серйозно обмежено 

важкодоступністю багатьох районів. 

Розроблений цим інститутом літаючий робот «Юньцюе» здатний протистояти вітру зі швидкістю 

13,9 — 17,1 м / с. Навантажений 5 кг обладнання апарат може провести на 6000-метровій висоті 

над рівнем моря близько 30 хвилин. 

До теперішнього моменту «Юньцюе» був використаний для моніторингу температури поверхні 

льодовика висотою 6000 м. Над рівнем моря, тривимірної топографічної розвідки і 

моделювання. З його допомогою науковці також справили успішний забір проб води з озера 

Нам-Цо і вимір їх температур на вертикальному зрізі водойми на висоті 4730 м над рівнем моря. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3102130-u-kitai-dla-doslidzenna-lodovikiv-i-ozer-pocali-vikoristovuvati-robotiv-so-litaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3102130-u-kitai-dla-doslidzenna-lodovikiv-i-ozer-pocali-vikoristovuvati-robotiv-so-litaut.html
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«Практика показує, що Юньцюе може працювати на всій території польових експедиційних 

пунктів і абсолютній більшості льодовикових районів Цинхай-Тибетського нагір'я», — 

підкреслили китайські вчені. 

Раніше НВ писав, що китайські дослідники з Північно-Західного політехнічного університету 

розробили робота у формі ската манти або морського диявола. Новий робот може махати 

крилами і ковзати під водою. 

Скат манта володіє унікальним механізмом руху з такими характеристиками, як висока 

ефективність руху, висока мобільність і стабільність, низький рівень шуму і велика 

вантажопідйомність. 

Дослідники створили прототип біонічного м’якого робота, змодельованого за формою і руху 

манти. Прототип з розмахом крил в 80 см підживлюється від літієвої батареї і може плисти зі 

швидкістю до 1,85 км / год. 

«Наша команда також розробляє прототипи, які можуть занурюватися на глибину до 1000 

метрів і працювати безперервно протягом місяця», — сказав керівник проєкту Пань Гуан, який 

є також головою Навігаційного інституту при даному університеті. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/robot-v-kitaji-50112843.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/robot-v-kitaji-50112843.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус міг з'явитися в Каліфорнії ще до того, як у Китаї повідомили про початок епідемії – 

дослідження США 

15.09.2020|16:12|Міжнародне радіо Китаю 

Лікарі з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі (UCLA) стверджують, що отримали докази того, 

що коронавірус COVID-19, можливо, почав поширюватися в Каліфорнії ще в грудні 2019 року, за 

кілька місяців до того, як у Китаї заявили про спалах пневмонії, пише газета The Los Angeles 

Times. 

Вчені з UCLA і університету Вашингтона, які вивчали історії хвороб пацієнтів, які звернулися до 

лікарні UCLA, виявили різке зростання кількості госпіталізацій з кашлем, що почався з 22 грудня 

2019 року і тривав до лютого 2020 року. 

Згідно з даними пацієнтів, деякі з них лікувалися в амбулаторії Університету Каліфорнії в Лос-

Анджелесі, а решта – в кабінеті швидкої допомоги, і врешті деякі з них були госпіталізовані в 

медичному центрі UCLA імені Рональда Рейгана та в інших лікарнях при UCLA. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200915/544547.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/internationalPic/3440/20200915/544547.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Встановлені вимоги до пасажирів, що відправляються авіарейсами з України в КНР 

14.09.2020|10:35| Посольство України в Китаї 

Згідно з офіційним повідомленням компетентних органів КНР з 00:00 години 14 вересня 2020 

року з метою забезпечення безпеки міжнародних подорожей, а також зниження ризиків 

транскордонного поширення епідемії, всі громадяни Китаю та іноземні пасажири, що 

відправляються авіарейсами з України в КНР, зобов'язані не раніше ніж за 72 години до посадки 

на авіарейс пройти ПЛР-тестування на COVID-19 у закладах, визначених Посольством КНР. 

Конкретні вимоги такі: 

1. Громадяни КНР здійснюють посадку на авіарейс на підставі QR-коду, що підтверджує 

проходження ПЛР-тестування. Протягом 24 годин з моменту отримання негативного результату 

ПЛР-тестування, громадяни КНР через міні-програму програми «Міжнародний 

протиепідемічний код здоров'я» повинні завантажити в систему результати ПЛР-тестування. 

Після здійснення перевірки Посольством КНР Китайські пасажири отримують QR-код зеленого 

кольору з позначкою «HS», що підтверджує проходження ПЛР-тестування. 

2. Іноземні громадяни здійснюють посадку на авіарейс на підставі Декларації про стан здоров'я. 

Протягом 24 годин з моменту отримання негативного результату ПЛР-тестування і до 17:00 в 

робочі дні, іноземні громадяни повинні надіслати на електронну адресу hsjcukr@gmail.com 

кольорові відскановані документи (документи повинні бути не у вигляді фотографій, обсяг 

кожного окремого документа не повинен перевищувати 5 Мб): 

а) результат ПЛР-тестування; 

б) першу сторінку діючого закордонного паспорта; 

в) заповнену декларацію про стан здоров'я; 

г) діючу візу; 

д) копію авіаквитків. 

Після здійснення перевірки Посольство КНР ставить електронну печатку на Декларації про стан 

здоров'я і повертає заявнику електронною поштою. 

3. Результат ПЛР-тестування повинен бути оформлений англійською мовою, інформація на 

ньому повинна бути відображена чітко та розбірливо, ім'я та прізвище, стать і вік обстежуваного 

повинні збігатися з даними пасажира авіарейсу, в іншому випадку перевірка здійснена не буде, 
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тому у випадках запізнення на авіарейс, затримки пасажирів та при інших наслідках, які виникли 

з цієї причини, пасажири самі несуть відповідальність. 

4. Під час посадки на авіарейс в Україні, а також пересадки на транзитний авіарейс в інших 

країнах, пасажири зобов'язані мати чинний QR-код і чинну декларацію про стан здоров'я. 

Пасажирам рекомендується мати при собі оригінал результату ПЛР-тестування для 

проходження перевірки авіакомпанією. 

5. Всі пасажири зобов'язані суворо дотримуватися відповідних протиепідемічних законодавчих 

правил і норм, надати справжній діючий результат ПЛР-тестування й після в'їзду на територію 

КНР перебувати на карантині за власний рахунок протягом 14 днів. У випадках фальсифікації 

результату ПЛР-тестування, недотримання протиепідемічних правил і норм, особа несе 

юридичну відповідальність. 

Список медичних закладів, визначених Посольством КНР в Україні: 

1) Медична лабораторія «МЕДЛАБ», м. Київ (відповідна назва в системі - MEDLAB); 

Сайт: https://medlabtest.ua/; телефон: (096)-848-87-78, (073)-284-87-78. 

2) Медична лабораторія CSD-Lab, м. Київ (відповідна назва в системі - CSDLAB); 

Сайт: https://www.csdlab.ua/; телефон: 0-800-33-00-75. 

3) «Артмедіуз», м. Одеса (відповідна назва в системі - ARTMED); 

Сайт: https://artmediuz.od.ua/; телефон: (048)-704-93-95, (068)-147-49-52; 

4) ТОВ Медичний центр ім. Академіка В.І.Грищенка, м. Харків (відповідна назва в системі-

ACAGRK); 

Телефон: (067)-824-0101, (057)-712-0101, (050)-393-0101. 

Заявникам рекомендується заздалегідь зв'язуватися з вищевказаними установами, уточнювати 

час і місце проходження тестування. 

Повідомлення на сайті Посольства КНР в Україні: http://ua.china-

embassy.org/rus/lsqz/t1813083.htm 

Джерело:  https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1639457639556064 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1639457639556064
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Посол України в КНР Сергій Камишев провів зустріч з Генеральним директором China Railway 

14th Bureau Group (CRCC) Лі Цзюньцянем  

14.09.2020|10:36| Посольство України в Китаї 

10 вересня 2020 року Посол України в КНР Сергій Камишев провів зустріч з Генеральним 

директором China Railway 14th Bureau Group (CRCC) Лі Цзюньцянем. 

