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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

Китай готовий до сприяння споживанню нового типу на основі нових форм бізнесу 

22.09.2020|17:30|Міжнародне радіо Китаю 

Канцелярія Держради КНР днями видала посібник з прискорення розвитку споживання нового 

типу на основі нових форм бізнесу. 

Необхідно зробити більше для реалізації стратегії розширення внутрішнього попиту, 

подальшого збільшення розміру та підвищення якості споживання нового типу на основі нових 

форм бізнесу, а також сприяти формуванню нової моделі розвитку з внутрішнім ринком в якості 

опори, дозволяючи при цьому внутрішньому й зовнішньому ринкам стимулювати один одного, 

сказано в документі. 

Як наголошується в керівництві, після трьох-п'яти років зусиль у Китаї будуть в подальшому 

вдосконалені інституційні механізми й політичні системи для сприяння розвитку споживання 

нового типу. 

До 2025 року в країні буде створено кілька зразково-показових міст і провідних підприємств у 

плані споживання нового типу, помітно збільшиться частка роздрібних онлайн-продажів 

фізичних товарів у загальному обсязі роздрібних продажів споживчих товарів, популярність 

здобудуть такі нові бізнес-моделі, як Інтернет плюс послуги. 

У документі перераховані 15 політичних заходів у чотирьох сферах, включаючи сприяння 

інтеграції онлайн- і офлайн-споживання, покращення інфраструктури для нового типу 

споживання, оптимізація середовища для зростання нового споживання й посилення 

політичної підтримки для такого споживання. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200922/549056.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай пообіцяв припинити викиди парникових газів через 40 років 

23.09.2020|12:54| УНІАН 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200922/549056.html
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Китай є найбільшим джерелом шкідливих викидів, він використовує більше вугілля, ніж весь 

інший світ в цілому. 

Китай активізує реалізацію заходів в рамках Паризької угоди з клімату, і досягне пікових 

показників з викидів вуглекислого газу до кінця десятиліття, але до 2060 року вийде на нульовий 

рівень викидів. 

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, виступаючи по відеозв'язку на 75-й Генеральній 

Асамблеї ООН, передає kommersant. У своєму виступі голова КНР зазначив, що пандемія 

коронавірусу нагадала людству, що воно повинно «здійснити зелену революцію і активніше 

працювати над створенням екологічного шляху розвитку і життя, збереженням навколишнього 

середовища, щоб зробити Матір Землю кращим місцем для всіх». За його словами, основні віхи 

шляху до цього намітила Паризька угода з клімату. Китай, підкреслив Сі Цзіньпін, підвищить свої 

зобов'язання в рамках цієї угоди, вживши більш ефективних заходів. 

«Ми маємо намір досягти піку викидів CO2 до 2030 року і досягти вуглецевої нейтральності до 

2060 року»,— заявив він. 

Світові політики та експерти позитивно відреагували на нові зобов'язання Китаю. Виконавчий 

заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс у своєму Twitter привітав заяву Сі Цзіньпіна, 

зазначивши, що «нам потрібні рішучі дії кожної країни, щоб утримувати температури під 

контролем, вирішувати проблему зміни клімату і зберегти можливість життя на Землі». 

Виконавчий директор Greenpeace Дженніфер Морган також в Twitter заявила, що зобов'язання, 

взяті на себе Китаєм,— «це важливий сигнал того, що проблема глобального потепління і 

заходи щодо її вирішення стоять на першому місці в порядку денному китайського 

керівництва». Тепер «за її словами», головне — перейти від цієї заяви до конкретних дій, щоб 

внутрішні рішення Китаю відповідали цим зобов'язанням». 

Китай забруднює атмосферу: 

В даний час Китай є найбільшим джерелом шкідливих викидів, він використовує більше вугілля, 

ніж весь інший світ в цілому. Досі влада Китаю брала зобов'язання досягти піку за викидами не 

раніше 2030 року. 

Джерело: https://www.unian.ua/ecology/vikidi-parnikovih-gaziv-kitay-poobicyav-pripiniti-vikidi-

parnikovih-gaziv-cherez-40-rokiv-11156501.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай захистив продовольчу безпеку від удару COVID-19 

23.09.2020|16:43|Міжнародне радіо Китаю 

https://www.unian.ua/ecology/vikidi-parnikovih-gaziv-kitay-poobicyav-pripiniti-vikidi-parnikovih-gaziv-cherez-40-rokiv-11156501.html
https://www.unian.ua/ecology/vikidi-parnikovih-gaziv-kitay-poobicyav-pripiniti-vikidi-parnikovih-gaziv-cherez-40-rokiv-11156501.html


 

6 

 

      

На день осіннього рівнодення – 22 вересня – у Китаї відзначили Свято врожаю – перше у своєму 

роді профільне свято селян, яке внесли в офіційного календаря КНР у 2018 році. 

Святкувати є що: за статистикою Мінсільгоспу КНР, у цьому році посівні площі озимих значно 

збільшилися до 85,6 млн га. Нинішній рік обіцяє бути врожайним навіть попри найсильніші за 

останні 20 років повені. Це гарантує здатність КНР забезпечити національну продовольчу 

безпеку. 