CRCC є другим найбільшим державним підприємством, підпорядкованим Державній Раді КНР, 

зареєстрований статутний капітал якого становить 3,11 млрд юанів. Сфера діяльності компанії 

включає будівництво різної складності транспортних інфраструктурних об’єктів, виробництво 

спеціального будівельного обладнання, логістику, зовнішню торгівлю, інжиніринг, 

девелопмент тощо. 

Під час зустрічі було обговорено поточний стан та перспективи співпраці з корпорацією CRCC, 

зокрема, шляхи реалізації спільних інфраструктурних проєктів будівництва швидкісної залізниці 

та розвитку внутрішнього водного сполучення в Україні. 

Джерело:  https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1639458839555944  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Авіаконструктор Вовнянко про «Мотор Січ»: китайські інвестиції – шанс врятувати цілу галузь 

14.09.2020|11:33| УНІАН 

Наукові та промислові розробки в сфері літакобудування та авіаційного двигунобудування 

вимагають величезних інвестицій. 

Китайські інвестиції в покупку і розвиток провідного виробника «Мотор Січ», а також приватні 

інвестиції в літакобудування допомогли б Україні зберегти цілу галузь. Про це пише відомий 

експерт в авіагалузі Анатолій Вовнянко - колишній заступник головного конструктора ДП 

«Антонов», провідний конструктор легендарних Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія», прекрасно 

володіє проблематикою авіабудування в Україні та у світі. 

Відомий авіаконструктор зазначає, що наукові та промислові розробки у сфері літакобудування 

та авіаційного двигунобудування вимагають величезних інвестицій. Але українська держава, 

фактично володіє авіапромом і його технологіями, просто не має у своєму розпорядженні 

потрібних коштів, а державні менеджери галузі — потрібної кваліфікації. Це веде до деградації 

всієї індустрії та стає причиною її технологічної відсталості. 

«Україні невимовно пощастило - з'явився китайський інвестор, який дуже зацікавлений в 

застосуванні українських двигунів. Китай вже значно випередив Україну в області створення 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1639458839555944
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літаків (30 років тому вони за щастя вважали добути в Україні інформацію або креслення по авіа 

і ракетобудуванню), особливо військових, а ось по авіаційних двигунах вони ще відстають», - 

зазначив Вовняко. 

«Тут би українській владі проявити державну мудрість і створити нормальні умови для 

інвестора, включаючи збереження і розвиток виробництва в Україні, але ні. Якщо Україна 

упустить таку можливість, то в підсумку втратить і авіаційне моторобудування, оскільки для 

свого розвитку воно зажадає багатомільярдних доларових вкладень», — описує ситуацію, що 

склалася Вовнянко. 

Експерт зазначає: якщо Україна планує зберегти та розвивати свою авіаційну індустрію і 

двигунобудування, найбільші заводи-виробники літаків повинні отримати приватних 

інвесторів. У державній власності авіаційні підприємства неефективні, що призводить до 

занепаду всієї галузі, а найбільші ще «живі» підприємства авіаційної промисловості стали 

розсадниками корупції. 

Вовнянко додає, що політика США покликана захищати виключно американські інтереси, а 

Україна повинна захищати свої. 

Майбутнє української авіаційної індустрії та двигунобудування він бачить в управлінні галуззю 

приватними інвесторами. За словами авіаконструктора, низький професійний рівень 

державних управлінців і корупція ведуть українську авіаційну галузь до повної деградації. Через 

це Україна втратить колишню славу однієї з небагатьох у світі «авіаційних держав». 

«Відомо, що в багатьох країнах такі підприємства як Харківське державне авіаційне виробниче 

підприємство (відоме як «Харківський авіаційний завод») передавалися, умовно, за 1 долар 

інвесторам, за умови, що вони збережуть його виробничу діяльність і вкладуть значні кошти в 

погашення боргів і розвиток. Зокрема, харківський бізнесмен Олександр Ярославський говорив, 

що готовий інвестувати в підприємство до 1 млрд. доларів. Ловіть його на слові та робіть що-

небудь, оскільки в державній власності підприємство остаточно «помре», — закликає у своїй 

статті авіаконструктор Вовнянко. 

Джерело:  https://www.unian.ua/economics/transport/aviakonstruktor-vovnyanko-pro-kitayskih-

investoriv-motor-sich-novini-ukrajina-11145650.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Керівник відділу з економічних питань Андрій Сергієнко провів зустріч з компанією Chіna 

Zhongyuan Engineering Corporatіon 

16.09.2020| 05:44| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China  

https://www.unian.ua/economics/transport/aviakonstruktor-vovnyanko-pro-kitayskih-investoriv-motor-sich-novini-ukrajina-11145650.html
https://www.unian.ua/economics/transport/aviakonstruktor-vovnyanko-pro-kitayskih-investoriv-motor-sich-novini-ukrajina-11145650.html
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16 вересня 2020 року радник з економічних питань Посольства України в КНР Андрій Сергієнко 

провів зустріч з директором департаменту співробітництва з країнами Європи Chіna Zhongyuan 

Engineering Corporatіon (CZEC) Лю Чженхуеєм. 

CZEC є головною дочірньою компанією Китайської національної ядерної корпорації (CNNC) з 

реалізації міжнародних проєктів щодо будівництва об’єктів у сфері ядерної енергетики та 

просування китайських ядерних технологій за межі Китаю. CZEC може поставляти обладнання 

та забезпечувати сервіс повного циклу в ядерній промисловості, а також є найбільшим 

китайським підрядником з будівництва об'єктів ядерної галузі за кордоном. 

Під час зустрічі було обговорено поточний стан та перспективи співпраці з корпорацією CZEC, 

зокрема, шляхи реалізації проєкту добудови 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС за участі 

китайської сторони. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1642187165949778  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Глава АМКУ вважає передчасним піднімати справу щодо порушення китайських акціонерів 

«Мотор Січ» 

16.09.2020|17:48|Інтерфакс-Україна 

Антимонопольний комітет України продовжує вивчати питання, пов'язані із законністю вже 

здійсненого раніше придбання акцій ПАТ «Мотор Січ» китайськими інвесторами, зокрема, про 

необхідність отримання відповідного дозволу АМКУ, повідомила глава відомства Ольга 

Піщанська. 

«Поки рано говорити про підняття справи про порушення. На сьогодні ми ще збираємо і 

аналізуємо необхідну інформацію, щоб зробити відповідні висновки», - сказала глава відомства 

в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна». 

Піщанська зазначила, що тільки минулого тижня надійшла ще одна відповідь від представників 

китайських акціонерів щодо обставин фінансування придбання акцій ВАТ «Мотор Січ», а також 

інша інформація, необхідна для аналізу реальних відносин контролю між китайськими 

власниками акцій. 

Глава АМКУ відкинула критику на адресу комітету з боку компанії DCH Олександра 

Ярославського після повернення їй заяви на покупку акцій «Мотор Січі», зазначивши агресивну 

піар-кампанію проти відомства. 

За її словами, заява групи DCH не відповідала певним вимогам, тому була повернута заявнику. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1642187165949778
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«Звертаю увагу, що повернення заяви не позбавляє заявника права подати в АМКУ нову заяву 

з виправленою інформацією «. На сьогодні група DCH не зверталася в АМКУ повторно», - 

повідомила Піщанська. 

Вона уточнила, що напередодні вступу до АМКУ групи DCH, старі заяви були відкликані 

заявниками, і комітет закрив відповідні справи про концентрацію. 

Як повідомлялося, китайська Beijing Xinwei Technology Group на початку вересня повідомила, 

що її дочірня компанія Skyrizon і DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського 

найближчим часом подадуть оновлену спільну заяву в АМКУ на покупку «Мотор Січ». 

За даними джерел в уряді, в даний час близько 75% акцій «Мотор Січ» вже належить групі 

китайських власників, і якась частина спірного пакета акцій виступає заставою по фінансуванню, 

наданому в тому числі China Development Bank. 

Крім того агентство УНІАН 4 вересня повідомило про направлене у Skyrizon Україні 

повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж або вирішити спір шляхом переговорів. 

У цьому документі Skyrizon оцінило свої збитки в $ 3,5 млрд через нібито порушення 

українською стороною міжурядової угоди з Китаєм про взаємний захист інвестицій у вигляді 

арешту акцій і неможливістю скористатися своїми правами акціонера. Інформоване джерело 

підтвердило агентству «Інтенрфвакс-Україна» факт направлення такого сповіщення. 

Про занепокоєння США продажом «Мотор Січі» китайським власникам заявив під час візиту в 

Києві в кінці серпня 2019 року колишній на той момент радник президента США з питань 

безпеки Джон Болтон. В кінці минулого року тимчасовий повірений у справах США в Україні 

Вільям Тейлор заявив, що США розраховують на нову угоду щодо залучення до «Мотор Січ» 

американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продано китайському 

покупцеві. Згідно з інформацією агентства «Інтерфакс-Україна», це питання також порушувалося 

під час візиту в Україну заступника держсекретаря США Стівена Біга в кінці серпня. 

Акції «Мотор-Січ» знаходяться під арештом з квітня 2018 року по клопотанню слідчого СБУ з 

метою збереження речових доказів у піднятій у липні 2017 року кримінальну справу. 

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час невстановлені 

особи з числа нинішніх і колишніх посадовців і кінцевих бенефіціарів власників» Мотор Січі «, 

діючи за попередньою змовою між собою з метою ослаблення держави шляхом руйнування 

зазначеного підприємства (...), здійснили ряд угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій 

товариства на користь іноземних компаній, які мають намір перемістити активи і виробничі 

потужності товариства за межі України, що призведе до його ліквідації і знищення «, - сказано в 

ухвалі суду від 7 вересня 2017 року про арешт 41,00087% акцій, прийнятій за клопотанням СБУ. 

Згідно з ним, в АМКУ на початку червня 2017 року надійшла заяву від власника китайської 

компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і «Мотор Січі» про надання дозволу 
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на концентрацію, згідно з яким цей громадянин Китаю через підконтрольні структури вже 

володіє зазначеними 41,00087%. 

У судовій ухвалі також говорилося, що продавцем виступав громадянин України, який володів 

безпосередньо 15,83% акцій ПАТ, а також 17,3113% його акцій через Business House Helena і 

15,7% через ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа «, ЗАТ» Торговий дім «Олена», СК «Мотор 

Гарант». 

Відповідно до звітності «Мотор Січі», раніше його найбільшим акціонером-фізособою був 

почесний президент підприємства В'ячеслав Богуслаєв, на той момент колишній народним 

депутатом. За даними системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку України (НКЦПФР), на кінець другого кварталу 2017 року єдиним акціонером 

з пакетом понад 10% акцій була панамська Business House Helena - 17,3113%. 

ПАТ «Мотор Січ» - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а 

також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж в 100 країн світу. 

Підприємство в 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» 

зріс на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/economic/688390.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна має намір отримати дозвіл на експорт сорго до Китаю 

16.09.2020|19:15|Agravery  

Фахівці Держпродспоживслужби та представники компетентних органів КНР обговорили 

спільні санітарні та фітосанітарні заходи між двома країнами. 

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів.  

«У Держпродспоживслужбі провели відеозустрічі з представниками Мінекономіки, посольства 

України в КНР та компетентними органами Китайської Народної Республіки. У рамках зустрічі 

учасники обговорили ряд питань щодо спільних санітарних та фітосанітарних заходів між 

Україною та Китайською Народною Республікою», — йдеться в повідомленні.  

Зазначимо, що під час зустрічі були розглянуті практичні питання включення українських 

потужностей з виробництва харчових продуктів до відповідних реєстрів КНР.  

https://interfax.com.ua/news/economic/688390.html
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«Учасники розглянули можливості проведення КНР оцінки системи державного контролю за 

вирощуванням сорго в Україні для отримання дозволу на експорт до Китайської Народної 

Республіки», — зауважили у відомстві.  

Крім того, під час відеозустрічі були обговорені перспективи підписання протоколів по 

інспекційних, карантинних і ветеринарно-санітарних вимогах для імпорту і експорту м'яса птиці 

між Україною і Китаєм. Нагадаємо, з початку сезону Китай збільшив імпорт українського ячменю 

майже вдвічі. 

Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-mae-namir-otrimati-dozvil-na-eksport-

sorgo-do-kitau  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Товарообіг між Україною та Китаєм має перспективи до подальшого зростання — РНБО 

17.09.2020|18:56|Укрінформ  

Секретар РНБО Олексій Данілов та Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні Фань 

Сянжун обговорили подальший розвиток українсько-китайського співробітництва у політичній, 

економічній та безпековій сферах. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу. 

“Секретар РНБО України і Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні також акцентували, 

що двостороння співпраця нині динамічно розвивається. Пан Посол сказав, що Китай є одним з 

основних торговельних партнерів України: двосторонній товарообіг за підсумками 2019 року 

становив 12,8 млрд дол. та має перспективи до подальшого збільшення”, - йдеться в 

повідомленні. 

Як зазначається, сторони обговорили співробітництво у політичній, економічній та безпековій 

сферах, і наголосили на необхідності розширення й активізації двосторонніх взаємин. Серед 

перспективних напрямів співпраці - розбудова інфраструктури, науково-технічне і військово-

технічне співробітництво. 

Данілов наголосив на важливості залучення в Україну китайських інвестицій, зокрема, для 

реалізації інфраструктурних проєктів, та подякував китайській стороні за внесок у боротьбі з 

епідемією COVID-19 в Україні. 

«Ми отримали значну допомогу не лише від уряду КНР, а й від ряду китайських компаній», - 

зазначив він. 

https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-mae-namir-otrimati-dozvil-na-eksport-sorgo-do-kitau
https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-mae-namir-otrimati-dozvil-na-eksport-sorgo-do-kitau
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Своєю чергою, Фань Сянжун запевнив, що «Китай і надалі проводитиме дружню політику 

стосовно України, співпрацюватиме з нею у міжнародних організаціях, вестиме двосторонній 

діалог у дусі рівноправності та поваги». 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3101766-tovaroobig-miz-ukrainou-ta-

kitaem-mae-perspektivi-do-podalsogo-zrostanna-rnbo.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Міжурядова комісія України та КНР може зібратися цьогоріч – Немчінов 

18.09.2020|14:03|Укрінформ  

Засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та Китайської Народної Республіки 

може відбутися в цьому році. 

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов написав у Телеграмі після зустрічі із 

Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун, 

повідомляє Укрінформ. 

«Під час зустрічі було обговорено декілька напрямів подальшої кооперації між країнами. 

Перш за все треба зазначити, що дуже важливе відновлення роботи Комісії зі співробітництва 

між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки розпочалося, і проведення 

відповідного засідання буде можливе ще в цьому році. Наразі йде відповідна робота з 

українського боку, вивчається стан реалізації попередніх домовленостей і напрацьовується 

перелік проєктів до Дорожньої карти (плану дій) з реалізації Шовкового шляху, яку Україна 

підписала і приєдналася до цієї ініціативи в 2017 році», - зазначив Немчінов. 

За його словами, якщо раніше акцент у співпраці був на спільних проєктах в сфері енергетики та 

сільського господарства, а згодом у сфері торгівлі, то нині наперед виходять спільні проєкти у 

інфраструктурі та логістиці. 

«Водночас Україна – перша європейська країна на Шовковому шляху і Китай має долучатися до 

наших проєктів інфраструктурної модернізації та інтеграції української інфраструктури в 

європейський інфраструктурний простір, сполучаючи в рамках цього процесу додатково 

реалізацію спільних проєктів ініціативи Один пояс – Один шлях», - підкреслив міністр КМУ. 