Цього року раптовий спалах епідемії коронавірусної пневмонії, серйозні повені в басейні ріки 

Янцзи, руйнівні тайфуни на півдні КНР поставили під загрозу сільськогосподарське 

виробництво. За прогнозами, через удар коронавірусної пневмонії, нашестя сарани та інших 

факторів неврожаї в цьому році загрожують як мінімум 25 країнам, світ опинився на порозі 

серйозної за 50 років продовольчої кризи. На цьому тлі здатність Китаю забезпечити 

продовольством близько 20% глобального населення робить істотний внесок у забезпечення 

світової продовольчої безпеки. 

За статистикою, у Китаї обсяг зерна на душу населення становить приблизно 470 кг, що вище 

середньосвітового показника в 400 кг. У липні цього року голова КНР Сі Цзіньпін під час 

інспекційної поїздки до провінції Цзілінь знову наголосив на важливості забезпечення 

продовольчої безпеки. 

Маючи в своєму розпорядженні лише 9% від глобального фонду орних земель і лише 6.4% від 

світових запасів прісної води, Китай забезпечує продовольством приблизно п'яту частину 

населення світу. 

Продовольча безпека є важливим аспектом безпеки національної. Як вказав голова КНР, 

стабільне постачання продовольством є гарантом стабільності в непростий період швидкого 

поширення коронавірусної пневмонії. Китай активно ділиться ресурсами й досвідом у галузі 

забезпечення продовольчої безпеки, робить посильний внесок у забезпечення глобальної 

продовольчої безпеки, надаючи гуманітарну продовольчу підтримку іншим країнам. 

Пандемія COVID-19 продовжує поширюватися по світу. Укупі з екстремальними погодними 

умовами й новими бар'єрами в глобальній торгівлі це веде до нової світової продовольчої 

кризи. Очевидно, що буде нелегко досягти перемоги в боротьбі з голодом, позначеної в 

Порядку денному ООН у сфері сталого розвитку на період до 2030 року. Заради здійснення цієї 

мети Китай буде працювати разом з усіма країнами світу, борючись за викорінення голоду та 

бідності у глобальному масштабі. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200923/549867.html  

________________________________________________________________________________ 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200923/549867.html
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Тарифи на мережу стають доступнішими, попит на 5G поступово знижується 

24.09.2020|8:26| Economic Daily 

Тарифи на мережу стають доступнішими, попит на 5G поступово знижується. Репортер Economic 

Daily, Хуан Синь. 

Згідно з останніми даними, що були опубліковані на офіційному сайті Міністерства 

промисловості та інформаційних технологій, з січня по серпень цього року сукупний мобільний 

інтернет-трафік досяг 103,9 млрд ГБ, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року на 33,7%. При цьому трафік на серфінг досяг 100,3 млрд ГБ, що становить 96,5% 

від загального трафіку мобільного Інтернету. У серпні середній обсяг трафіку мобільного 

доступу до Інтернету на сім'ю досяг 11,25 ГБ, збільшившись на 30,3% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. Трафік мобільного Інтернету продовжує швидко рости. 

Однак, з січня по серпень цього року три основні телекомунікаційні компанії досягли виручки 

від послуг мобільного зв'язку в розмірі 604,5 млрд юанів, що на 0,8% менше у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року, та становить 66% доходів від телекомунікаційного 

бізнесу. 

«З точки зору загальних даних, кількість користувачів мобільного зв'язку 4G продовжувала 

зростати з січня по серпень, мобільний інтернет-трафік також збільшився, при цьому виручка 

від бізнесу мобільного зв'язку мала тенденцію до зниження. Це пов'язано з політикою Китаю, 

яка спрямована на зниження рівня комісійних зборів, що зробило тарифи на мережі 4G більш 

доступними і прискорило їх популяризацію по всій країні», - сказав Лі Чжень, аналітик по 

промислових досліджень в Науково-дослідному інституті інновацій Наукового парку 

Пекінського університету . 

Дані показують, що з січня по серпень цього року дохід від телекомунікаційного бізнесу Китаю 

склав 915,3 млрд юанів, збільшившись на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року. Загальний дохід телекомунікаційного бізнесу, розрахований в постійних цінах минулого 

року, склав 973,3 млрд юанів, що на 19,3% більше, ніж роком раніше. 

Три базові телекомунікаційні компанії активно розвивають нові послуги, такі як IPTV (Інтернет-

телебачення), інтернет-центри обробки даних, хмарні обчислення та штучний інтелект. З січня 

по серпень вони отримали в цілому 116,7 млрд юанів доходу від фіксованих послуг з доданою 

вартістю, що на 23,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка від 

бізнесу склала 12,7%, що призвело до зростання доходів від телекомунікаційного бізнесу на 

2,5%. 

«Що стосується нових послуг, таких як IPTV та Інтернет-центри обробки даних, то бізнес-доходи 

трьох мобільних операторів значно зросли, що сприяє подальшому зростанню їх доходів та 

свідчить про постійне поліпшення інформаційної інфраструктури Китаю», - сказав Лі Чжень . 
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Станом на кінець серпня у трьох основних телекомунікаційних компаній було 1,33 мільярда 

інтернет-користувачів. Число користувачів мобільним Інтернетом склало 1,059 мільярда, що на 

18,6% більше, ніж в минулому році, і на 31,55 мільйона більше, ніж на кінець минулого року. 