Фань Сяньжун – 10-й посол КНР за часів Незалежності та водночас один із тих, хто був у витоків 

встановлення взаємних відносин між Україною та Китаєм в 1992 році. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3101766-tovaroobig-miz-ukrainou-ta-kitaem-mae-perspektivi-do-podalsogo-zrostanna-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3101766-tovaroobig-miz-ukrainou-ta-kitaem-mae-perspektivi-do-podalsogo-zrostanna-rnbo.html
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Китай є важливим партнером для України. Він надав Україні в найважчий період, і продовжує 

надавати допомогу у боротьбі з пандемією, спричиненою коронавірусною інфекцією COVID-

2019. Зокрема, і завдяки зусиллям новопризначеного посла. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102296-mizuradova-komisia-ukraini-ta-knr-

moze-zibratisa-cogoric-nemcinov.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна готова стати транзитом для туристів між Європою та Китаєм – Немчінов 

18.09.2020|14:16|Укрінформ  

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов обговорив із Надзвичайним і Повноважним 

Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжунем розвиток туристичної 

співпраці між двома країнами. 

Про це Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ. 

«Ввівши туристичний безвіз, наша країна готова стати транзитом між Європою та Китаєм. Ми із 

великою гостинністю також будемо раді бачити туристів в Україні. Наш авіаринок відкритий для 

встановлення прямих авіарейсів китайських авіакомпаній. Можливо почати із головних 

туристичних центрів України – Києва, Львова та Одеси», – підкреслив Немчінов. 

Також міністр зауважив, що попри пандемію COVID-2019 пасажиропотік з Китаю збільшився. 

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року, відповідно до указу Президента України, в 

односторонньому порядку діє туристичний безвіз для громадян Китайської Народної 

Республіки. 

Попри односторонність такого рішення, це сигнал від України про готовність до важливих 

спільних кроків та кооперації в туристичній сфері, переконаний Немчінов. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3102309-ukraina-gotova-stati-tranzitom-dla-

turistiv-miz-evropou-ta-kitaem-nemcinov.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Немчінов обговорив із послом КНР прокат китайських фільмів та їх дубляж українською 

18.09.2020|14:47|Укрінформ  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102296-mizuradova-komisia-ukraini-ta-knr-moze-zibratisa-cogoric-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102296-mizuradova-komisia-ukraini-ta-knr-moze-zibratisa-cogoric-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3102309-ukraina-gotova-stati-tranzitom-dla-turistiv-miz-evropou-ta-kitaem-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3102309-ukraina-gotova-stati-tranzitom-dla-turistiv-miz-evropou-ta-kitaem-nemcinov.html
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Міністр Кабміну Олег Немчінов обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в 

Україні Фань Сяньжун можливість прокату китайських фільмів та дублювання їх українською 

мовою, зокрема, і на стрімінгових сервісах. 

Про це урядовець написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ. 

«Було обговорено прокат сучасних китайських фільмів та дублювання їх українською мовою, 

зокрема, і на стрімінгових сервісах», - зазначив Немчінов та додав, що йшлося також про 

можливість дублювання китайською мовою та показів у Китаї кінопродукції українського 

виробництва. 

За його словами, сторони обговорили загалом культурну співпрацю між нашими країнами. 

«Український і китайський народи дуже близькі культурно. Це – річкові народи. Ми маємо дуже 

багато спільних рис у побуті та веденні господарства. У простих життєвих ситуаціях, у 

відношеннях між людьми, ми знаходимо багато спільного і схожого. Проте Україна ще не відома 

китайському глядачу, і Китай багато в чому ще залишається втаємниченим для українців. Саме 

тому, було б доцільно ініціювати велику співпрацю наших креативних індустрій», - написав 

міністр КМУ. 

Немчінов також підкреслив, що керівництво держави і особисто Президент України підтримує 

наших митців. Міністр переконаний, що це допоможе двом народам зрозуміти один одного 

глибше. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102340-nemcinov-obgovoriv-iz-poslom-knr-

prokat-kitajskih-filmiv-ta-ih-dublaz-ukrainskou.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай на 43% наростив імпорт української кукурудзи 

19.09.2020|14:35|Agravery  

Експорт кукурудзи з України в жовтні-серпні 2019/20 МР склав 28,7 млн тонн, що на 4% 

поступається показнику аналогічного періоду сезоном раніше (29,9 млн тонн). 

Про це повідомляє apk-inform.com.  

«Основними імпортерами української зернової за підсумками 11 місяців поточного МР були 

Євросоюз і Китай, сумарно закупили 55% відвантаженої зернової культури, або 15,9 млн тонн в 

натуральному вираженні», — йдеться в повідомленні.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102340-nemcinov-obgovoriv-iz-poslom-knr-prokat-kitajskih-filmiv-ta-ih-dublaz-ukrainskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3102340-nemcinov-obgovoriv-iz-poslom-knr-prokat-kitajskih-filmiv-ta-ih-dublaz-ukrainskou.html
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Разом з тим, Китай суттєво наростив закупівлі української кукурудзи в поточному сезоні. В 

даному напрямку за 11 місяців було відвантажено 5,4 млн тонн зернової, що на 43% перевищує 

аналогічний показник у попередньому сезоні (3,8 млн тонн).  

«Імпорт української кукурудзи країнами ЄС за підсумками жовтня-серпня поточного МР склав 

лише 10,5 млн тонн, що на 34% нижче закупленого обсягу за 11 місяців 2018/19 МР (15,9 млн 

тонн)», — розповіли аналітики.  

Зауважимо, що основні імпортери, Іспанія і Нідерланди, на частку яких припало 63% загального 

імпорту української кукурудзи країнами ЄС, за вказаний період сумарно закупили 6,6 млн тонн 

зерна, скоротивши при цьому імпорт зернової щодо попереднього сезону на 20%.  

«Лише Португалія, яка увійшла в ТОП-10 імпортерів української кукурудзи, наростила закупівлі 

на 15% — до 799,3 тис. тонн», — підкреслили експерти.  

Крім того, за прогнозом USDA, імпорт кукурудзи в ЄС в сезоні-2020/21 може скласти 25 млн 

тонн, що на 28% вище показника 2019/20 МР.  

«Таким чином, Україна в новому сезоні має шанси відновити обсяги поставок зернових у країни 

Євросоюзу», — стверджують фахівці.  

Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/kitaj-na-43-narostiv-import-ukrainskoi-kukurudzi  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

США звинуватили Китай у нарощуванні ядерного потенціалу 

15.09.2020|10:54|Еспресо  

Глава Стратегічного командування США Чарльз Річард заявив, що збільшення ядерних 

арсеналів є наступним пунктом у «списку справ» Китаю 

Про це пише Голос Америки. 

Так, глава Стратегічного командування США переконаний, що у Китаю є доведений досвід 

послідовного нарощування збройних сил. Так, всього за останні сім років Пекін побудував 

більше 250 судів для недавно створеної берегової охорони. 

«Коли Китай щось задумав, його здатність досягти цього вражає. Стратегічні сили - наступний 

пункт в його списку справ, і я намагаюся підготувати нас до загрози, з якою ми зіткнемося в 

майбутньому, а не до тієї, яка існує сьогодні», - заявив Річард. 

Раніше в цьому місяці Пентагон у своїй доповіді про військову міць Китаю висловив 

стурбованість з приводу прагнення Пекіна створити ядерну тріаду. 

Нагадаємо, 15 липня президент США Дональд Трамп затвердив санкції проти Китаю за утиски 

автономії Гонконгу. 

Джерело: 

https://espreso.tv/news/2020/09/15/ssha_zvynuvatyly_kytay_u_naroschuvanni_yadernogo_poten

cialu  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США програли торговельний спір Китаю 

16.09.2020|04:49|Главком  

США не змогли продемонструвати, що вжиті заходи є виправданими 

Підвищення мит на імпорт китайських товарів у США в 2018 і 2019 роках, ініційоване 

адміністрацією президента Дональда Трампа, суперечить правилам Світової організації торгівлі 

(СОТ). 

До такого висновку прийшла група експертів СОТ. 

https://espreso.tv/news/2020/09/15/ssha_zvynuvatyly_kytay_u_naroschuvanni_yadernogo_potencialu
https://espreso.tv/news/2020/09/15/ssha_zvynuvatyly_kytay_u_naroschuvanni_yadernogo_potencialu
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«Заходи, як розглядалися СОТ, не відповідають низці статей генеральної угоди з тарифів і 

торгівлі від 1994 року», – йдеться в арбітражному вердикті. 

На думку арбітрів, відповідно до цієї угоди США не змогли продемонструвати, що вжиті заходи 

є виправданими. 

Як відомо, Китай у 2018 році оскаржив в арбітражі СОТ введення мит на поставку своїх товарів 

у США.  

Джерело: https://glavcom.ua/economics/finances/ssha-prograli-torgovelniy-spir-kitayu-

705614.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай і США змагаються за лідерство в ООН — Reuters 

16.09.2020|10:44|Дзеркало тижня  

Тривала напруга у відносинах між Китаєм та США досягла точки кипіння в ООН, особливо на це 

вплинула саме пандемія коронавірусу. Пекін намагається посилити односторонній вплив в 

межах ООН, кидаючи цим виклик Вашингтону, пише агенція Reuters. 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має досить широкі перспективи для збільшення свого впливу в ООН, 

адже президент США Дональд Трамп фактично «нехтує» роллю Сполучених Штатів на 

міжнародній арені. 

США останнім часом «не надто активні» в сфері міжнародного співробітництва, Сполучені 

Штати вийшли з угоди стосовно протистояння кліматичним змінам, оголосили про намір 

покинути ВООЗ та вийшли з Ради ООН з прав людини. 

Ймовірно, зараз триває «боротьба за душу ООН» між Китаєм та Америкою. Однак, суперечлива 

зовнішня політика Трампа дає Китаю більшу впевненість у власних силах і, водночас, завдає 

шкоди США. 

Дональд Трамп фактично зробив Китай «однією зі своїх боксерських груш», намагаючись 

отримати прихильність виборців. 

Але «дипломатичні бойові дії» розпочалися і на публічних засіданнях Генеральної Асамблеї та 

Ради Безпеки. 

Очікувалось, що лідер Китаю наступного тижня здійснить рідкісний візит до Нью-Йорка для 

щорічного зібрання світових лідерів ООН, який міг би дати можливість особисто зустрітися 

Трампу та Цзіньпіну, однак китайський лідер вирішив обмежитися відео-заявою, обґрунтувавши 

це пандемією коронавірусу. 

https://glavcom.ua/economics/finances/ssha-prograli-torgovelniy-spir-kitayu-705614.html
https://glavcom.ua/economics/finances/ssha-prograli-torgovelniy-spir-kitayu-705614.html
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Трамп звинувачує Китай у «недостатній прозорості» дій щодо коронавірусу, але Пекін відкидає 

його звинувачення. 

«Ми рухаємось у дуже небезпечному напрямку», -сказав генеральний секретар ООН Антоніу 

Гутерреш. 

Він зазначив, що значне погіршення відносин та «розрив» між двома найбільшими 

економічними державами світу, по суті, може призвести до виникнення «двох глобальних 

економік», що «матиме значні наслідки, особливо для країн, що розвиваються, такі країни 

змушені будуть шукати баланс». 

Гутерреш також попередив про те, що «розрив може призвести до небажаного та небезпечного 

військового протистояння». 

Напруженість між двома найбільшими «фінансовими спонсорами» Організації Об'єднаних 

Націй є предметом уваги багатьох дипломатів ООН. 

Знадобилося кілька місяців, щоб Рада Безпеки прийняла резолюцію щодо коронавірусу, 

оскільки США виступали проти будь-якої згадки про ВООЗ, і в п'ятницю Вашингтон та його 

союзник Ізраїль були єдиними двома країнами, які проголосували проти «пандемічної 

резолюції» Генеральної Асамблеї. 

Все більш наполегливий Китай висуває більшу кількість кандидатів на вищі посади ООН і 

домагається того, щоб «ідеологія Комуністичної партії та Сі Цзіньпіна» мала вплив на резолюції. 

Деякі дипломати визнають, що західні країни повільно реагували на погіршення відносин між 

США та Китаєм. 

У січні Сполучені Штати оголосили, що призначили найвищого чиновника Державного 

департаменту для протидії «шкідливим впливам» Китаю в ООН. 

Минулого тижня посол США в ООН Келлі Крафт заявила про те, що для Америки пріоритетом є 

залучення більшої кількості американців або людей з країн-однодумців для роботи в ООН. 

Наразі Сполучені Штати повинні активно «змагатися за власну роль в ООН», адже послаблення 

ролі США на міжнародній арені полегшує шлях Китаю до отримання світового впливу, резюмує 

Reuters. 

Джерело: https://zn.ua/ukr/WORLD/kitaj-i-ssha-zmahajutsja-za-liderstvo-v-oon-reuters.html  

________________________________________________________________________________ 
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США обвинувачують громадян Китаю у зломі американських компаній 

16.09.2020|20:34|Укрінформ  

Вашингтон висунув обвинувачення щодо п'яти учасників китайської хакерської групи за їх роль 

у кібератаках на понад 100 американських компаній, повідомив у середу телеканал NBC News з 

посиланням на Міністерство юстиції США. 

Згідно обвинувальним документам, п'ять громадян Китаю - Чжан Хаожань, Тань Дайлінь, Цянь 

Чуань, Фу Цян і Цзян Лічжи здійснювали атаки для того, щоб отримати доступ до систем в усьому 

світуі, зокрема вони здійснювали напади з метою вимагання. 

Ці хакери, згідно з даними ФБР, належать до угруповання «APT41» і мають зв'язки з владою КНР. 

На думку Вашингтона, Пекін не зробив нічого, щоб стримати ці кібератаки. 

За даними федеральної прокуратури США, вони піддавали кібератакам телекомунікаційні 

компанії, владні структури, військово-промислові компанії, а також науково-промислову галузь 

у США, Австралії, Бразилії, Німеччині, Індії, Японії та Швеції. 

Зазначається, що підозрювані також здійснювали замах «на телекомунікаційних провайдерів у 

США, Австралії, на Тибеті, в Чилі, Індії, Індонезії, Малайзії, Пакистані, Сінгапурі, Південній Кореї, 

Тайвані і Таїланді». 

Двом хакерам, Чжан Хаожаню і Тань Дайліню, також пред'явлені обвинувачення в діяльності, 

спрямованій проти компаній з виробництва відеоігор. 

За даними Мін'юсту США, за окремим звинуваченням затримані двоє малазійських бізнесменів. 

Їм пред'явлені звинувачення у допомозі тим хакерам, які отримали вигоду від вторгнення в 

індустрію відеоігор. 

Як зазначає NBC News, угруповання «APT41» має зв'язки з китайською розвідкою. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/688442.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Протидія економічній експансії Китаю може обійтися США в $350 мільярдів 

18.09.2020|15:07|УНІАН  

Йдеться про виділення понад $350 млрд протягом десяти років. 

Група членів Сенату Конгресу США від Демократичної партії представила законопроєкт про 

виділення коштів для протидії економічній експансії Китаю.  

https://ua.interfax.com.ua/news/general/688442.html
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Йдеться про виділення понад $350 млрд протягом десяти років. Про це повідомляє New York 

Times. 

Промисловий потенціал  

Проєкт закону спрямований на зміцнення промислового потенціалу Сполучених Штатів. Серед 

його ініціаторів - сенатор Чак Шумер і Боб Менендес.  

Шумер зазначив, що Америка не може дозволити собі й далі недостатньо інвестувати «в наших 

робітників, виробничі спільноти, науку, технологічні дослідження, торгівлю або поступатися 

лідерством в міжнародному співтоваристві».  

Розробки та дослідження  

Більшу частину грошей (близько $300 млрд) пропонується направити на підтримку досліджень 

і розробок в галузі науки та технологій. Законопроєктом також пропонується зобов'язати 

Пентагон купувати певні товари в США і дружніх країнах, а не в Китаї.  