Загальна кількість користувачів IPTV досягла 307 мільйонів, що на 6,7% більше, ніж роком 

раніше. 

У зв'язку з цим Лі Чжень вважає, що з в майбутньому, розумні міста, промисловий Інтернет і 

телемедицина будуть створювати попит на мобільні мережі 5G. При цьому, передбачається, що 

популяризація 5G займе близько 5 років.  

Джерело: https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9298601.shtml 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Huawei Connect 2020: компанія назвала ключові сфери діяльності, у які планує інвестувати 

24.09.2020|14:28|РБК-Україна 

У Шанхаї відкрилася конференція Huawei Connect 2020. Це щорічний флагманський захід, що 

проводиться Huawei для глобального сектора інформаційно-комунікаційних технологій, і 

платформа, де Huawei розповідає про свої основні стратегії. 

У 2020 році, у міру того як у всьому світі почали розгортатися мережі 5G, завдяки взаємодії у 

таких сферах діяльності, як зв'язок, хмарні технології, штучний інтелект, обчислення та 

застосунки для промисловості, перед сектором інформаційно-комунікаційних технологій 

відкрилися безпрецедентні можливості. Тому у фокусі конференції Huawei Connect — створення 

нової цінності через взаємодію в п'яти сферах технологій. 

Надалі компанія Huawei разом зі своїми партнерами зосередить свої зусилля на впровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузях промисловості з метою надання рішень для 

кожного окремого сценарію. Це допоможе підприємствам розвивати свій бізнес, а урядам — 

досягти своїх стратегічних цілей щодо прискорення розвитку вітчизняної промисловості, 

підтримки окремих галузей та оптимізації управління. 

Чинний голова правління компанії Huawei Ґо Пін виступив на конференції зі вступною промовою 

під назвою «Створення нової цінності через співпрацю в п'яти технічних сферах діяльності», в 

рамках якої заявив наступне: «У міру того як всі нові уряди і підприємства почнуть переходити 

до цифрового формату роботи й освоювати штучний інтелект, перед сектором інформаційно-

комунікаційних технологій відкриється неймовірний потенціал для зростання. Ми разом зі 

своїми партнерами з нетерпінням чекаємо відкриття цієї нової глави». 

https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9298601.shtml
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Ґо Пін розповів про передовий досвід компанії Huawei у створенні розумних підприємств, 

кампусів і міст шляхом інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій із галузевими ноу-хау 

і надання рішень залежно від сценарію з метою модернізації основних бізнес-систем урядів і 

підприємств. На наступному етапі компанія Huawei у співпраці зі своїми партнерами 

впроваджуватиме інформаційно-комунікаційні технології у галузях промисловості, 

допомагаючи підприємствам розвивати свій бізнес, а урядам — досягти своїх стратегічних цілей 

щодо прискорення розвитку вітчизняної промисловості. 

У сфері мережевих технологій Huawei запропонувала концепцію «розумного зв'язку», ставлячи 

собі за мету побудову гіперавтоматизованої мережі, яка забезпечуватиме повсюдний доступ зі 

швидкістю 1 Гб і стабільну якість зв’язку, а також уможливить інтелектуальну модернізацію 

основних бізнес-систем урядів і підприємств. 

У сфері обчислень компанія Huawei ставить собі за мету забезпечити різноманітність 

обчислювальної потужності, що надається клієнтам, відокремлюючи програмне забезпечення 

від апаратного, з тим, щоб адаптувати свої обчислювальні потужності під різні потреби в 

обробці даних, включаючи x86 і Kunpeng. 

У сфері хмарних послуг компанія Huawei охоплює 23 регіони у всьому світі і залучає понад 1,5 

млн розробників. 

У сфері штучного інтелекту Huawei прагне поліпшити інтеграцію штучного інтелекту в основні 

бізнес-системи урядів і підприємств, використовуючи ноу-хау і дані для розробки основних 

компетенцій систем штучного інтелекту. 

Зв'язок, обчислення, хмарні технології та штучний інтелект багато в чому нагадують ситуацію з 

електрикою 100 років тому, а промислові застосунки нагадують побутові прилади і промислове 

устаткування, що працюють від електрики. 

Компанія Huawei вірить, що взаємодія в цих п'яти технічних сферах діяльності відкриває нові 

можливості не тільки для самої компанії, але і для всієї галузі. Huawei сподівається забезпечити 

зростання всіх показників разом зі своїми партнерами, які зможуть отримати максимальну 

вигоду з нового ланцюжка цінності. 