Хронологія подій  

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

економічні відносини США з Китаєм.  

 15 грудня 2019 року США і Китай домовилися про перемир'я в торговельній війні.  

 15 січня 2020 року США і Китай підписали першу частину нової торгової угоди.  

 6 лютого 2020 року Китай заявив про те, що вдвічі знижує мита на імпорт із США.  

 28 квітня 2020 року США ввели нові правила експорту в Китай, Росію і Венесуелу.  

 23 травня 2020 року США додали до санкцій ще 33 компанії Китаю. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/u-kongresi-ssha-zaproponuvali-vitratiti-350-

mlrd-na-protidiyu-ekonomichniy-ekspansiji-kitayu-ostanni-novini-11151593.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай відповів США за санкції щодо TikTok і WeChat 

19.09.2020|Deutsche Welle  

Китай запровадив механізм накладення санкцій на іноземні підприємства. Пекін пішов на такий 

крок після рішення США заборонити китайські додатки TikTok і WeChat. 

Китай запровадив у суботу, 19 вересня, механізм притягнення до відповідальності іноземних 

компаній, організацій та фізичних осіб, якщо вони становлять «загрозу національній безпеці 

КНР». 

https://www.unian.ua/economics/other/u-kongresi-ssha-zaproponuvali-vitratiti-350-mlrd-na-protidiyu-ekonomichniy-ekspansiji-kitayu-ostanni-novini-11151593.html
https://www.unian.ua/economics/other/u-kongresi-ssha-zaproponuvali-vitratiti-350-mlrd-na-protidiyu-ekonomichniy-ekspansiji-kitayu-ostanni-novini-11151593.html
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Як повідомляється на сайті міністерства торгівлі Китаю, на підприємства можуть бути накладені 

санкції, якщо Пекін визнає за кимось порушення міжнародно визнаних правил торгівлі і 

економічних відносин та у разі «заподіяння шкоди національному суверенітету Китаю, його 

безпеці та інтересам щодо розвитку». Як кримінально-правові санкції застосовуватимуться 

грошові штрафи, обмеження експорту, заборони на інвестиції в КНР та в'їзд до країни. 

Оглядачі зазначають, що цей крок спрямований, в першу чергу, проти американських 

підприємств, оскільки напередодні представники міністерства торгівлі США  оголосили, що з 20 

вересня на території США буде заборонено завантажувати китайський додаток для обміну відео 

TikTok і месенджер WeChat. У користувачів, які вже завантажили ці додатки, останні 

функціонуватимуть до 12 листопада. Цей крок пояснили «міркуваннями національної безпеки» 

У відповідь представники TikTok і китайської компанії ByteDance, яка володіє додатком, 

оскаржили це рішення уряду США шляхом пред'явлення позову до президента США Дональда 

Трампа та міністерства торгівлі США. Також буде окремий судовий позов у Каліфорнії щодо 

заборони користування додатком WeChat. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3ijQP  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Трамп схвалив придбання бізнесу TikTok у Штатах компаніями Oracle і Walmart 

20.09.2020|05:37|Укрінформ  

Президент США Дональд Трамп повідомив, що схвалює угоду з придбання американськими 

компаніями Oracle і Walmart бізнесу TikTok в США у китайської компанії ByteDance. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал CNBC. 

«Я благословив цю угоду. Буде відмінно, якщо вони її закриють, але якщо ні — теж нічого. 

Концептуально я схвалив угоду», - сказав президент США. 

Якщо операції TikTok в США не будуть продані до 12 листопада американській компанії, Сервіс, 

відповідно до указу Трампа, буде заблокований на території Сполучених Штатів. 

Нагадаємо: 15 серпня Дональд Трамп підписав указ, що обмежує роботу програми. Компанії 

дали 90 днів, щоб відмовитися від усіх своїх активів у США. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3103001-tramp-shvaliv-pridbanna-

biznesu-tiktok-u-statah-kompaniami-oracle-i-walmart.html  

________________________________________________________________________________ 

https://p.dw.com/p/3ijQP
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3103001-tramp-shvaliv-pridbanna-biznesu-tiktok-u-statah-kompaniami-oracle-i-walmart.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3103001-tramp-shvaliv-pridbanna-biznesu-tiktok-u-statah-kompaniami-oracle-i-walmart.html
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

ЄС і Китай підписали угоду щодо захисту географічних брендів 

14.09.2020|13:52|Укрінформ  

Євросоюз і Китай підписали сьогодні двосторонню угоду, яка захищає від підробок 100 

європейських географічних індикаторів, та стільки ж географічних індикаторів Китаю. 

Така інформація, повідомляє Укрінформ, оприлюднена у понеділок на сайті Європейської 

Комісії. 

«Сьогодні ЄС і Китай підписали двосторонню угоду, яка дозволить захистити 100 європейських 

та 100 китайських географічних індикаторів від зловживань та підробок. Ця угода, яка була 

укладена у листопаді 2019 року, має принести взаємні вигоди в торгівлі та надати споживачам 

обох сторін товари гарантованої високої якості», - йдеться у повідомленні. 

Як зазначає Єврокомісія, згадана двостороння угода є результатом домовленостей, що були 

досягнуті між ЄС і Китаєм під час зустрічей на вищому рівні. 

За даними статистики, у 2019 році Китай був третім за обсягами споживачем європейських 

сільськогосподарських товарів, експорт яких до Китаю сягнув 14,5 мільярдів євро. Країна є також 

другим за значенням споживачем європейських товарів із захищеними географічними 

найменуваннями, на долю яких припадає близько 9 відсотків від загального обсягу 

двосторонньої торгівлі. Серед них – такі відомі бренди як Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, 

Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma та інші. 

Після підписання угода має отримати погодження у Європарламенту та бути офіційно 

прийнятою рішенням Ради ЄС. Як очікується, після дотримання всіх юридичних процедур угода 

між ЄС і Китаєм щодо взаємного захисту географічних індикаторів набуде чинності на початку 

2021 року. 

Сторони взяли взаємне зобов’язання протягом наступних чотирьох років включити до переліку 

товарів із захищеними географічними найменуваннями ще по 175 видів продукції від кожної із 

сторін угоди. 

Як повідомлялося, нині в Євросоюзі зареєстровано більше 3 300 товарів із захищеними 

географічними індикаторами. На долю таких товарів припадає 6,8 відсотків 

сільськогосподарського виробництва ЄС на суму 74,8 мільярдів євро. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3099104-es-i-kitaj-pidpisali-ugodu-sodo-

zahistu-geograficnih-brendiv.html 

________________________________________________________________________________ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3099104-es-i-kitaj-pidpisali-ugodu-sodo-zahistu-geograficnih-brendiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3099104-es-i-kitaj-pidpisali-ugodu-sodo-zahistu-geograficnih-brendiv.html
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Сі Цзіньпін і керівники Німеччини та ЄС провели спільну зустріч у форматі відеоконференції 

15.09.2020|10:58|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін і канцлер Німеччини Ангела Меркель, чия країна виступає черговим 

головою в Раді Європейського Союзу, а також голова Європейської ради Шарль Мішель і голова 

Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен спільно провели зустріч керівників Китаю, 

Німеччини та ЄС у форматі відеоконференції. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20200915/544530.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай і ЄС посилять співпрацю з питань навколишнього середовища та цифрових технологій 

15.09.2020|11:33|Міжнародне радіо Китаю 

Керівники Китаю та Європейського союзу прийняли рішення заснувати механізм діалогу 

високого рівня з питань навколишнього середовища та клімату, а також діалогу в цифровій сфері 

з метою встановити «зеленого» партнерства й цифрової партнерської співпраці. 

Це рішення прийняли під час зустрічі керівників Китаю, Німеччини та ЄС у форматі 

відеоконференції, яку спільно провели голова КНР Сі Цзіньпін, канцлер Німеччини Ангела 

Меркель, голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон 

дер Ляйен. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200915/544542.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай і ЄС повинні дотримуватися чотирьох принципів для сприяння розвитку двосторонніх 

відносин – Сі Цзіньпін 

15.09.2020|16:08|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Європейський союз повинні дотримуватися принципів 

мирного співіснування, відкритості обговорень і співробітництва, мультилатералізму, а також 

діалогу та консультацій для здорового й сталого розвитку двосторонніх відносин. 