Ґо Пін згадав про три основні принципи, запропоновані ним у 2016 році для побудови 

різноманітної та успішної екосистеми за моделлю екосистеми Коста-Рики. Він також навів три 

приклади того, як компанія Huawei допомогла трьом зі своїх партнерів забезпечити розвиток 

свого бізнесу: Tech Education, Cooler Master і CS&S. Ґо Пін зауважив, що Huawei постійно 

надаватиме підтримку своїм партнерам, які займаються розробкою технологій для 

промислового застосування, підвищенням ефективності ланцюжка поставок і розвитком своїх 

галузей. 
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На заході також виступив мер Шеньчженя Чень Жугуй. «Шеньчжень максимально використовує 

можливості, що відкриваються у зв'язку з поточним освоєнням «Великої затоки», що об'єднує 

Гуандун, Гонконг і Макао, а також експериментальної демонстраційної зони в Шеньчжені, — 

сказав він. — Ми прагнемо підняти планку для великих міст у всьому світі. Використовуючи 

переваги передових технологій від Huawei та інших технологічних гігантів, у тому числі при 

будівництві «розумних будівель» Shenzhen Intelligent Twins, наше місто з кожним днем стає 

«розумнішим». Ми скористаємося можливостями, які нам надає технологія 5G, почнемо 

активно впроваджувати 5G в інших сценаріях, будемо розвивати промисловий Інтернет, 

забезпечувати вертикальний взаємозв'язок, а також підтримувати цифрову трансформацію 

малого і середнього бізнесу. Шеньчжень прагне встановити золотий стандарт цифрової 

економіки Китаю. Ми твердо переконані, що у технологій є потенціал для того, щоб зробити 

життя кращим, а міста — більш динамічними». 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/huawei-connect-2020-kompaniya-nazvala-klyuchevye-

1600947099.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Розширено ЗВТ в провінції Чжецзян на сході Китаю 

24.09.2020|19:07|Сіньхуа 

Три нових ділянки пілотної зони вільної торгівлі в провінції Чжецзян на сході Китаю в четвер 

були офіційно оголошені створеними. Даний крок націлений на зміцнення ролі цієї провінції в 

будівництві нового типу міжнародного торгового центру і міжнародного вузла судноплавства і 

логістики. 

Нещодавно Держрада КНР схвалив план про розширення пілотної ЗВТ в провінції Чжецзян, 

відповідно до якого охоплена нею площа подвоїться завдяки створенню в Цзіньхуа,  Нінбо, і 

Ханчжоу ділянок, загальна площа яких складе 119,5 кв. км. 

Кожна з цих нових ділянок ЗВТ має свою специфічну функцію. Зокрема, ділянка площею 46 кв. 

км. в портовому місті Нінбо, що має перевагу хаба судноплавства світового класу, зосередить 

зусилля на створенні міжнародного центру розподілу нафтогазових ресурсів, глобального 

центру нових матеріалів і зразково-показового району за показником високоякісного розвитку 

інтелектуальних виробництв. 

Ділянка площею 37,51 кв. км. в місті Ханчжоу / адм. центр пров. Чжецзян / прагне до створення 

лідируючого в країні пілотного району з інноваційного розвитку штучного інтелекту нового 

https://www.rbc.ua/ukr/news/huawei-connect-2020-kompaniya-nazvala-klyuchevye-1600947099.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/huawei-connect-2020-kompaniya-nazvala-klyuchevye-1600947099.html
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покоління, зразкового центру транскордонної електронної торгівлі світового класу і зразкового 

району високоякісного розвитку цифрової економіки. 

Ділянка площею 35,99 кв. км. в Цзінь, новому районі в місті Цзіньхуа, буде спеціалізуватися на 

створенні міжнародного центру вільної торгівлі дрібними товарами, інноваційного центру 

цифровий торгівлі і вузла міжнародної логістики, ґрунтуючись на модернізації «світової столиці 

дрібних товарів» - Їу, м. Цзіньхуа. 

ЗВТ в провінції Чжецзян була створена в 2017 році в місті Чжоушань, де активно йде нафтогазова 

торгівля. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-09/24/c_139394019.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай обіцяє досягти нульових викидів вуглецю до 2060 року 

24.09.2020|ГМК Центр 

План заходів Китай оприлюднить тільки в березні 2021 року. Загалом для досягнення мети 

знадобиться приблизно $5,5 трлн інвестицій до 2050 року 

Обіцянка влади Китаю домогтися нульових викидів вуглецю до 2060 року дала надію на 

досягнення глобальних цілей у сфері боротьби зі зміною клімату. Однак більшої конкретики в 

питанні реалізації обіцяного поки що немає. Зараз частка Піднебесної в обсягах світових викидів 

становить приблизно 28%. 

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Financial Times. 

Напередодні глава Китаю Сі Цзіньпін у відеозверненні до Генасамблеї ООН повідомив, що його 

країна має намір домогтися нульового рівня викидів до 2060 року. Китайський лідер пообіцяв 

збільшення інвестицій в «зелені» технології протягом наступних п’яти років. Він розраховує, що 

пік викидів вуглецю в Піднебесній буде пройдений до 2030 року. 

«Країна, яка є найбільшим емітентом CO2, зрештою відходить від позиції обмеженої 

відповідальності в плані скорочення викидів і приймає на себе лідерство в боротьбі зі зміною 

клімату», – заявив Алекс Вітворт, директор з досліджень і розробок Wood Mackenzie. 

У березні наступного року Китай оприлюднить план на 2021-2025 рр., у якому, як очікується, 

будуть представлені заходи зі скорочення використання «брудних» технологій та нарощування 

виробництва енергії з відновлюваних джерел. 