Сі Цзіньпін виступив із цією заявою під час зустрічі керівників Китаю, Німеччини та ЄС у форматі 

відеоконференції, яку він провів спільно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, чия країна 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus1/3437/20200915/544530.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200915/544542.html
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зараз виступає головою в Раді ЄС, а також головою Європейської ради Шарлем Мішелем і 

головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен. 

Пандемія COVID-19 прискорює темп небачених за сто років змін, внаслідок чого людство 

виявилося на новому роздоріжжі, зазначив Сі Цзіньпін, закликавши Китай і ЄС неухильно 

сприяти здоровому та стабільному розвитку китайсько-європейських відносин всеосяжного 

стратегічного партнерства. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200915/544545.html  

________________________________________________________________________________ 
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АНАЛІТИКА 
 

Як США планують стримувати Китай?  

16.09.2020|11:50| 112.ua| Георгій Кухалейшвілі 

Антікітайськая коаліція. Як США планують стримувати Китай в Південно-Східній Азії. 

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео під час відеоконференції між США і АСЕАН 

закликав країни Південно-Східної Азії переглянути ділові відносини з держкомпаніями з Китаю, 

який обмежує їхні інтереси в Південно-Китайському морі. З 10 країн-учасників солідарність з 

Помпео висловили представники Філіппін, Індонезії, В'єтнаму, а в пресі заяву глави 

американської дипломатії сприйняли як заклик сформувати антикитайську коаліцію. Інше 

питання, наскільки такий крок буде реалістичним і ефективним. 

Асоціація Країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) існує з 1967 року як майданчик для інтенсифікації 

економічного співробітництва, вирішення регіональних проблем і стримування впливу СРСР, а 

в наш час Китаю, в регіоні. Членами організації є Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, 

Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни. 

Глобальна Антикитайська коаліція. 

Адміністрація президента США Дональда Трампа опрацьовує можливість формування 

глобальної коаліції для стримування світового впливу Китаю, оскільки поодинці вони не змогли 

взяти верх в торговому і військово-політичному протистоянні. Американці не змогли за 

допомогою високих мит змусити КНР відмовитися від субсидування держпідприємств, які 

створюють зайву конкуренцію приватним компаніям на китайському ринку, прийняти закон, 

який звільняє американські високотехнологічні фірми від надання своїх технологій в обмін на 

ліцензії. 

США виступають проти прагнення Китаю встановити контроль над стратегічно важливим для 

судноплавства Південно-Китайським морем (з'єднує Індійський і Тихий океан) шляхом 

створення штучних островів, створення військових об'єктів на атолах, проти будівництва 

китайцями авіаносців і малопомітних винищувачів, продажі китайського телекомунікаційного 

обладнання для мереж 5G, глобальної транспортно-інвестиційної ініціативи «один пояс, один 

шлях». Китайські фірми по всьому світу скуповують стратегічні підприємства, будують об'єкти 

інфраструктури, підсилюють залежність інших країн від Піднебесної. 

Вашингтон намагається закласти основу новим альянсів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

для противаги КНР. У листопаді 2017 року лідери США, Японії, Австралії та Індії домовилися про 

створення форуму «Квадрітеральний діалог в сфері безпеки», або, як його називають 



 

42 

 

      

скорочено, «Квад». Мета об'єднання – захист свободи судноплавства і консультації про 

ситуацію в сфері безпеки в Тихому та Індійському океанах. 

У липні 2020 року Помпео поділився ідеєю формування антикитайської коаліції з прем'єр-

міністром Великобританії Борисом Джонсоном і міністром закордонних справ Домініком Раабе. 

Колишній прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, який зараз працює на британську корону 

радником з питань торгівлі, виступає за формування нового альянсу англомовних країн на 

основі свободи переміщення товарів і загальних геополітичних цінностей. Нагадує популярну в 

консервативних колах ідею інтеграційного утворення «Канзакі» за участю Канади, Австралії, 

Нової Зеландії, Великобританії для зміцнення їх міжнародного впливу, торгових зв'язків і більш 

ефективної взаємодії з США. 

Передумови для альянсу США і АСЕАН. 

Антикитайські коаліція з країнами АСЕАН потрібна американцям як доповнення до «Квад». До 

заяви Помпео США виділили країнам-учасницям організації 87 млн дол. В якості допомоги для 

боротьби з коронавірусом. Білий дім має досвід реалізації схожого проєкту в Південно-Східній 

Азії. У 1954-1977 роках функціонувала Організація Договору Південно-Східної Азії (СЕАТО), яка 

нагадувала НАТО, за винятком принципу колективної оборони і об'єднаного командування, для 

стримування радянської експансії і національно-визвольних рухів в регіоні. У СЕАТО входили 

США, Австралія, Нова Зеландія, Великобританія, Пакистан, Таїланд, Філіппіни і Франція. СЕАТО 

не виправдала очікувань у зв'язку з захопленням Північним В'єтнамом спонсорується 

американцями Південного В'єтнаму, приходу до влади комуністів в Камбоджі, Лаосі. 

Передумовами для формування коаліції США і АСЕАН є проблемні питання у відносинах країн 

Південно-Східної Азії і Китаю. У Південно-Китайському морі Китай заперечує приналежність 

Парасельских островів з В'єтнамом, Тайванем, а островів Спратлі - з В'єтнамом, Тайванем, 

Малайзією, Філіппінами і Брунеєм. Дані архіпелаги знаходяться в районі міжнародних морських 

комунікацій, і той, хто контролює острови, фактично контролює «ворота» в Азіатсько-

Тикоокеанського регіоні, шляхи до портів Китаю, Тайваню, Японії, що важливо для американців. 

Також в районі островів Спратлі розвинений рибальський промисел, є родовища вуглеводнів. 

В районі островів Рід Бенк є родовища нафти (понад 5,4 млрд барелів) і природного газу 

(близько 55 трлн кубічних метрів). Між Китаєм та Індонезією не врегульовано питання 

морського кордону. 

Час від часу в Південно-Китайському морі трапляються інциденти, іноді на межі застосування 

військової сили. У грудні 2019 року в порушення Конвенції ООН з морського права 63 китайських 

риболовецьких судна увійшли в ексклюзивну економічну зону Індонезії в супроводі двох 

кораблів берегової охорони КНР. У відповідь Джакарті довелося направити туди військові 

кораблі, підняти в повітря винищувачі. Китайські рибалки заходять в ексклюзивну економічну 
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зону Малайзії і Філіппін. У червні 2019 року китайський риболовецьке судно протаранило 

філіппінський човен, що стояв на якорі біля островів Рід Бенк. 

Китай претендує на вуглеводневі ресурси в районі островів Рід Бенк всупереч рішенню 

Гаазького арбітражного суду (визнані частиною ексклюзивної економічної зони Філіппін). У 

минулому році владі В'єтнаму знадобилося чотири місяці, щоб домогтися відходу з його 

ексклюзивної економічної зони китайського судна Haiyang Dizhi 8, яке проводило 

геологорозвідувальні роботи в районі островів Спратлі. 

Об'єктом міждержавних суперечок є водні ресурси річки Меконг (найдовша в Південно-Східній 

Азії), яка бере початок на території Китаю і перетинає кордони М'янми, В'єтнаму, Таїланду, 

Лаосу, Камбоджі. Будівництво Китаєм гребель призвело до того, що країни, розташовані вниз 

за течією річки, недоотримують воду під час посухи. 

Економічні бар'єри. 

Створенню антикитайської коаліції в Південно-Східній Азії заважає економічна залежність країн 

АСЕАН від Китаю, яка формувалася десятиліттями, незважаючи на територіальні суперечки. У 

минулому році АСЕАН стала другим торгово-економічним партнером КНР, а з 2000 по 2019 рік 

їх загальний товарообіг виріс з 39,5 до 644 млрд дол. У першому кварталі 2020 року АСЕАН 

вийшла на перше місце серед торговельно-економічних партнерів Піднебесної, випередивши 

Євросоюз і США. Чверть товарообігу представлена електронікою. М'янма продає в Китай 

природний газ. Для порівняння, товарообіг АСЕАН і США вполовину менше. 