Однак у фахівців залишаються питання, яким чином Китай планує досягти такої високої мети. 

Вони побоюються, що, ставлячи цілі на 40 років вперед, Китай може відкласти прийняття 

http://russian.news.cn/2020-09/24/c_139394019.htm


 

12 

 

      

короткострокових заходів у надії на те, що майбутні технологічні прориви забезпечать більш 

швидке скорочення викидів пізніше. 

Досягнення мети нульових викидів Китаєм потребуватиме величезних інвестицій, пише 

Bloomberg. Згідно з оцінками Sanford C. Bernstein & Co., Китаю буде потрібно інвестувати 

загалом $5,5 трлн, або близько $180 млрд на рік, щоб досягти цієї мети до 2050 року. 

Нагадаємо, що днями Єврокомісія запропонувала скоротити викиди парникових газів на 

території ЄС до 2030 року на 55%. Наразі офіційна мета в рамках European Green Deal становить 

40%. 

Раніше GMK Center оцінив втрати українських металургів у разі введення ЄС податку на викиди 

вуглецю (Carbon Вorder Аdjustment) в €398 млн на рік. Загалом щорічний збиток українських 

експортерів перевищить €566 млн. 

Джерело: https://gmk.center/ua/news/kitaj-obicyaie-dosyagti-nulovih-vikidiv-vuglecju-do-2060-

roku/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Лі Кецян вказав на важливу роль інновацій і підприємництва у розвитку села 

25.09.2020|10:00|Міжнародне радіо Китаю 

Член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, прем'єр Держради КНР Лі Кецян закликав до 

просування інновацій та підприємницької діяльності в сільській місцевості, щоб надати новий 

імпульс розвитку сіл, зростанню зайнятості й доходів селян. 

Лі Кецян дав вказівки учасникам конференції на тему інновацій і підприємництва в рамках нових 

бізнес-моделей для нового селянства, що відкрилася в місті Нанкін, адміністративному центрі 

провінції Цзянсу. 

Прем'єр Держради підкреслив, що інновації та підприємництво на селі відіграють вирішальну 

роль у битві з бідністю й всеосяжній побудові суспільства середнього достатку в Китаї. 

Він закликав до подальшого вдосконалення системи управління та обслуговування, заохочення 

масової підприємницької активності й інновацій, щоб повернути таланти в село, стимулювати 

селян до відкриття власного бізнесу та працевлаштування поруч з домом. 

Лі Кецян зазначив, що необхідно надати селу новий імпульс розвитку, підвищити добробут 

селян, посилити підтримку модернізації сільського господарства та сіл. 

https://gmk.center/ua/news/kitaj-obicyaie-dosyagti-nulovih-vikidiv-vuglecju-do-2060-roku/
https://gmk.center/ua/news/kitaj-obicyaie-dosyagti-nulovih-vikidiv-vuglecju-do-2060-roku/
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Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200925/551023.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї пройде PT Expo для демонстрації нових сфер застосування 5G 

25.09.2020|10:20|Сіньхуа 

Провідний захід Азії у галузі інформаційно-комунікаційних технологій виставка PT Expo China 

2020 пройде в Пекіні з 14 по 16 жовтня. На ньому будуть представлені нові сценарії і області 

застосування мереж п'ятого покоління / 5G /.  

Очікується, що на заході, організованому Міністерством промисловості та інформатизації КНР, 

відбудеться демонстрація застосування 5G в різних сферах, включаючи промислове 

виробництво і автомобільні мережі. 

Виставка, що складається з павільйонів інноваційних застосування 5G, продемонструє зміни, які 

нові технології здійснюють у суспільстві і житті людей. 

Виставка буде проходити одночасно в офлайн і онлайн форматах. Її можна буде відвідати за 

допомогою хмарного саміту і віртуального виставкового залу з функцією 3D. Очікується, що вона 

допоможе підприємствам знайти додаткових клієнтів. 

Китай офіційно схвалив комерційне використання технологій 5G в червні 2019 року. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-09/25/c_139395768.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сі Цзіньпін підкреслив важливість поглиблення реформ у сфері постачальницько-збутових 

кооперативів 

25.09.2020|10:30|Міжнародне радіо Китаю 

Голова КНР Сі Цзіньпін зажадав, щоб постачальницько-збутові кооперативи країни залишалися 

вірними своїй основній меті – служити сільському господарству, сільським районам і сільському 

населенню, продовжували поглиблювати комплексні реформи та робити свій внесок у 

піднесення села. 

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

ради, зробив таку заяву в директиві про роботу постачальницько-збутових кооперативів. 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200925/551023.html
http://russian.news.cn/2020-09/25/c_139395768.htm
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За словами Сі Цзіньпіна, постачальницько-збутові кооперативи по всій країні поглибили 

комплексні реформи й зробили великий внесок у розвиток сучасного сільського господарства, 

збільшення доходів сільських жителів і стимулювання інтегрованого розвитку міст і сільських 

районів. 

Він зажадав від партійних комітетів і урядів усіх рівнів продовжувати вдосконалювати роботу 

кооперативів і приділяти при цьому першочергову увагу просуванню модернізації сільського 

господарства й сільських регіонів і зміцненню основ партійного керівництва в сільській 

місцевості. 