КНР є одним з найбільших за величиною інвесторів в Південно-Східній Азії. За останні 15 років 

обсяг капіталовкладень Піднебесної збільшився в 22 рази і склав 205,71 млрд дол. В 2018 році 

Штати випереджають Китай за обсягом інвестицій в економіках країн АСЕАН (329 млн дол.). У 

2014-2018 роках 35% проєктів в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» були зосереджені в 

країнах АСЕАН. Піднебесна підписала з Таїландом і Лаосом угоду про будівництво швидкісної 

залізниці, щоб з'єднати країни з китайською провінцією Юньнань. 

Планувалося прокласти залізницю по території М'янми, Малайзії з виходом в Сінгапур 

(з'єднаний мостом з материком). Проєкт був розрахований на підвищення ділової активності в 

порівняно бідної провінції Юньнань. На території М'янми були побудовані трубопроводи для 

доставки нафти і природного газу з Бенгальської затоки в Китай. До 2026 року КНР планує 

завершити будівництво 640-км залізної дороги вздовж східного узбережжя Малайзії. 

Індонезія, Малайзія і Філіппіни утримуються від жорстких заходів по відношенню до Китаю в 

періоди погіршення відносин, а згладжують гострі кути за допомогою дипломатії. Цьому 

сприяють не тільки принцип мирного співіснування, закладений в основу АСЕАН, а й щедрі 

капіталовкладення КНР в економіки країн. Президент Філіппін Родріго Дутерте став приділяти 
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менше уваги територіальних суперечок з КНР в міру збільшення китайських інвестицій з 570 тис. 

дол. У 2015 році до 200 млн дол. до 2018 року. 

Під час правління в Малайзії прем'єр-міністра Наджиба Разака в 2009-2018 роках Китай вклав 

22 млрд дол. в економіку країни. Китай надав гуманітарну допомогу Індонезії в боротьбі з 

коронавірусів: відправив 40 тонн одноразових масок, респіраторів, захисних костюмів, 

хірургічних ковпаків. Китай вклав 1,63 млрд дол. в проєкт індустріального парку Моровалі на 

індонезійському острові Сулавесі і 5,5 млрд дол. в проєкт високошвидкісної залізниці Джакарта 

- Бандунг. 

В кінці 2020 року планувалося укласти угоду про зону вільної торгівлі між АСЕАН, Китаєм, 

Південною Кореєю, Австралією і Новою Зеландією, що тільки посилить економічну залежність 

країн регіону від китайського ринку. Якщо країни АСЕАН введуть високі мита на китайські товари 

або заморозять торгово-економічні відносини, тоді Китай закриє для них свій ринок, що 

призведе до колосальних збитків для обох сторін. 

Помилка Трампа. 

Проблема в тому, що адміністрація Трампа не змогла запропонувати країнам Південно-Східної 

Азії більш привабливий формат співпраці, ніж КНР. В контексті стримування економічної 

експансії Китаю в Південно-Східній Азії Трамп припустився помилки, вийшовши з торгового 

пакту про транстихоокеанське співпраці три роки тому. Пакт мав посприяти створенню 

найбільшої в світі зони вільної торгівлі і скоротити залежність учасників, включаючи В'єтнам, 

Бруней, Малайзію, Сінгапур, від китайського ринку. 

Однак американський президент розірвав цю угоду з міркувань захисту інтересів 

американських виробників. Властивий діючої адміністрації ізоляціонізм призвев до скорочення 

американського впливу в Південно-Східній Азії на руку Китаю, який прагне посилити свої позиції 

в регіоні. 

Джерело: https://112.ua/statji/antikitayskaya-koaliciya-kak-ssha-hotyat-sderzhivat-kitay-v-yugo-

vostochnoy-azii-550047.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Стратегія подвійного обігу Сі: чи може вона досягти успіху? 

14.09.2020|16:53| blogs.soas.ac.uk 

Дві речі, які ми знаємо, що керівники Китаю сприймають дуже серйозно, - це використання 

технократичних гасел, щоб зосередити увагу на пріоритетах партійних держав, та наслідки 

розриву у відносинах із США та іншими розвиненими економіками. Натяк Сі Цзіньпіна на 

https://112.ua/statji/antikitayskaya-koaliciya-kak-ssha-hotyat-sderzhivat-kitay-v-yugo-vostochnoy-azii-550047.html
https://112.ua/statji/antikitayskaya-koaliciya-kak-ssha-hotyat-sderzhivat-kitay-v-yugo-vostochnoy-azii-550047.html
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«стратегію подвійного циркуляції» (DCS) ще в травні можна розглядати як останню ініціативу, 

спрямовану на вирішення обох питань. Китайські спостерігачі намагаються чіткіше зрозуміти, 

що таке ця стратегія у важливий момент. 

DCS - це перш за все стратегія роз'єднання з Китаєм та подальшого прогресу влади. Деякі лідери 

називають роз'єднання відносин як «незалежність від себе». Це буде обговорено на 

наступному засіданні Політбюро в жовтні та сформовано 14-й п’ятирічний план, який буде 

доопрацьований у найближчі місяці та реалізований у 2021 році. Він також поєднується з 

іншими відомими ініціативами, такими як формувач Цифрового Шовкового Шляху Поясу та 

Дороги Ініціативи – стратегія «Китайські стандарти 2035», яка очікується найближчим часом, 

визначатиме, як Китай хоче встановити глобальні стандарти сучасних технологій, і наступну 

ітерацію вже ледь згадуваної промислової стратегії «Зроблено в Китаї 2025». 

Отже, що таке DCS? Це щось справді нове, або, як деякі стверджують, нове масло у старих 

лампах? І в будь-якому випадку, як ми повинні судити, чи це спрацює?  

Продовження та відповідь на запитання на мові оригіналу можна знайти за посиланням.  

Джерело:  https://blogs.soas.ac.uk/china-institute/2020/09/14/xis-dual-circulation-strategy-can-it-

succeed  

________________________________________________________________________________ 

https://blogs.soas.ac.uk/china-institute/2020/09/14/xis-dual-circulation-strategy-can-it-succeed
https://blogs.soas.ac.uk/china-institute/2020/09/14/xis-dual-circulation-strategy-can-it-succeed
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ІНТЕРВ’Ю  
 

Приз у боротьбі США і Китаю - глобальне лідерство, і поступатися тут ніхто не буде, - Дмитро 

Єфремов 

 

Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YfRTBTh_3mo&ab_channel=UKRLIFE.TV  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfRTBTh_3mo&ab_channel=UKRLIFE.TV
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ІНФОГРАФІКА 
Найбільші вороги США 

17.09.2020|Statista |Katharina Buchholz 

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/17231/united-states-biggest-enemy-poll/ 

________________________________________________________________________________ 

https://www.statista.com/chart/17231/united-states-biggest-enemy-poll/
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Технологічне протистояння США та КНР з травня 2020 року 

20.09.2020|15:15|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1197990.shtml  

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.globaltimes.cn/content/1197990.shtml
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КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ 
ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 
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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/  

 

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 

https://www.linkedin.com/groups/6787709/
mailto:csrukraine@huawei.com
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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 

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. 

http://site.fphis.com/seeds/program.html
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703
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 «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). 

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 
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 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 01.10.2020 (включно) кандидати мають надіслати на електронну адресу 

csrukraine@huawei.com наступні документи: 

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). 

https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/local-site/ua/pdf/20200715.pdf?la=uk-ua
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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. 

Івженко Юлія, PR-ассистент ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА», ivzhenko.yuliia@huawei.com  

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

________________________________________________________________________________ 
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ЖУРНАЛ  
Оголошується набір статей в журнал «Китаєзнавчі дослідження» 

 

________________________________________________________________________________ 