Сі Цзіньпін підкреслив, що кооперативи повинні вдосконалювати системи й механізми, 

розширювати сфери обслуговування та активізувати зусилля, спрямовані на те, щоб стати 

всеосяжною платформою для обслуговування сільськогосподарського виробництва та 

побутового обслуговування сільських мешканців, а також мостом, завдяки якому партія та уряд 

будуть зберігати тісний зв'язок з селянськими масами. 

Директива Сі Цзіньпіна була вивчена на 7-й конференції Всекитайського союзу 

постачальницько-збутових кооперативів, яка відкрилася в четвер у Пекіні. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200925/551024.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські «правила за списком ненадійних суб'єктів» не спрямовані проти конкретних країн або 

підприємств – Міністерство комерції 

25.09.2020|11:03|Міжнародне радіо Китаю 

Діючі в Китаї «правила за списком ненадійних суб'єктів» не спрямовані проти будь-якої 

конкретної країни або підприємств. Це сьогодні підкреслили в Міністерстві комерції КНР. 

Як зазначив на брифінгу для преси офіційний представник Міністерства комерції КНР Ґао Фен, 

включення підприємств у цей список залежить від їх власних дій. Також він додав, що Китай не 

вибирав заздалегідь підприємства для їх включення в цей перелік. 

Крім того, Ґао Фен також зазначив, що робочий механізм цього списку буде суворо 

дотримуватися «правил» і що відповідна робота проводитиметься в серйозному, правовому та 

розумному ключі. 

«Уряд Китаю прихильний поглибленню реформ і розширенню відкритості, а його позиція щодо 

рішучого захисту законних прав та інтересів різних ринкових суб'єктів не зміниться», – зазначив 

http://ukrainian.cri.cn/home/focus2/3438/20200925/551024.html
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Ґао Фен, додавши, що у чесних і законослухняних іноземних суб'єктів немає жодних причин для 

занепокоєння. 

19 вересня Міністерство комерції КНР опублікувало «правила за списком ненадійних суб'єктів», 

які вступили в силу відразу після опублікування. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200925/551031.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Розпочався прийом заявок від ЗМІ на участь у Шанхайській імпортній ЕКСПО-2020 

25.09.2020|17:22|Міжнародне радіо Китаю 

З 5 по 10 листопада 2020 року в Шанхаї пройде міжнародна виставка імпортних товарів і послуг. 

Заявки представників ЗМІ на участь у виставці приймаються з 24 вересня по 20 жовтня. 

З урахуванням поширення епідемії у світі, оргкомітет виставки запросив представників ЗМІ 

переважно з внутрішніх районів країни, Сянґана, Аоменя, а також представників ЗМІ з Тайваню 

й зарубіжних журналістів, вже акредитованих на території Китаю. Подати заявку на участь 

можна на офіційному сайті. Під час збору інформації журналісти повинні дотримуватися 

медичних рекомендацій. 

Стало відомо, що публічний аккаунт у Вічаті для шанхайської виставки буде оптимізований, 

завдяки чому всі бажаючі зможуть дізнатися результат оформлення їх участі у виставці й 

отримати нову інформацію про захід. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200925/551311.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200925/551031.html
http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200925/551311.html
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СУСПІЛЬСТВО  

 

Більше не Джек Ма. Найбагатшою людиною Китаю став СЕО компанії-виробника води в пляшках 

24.09.2020|12:56|НВ Бізнес 

Засновник і глава компанії з виробництва бутельованої води Nongfu Spring Чжун Шаньшань став 

найбагатшою людиною Китаю. 

Станом на 24 вересня найбагатшим людиною Китаю є засновник і глава компанії-виробника 

бутильованої води Nongfu Spring Чжун Шаньшань з капіталом в $ 57,2 млрд, пише CNBC. 

Виробник пляшкової води обігнав у рейтингу двох китайських техно-мільярдерів — засновника 

Alibaba Джека Ма і засновника Tencent Ма Хуатена. Їхні статки становили $50,4 млрд і $56,3 

відповідно. 

Таким чином, в рейтингу мільярдерів Forbes, оновлюваному в реальному часі, найбагатша 

людина Китаю тепер посідає 17-е місце в світі, трохи поступаючись засновникам Google Ларрі 

Пейджу і Сергію Бріну. 

Шаньшаню належить 84,4% акцій компанії Nongfu Spring, яка провела одне з найяскравіших IPO 

на гонконгській біржі. Також китайський мільярдер володіє контрольним пакетом акцій 

компанії Wantai Biological, яка займається розробкою вакцини від COVID-19. З моменту IPO 

компанії на Шанхайській фондовій біржі в квітні цього року, акції Wantai виросли на 2000%. 

Нагадаємо, що Джек Ма очолив рейтинг найбагатших людей Китаю в листопаді минулого року. 

Тоді стан китайського мільярдера оцінили $38,2 млрд. На другому місці рейтингу тоді опинився 

глава компанії Tencent Holdings Ма Хуатен. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/u-reytingu-naybagatshih-lyudey-kitayu-zminivsya-lider-

ostanni-novini-50113921.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Унаслідок пожежі на китайському заводі Huawei загинули троє осіб 

26.09.2020|05:58|Укрінформ 

У китайському місті Дунгуань сталася пожежа на споруді неподалік лабораторії корпорації 

Huawei. Унаслідок інциденту загинули щонайменше троє осіб. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцевих чиновників. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/u-reytingu-naybagatshih-lyudey-kitayu-zminivsya-lider-ostanni-novini-50113921.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/u-reytingu-naybagatshih-lyudey-kitayu-zminivsya-lider-ostanni-novini-50113921.html
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Будівля, в якій сталася пожежа розташована поруч з дослідницькою лабораторією Huawei, 

споруда являла собою сталеву конструкцію, яка все ще будувалась та не використовувалась, 

коли стався інцидент. 

Пожежу ліквідували у п’ятницю вдень. Пожежна служба міста Дунгуань на початку дня заявила, 

що основним матеріалом горіння була звукопоглинаюча бавовна. 

Пізніше міська пожежно-рятувальна служба повідомила, що в будівлі було знайдено мертвими 

трьох людей, які належали до компанії що здійснювала управління майном об'єкта. 

Наразі триває розслідування інциденту. 

Місцева лабораторія Huawei в основному проводить дослідження матеріалів, а також 

тестування антен 4G та 5G, пов'язаних з роботою базових станцій Huawei, повідомило джерело, 

знайоме з цим питанням. 

Компанія Huawei поки не надала жодних коментарів стосовно інциденту. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106837-unaslidok-pozezi-na-kitajskomu-

zavodi-huawei-zaginuli-troe-osib.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106837-unaslidok-pozezi-na-kitajskomu-zavodi-huawei-zaginuli-troe-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106837-unaslidok-pozezi-na-kitajskomu-zavodi-huawei-zaginuli-troe-osib.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

У Китаї почалося будівництво другого гібридного Ро-Ро судна для Finnlines  

21.09.2020|10:25| ЦТС 

Судно буде мати найвищий льодовий клас по фінсько-шведської класифікації. 

На китайській верфі Nanjing Jinling shipyard почалося будівництво другого гібридного Ро-Ро 

судна для Finnlines. 

Судно будується за програмою Finnlines, яка включає в себе в загальній складності будівництво 

трьох Ро-Ро судів і двох судів Ro-pax Superstar загальною вартістю 500 млн євро. 

Ро-ро суду будуть оснащені літій-іонними батареями, які забезпечать нульові викиди під час 

стоянки в порту, а також іншими енергоефективними технологіями. 

Здача судів в експлуатацію планується в найближчі два роки. «Судна отримають назви Finneco 

I, Finneco II і Finneco III, це пов'язано з екологічними інноваціями», - повідомили в прес-релізі 

компанії. 

Також наголошується, що судна будуть мати найвищий льодовий клас по фінсько-шведської 

класифікації. 

Нагадаємо, раніше ЦТС повідомляв, що в квітні поточного року в Китаї почали будівництво 

найбільшого в світі Ро-Ро судна на СПГ для шведської компанії. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/09/21/v_kitae_nachalos_stroitelstvo_vtorogo_gibridnogo_ro_ro_su

dna_dlya_finnlines_60834  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї запустили супутник для спостереження за океанським середовищем 

22.09.2020 |8:43| УНН 

З космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю успішно запустили новий супутник для 

спостереження за океанським середовищем «Хайян-2C» / «HY-2C». Запуск був проведений за 

допомогою ракети-носія «Чанчжен-4B». Про це повідомляє Xinhua, передає УНН. 

«Це третій супутник який запустив Китай для спостереження за океанським динамічним 

середовищем. Він здатний в будь-яких кліматичних умовах здійснювати цілодобове 

спостереження за висотою хвиль, висотою світової морської поверхні, а також вітрами та 

https://cfts.org.ua/news/2020/09/21/v_kitae_nachalos_stroitelstvo_vtorogo_gibridnogo_ro_ro_sudna_dlya_finnlines_60834
https://cfts.org.ua/news/2020/09/21/v_kitae_nachalos_stroitelstvo_vtorogo_gibridnogo_ro_ro_sudna_dlya_finnlines_60834


 

19 

 

      

температурою над морями. Новий супутник оснащений обладнанням, що дозволяє 

ідентифікувати суда, приймати, зберігати і передавати вимірювальні дані від буїв в 

прибережних і інших морських акваторіях Китаю», - йдеться в повідомленні. 

Супутник «HY-2C», був розроблений Китайською аерокосмічною науково-технологічною 

корпорацією, та спільно з раніше виведеними на орбіту супутниками «HY-2B» і «HY-2D» сформує 

супутникове угруповання, призначене для здійснення високоточного моніторингу океанського 

середовища. 

Як зазначили в Державному космічному управлінні КНР, ця супутникова група здатна 

моніторити 80% вітрових полів над глобальною морською поверхнею протягом шести годин. 

Як повідомляв УНН, в США стартувала ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX для 

доставки аргентинського супутника SAOCOM 1B, призначеного для отримання зображень в 

радіолокаційному діапазоні частот. Ці зображення допомагають при ліквідації наслідків 

стихійних лих і зборі проб для вимірювання ступеня вологості ґрунту. 

Джерело: https://www.unn.com.ua/ru/news/1892936-u-kitayi-zapustili-suputnik-dlya-

sposterezhennya-za-okeanskim-seredovischem  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайське судно «Юаньван-5» вирушило в Тихий океан для виконання місії з моніторингу 

космічних польотів 

25.09.2020|16:33|Міжнародне радіо Китаю 

Китайське судно для стеження за космічними польотами «Юаньван-5» у четвер вирушило в 

Тихий океан з порту приписки в провінції Цзянсу для виконання місії на морі з моніторингу 

польотів космічних апаратів. 

Це третє плавання «Юаньван-5» у цьому році. Судно проведе на морі понад 100 днів і має 

повернутися на початку 2021 року. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200925/551246.html  

________________________________________________________________________________ 
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Китай запустив у космос два супутники для моніторингу навколишнього середовища 

27.09.2020|18:00|Міжнародне радіо Китаю 

Сьогодні об 11:23 за пекінським часом з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі були успішно 

запущені два супутники для моніторингу навколишнього середовища. 

Запуск супутників HJ-2A і HJ-2B відбувся за допомогою ракети-носія Чанчжен-4Б /Великий похід-

4Б/. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200927/552138.html  

________________________________________________________________________________ 

 

  

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20200927/552138.html


 

21 

 

      

КОРОНАВІРУС 

 

Китай обіцяє передати $50 мільйонів на боротьбу з COVID-19 

22.09.2020|20:29|Укрінформ 

Китай зробив усе можливе, щоб подолати епідемію COVID-19 у себе і готовий допомогти іншим 

країнам у боротьбі з вірусом і його наслідками. 

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генеральної 

асамблеї ООН та оголосив про конкретні кроки, які його країна готова зробити в цьому 

напрямку, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

Зокрема, за його словами, Китай планує виділити 2 млрд доларів допомоги у найближчі 2 роки 

на міжнародне співробітництво в таких галузях, як сільське господарство, скорочення бідності, 

освіта, підтримка жінок і дітей, боротьба з кліматичними змінами, а також підтримка інших 

країн, що розвиваються, у відновлені їх економічного та соціального розвитку країн. 

Плану ООН глобальної гуманітарної відповіді на COVID-19 буде передано ще 50 млн дол., сказав 

голова КНР. 

Ще 50 млн доларів Пекін передасть трастовому фонду розвитку співробітництва по вісі Південь-

Південь Китай-FAO. 

Як заявив Сі Цзіньпін, нині китайські вчені проводять третю фазу випробувань низки 

антикоронавірусних вакцин. І коли ті будуть готові, вони будуть доступні іншим державам, а 

країнам, що розвиваються, - на пріоритетній основі, пообіцяв він. 

Сі Цзіньпін також запевнив, що Китай готовий ділитися з іншими державами своїм досвідом 

боротьби з коронавірусом, діагностикою та лікуванням. 

Він також виступив із підтримкою дій ВООЗ у ситуації пандемії і висловив переконання, що вона 

має продовжувати й надалі грати провідну роль у боротьбі з вірусом. 

 «Стикаючись з вірусом, ми повинні посилити солідарність і пройти через це разом. Ми повинні 

слідувати науці, повністю сприяти провідній ролі ВООЗ, а також запустити міжнародний 

механізм реагування для того, щоб перемогти вірус», - заявив голова КНР. Зараз треба знову 

відкривати підприємства й школи, створювати робочі місця та відроджувати економіку та 

відновлювати глобальні ланцюги постачання, вважає китайський лідер. Треба не лише 

піднімати національні економіки, але й робити внесок у відновлення світової економіки, заявив 

він. 

«Вірус буде знищено, людство переможе у цій битві», - висловив переконання глава КНР. 
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Він закликав давати рішучу відсіч будь-яким спробам «стигматизації і політизації» теми 

коронавірусу. Також він закликав не створювати нових блоків і відгороджуватися від інших, 

адже перемогти біду можливо лише спільними зусиллями. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3104574-kitaj-obicae-peredati-50-miljoniv-na-

borotbu-z-covid19.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу 

27.09.2020|13:34|РБК-Україна 

У Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу. Десятки тисяч людей отримали щеплення 

експериментальною вакциною. 

Про це повідомляє New York Post. 

Разом з тим безпеку та ефективність застосованої вакцини наразі не доведено. 

Вакцину китайці отримують з липня. Член Національної комісії охорони здоров'я Китаю Чжен 

Чжунвей, заявив, що КНР отримала підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я перед 

тим, як розпочати її використання. За його словами, деякі люди, які належать до професій 

«високого ризику», наприклад медичний персонал передової лінії, мають право отримувати 

вакцину з 22 липня. 

Член Нацкомісії запевнив, що протягом клінічних випробувань не було помічено серйозних 

побічних ефектів внаслідок застосування вакцини. 

При цьому в ВООЗ у суботу заявили, що Китай видав «внутрішній дозвіл на екстрене 

використання». Він видається на розсуд країн та не підпадає під затвердження організації. 

Нагадаємо, 22 вересня президент США Дональд Трамп під час своєї промови на Генасамблеї 

ООН закликав притягнути до відповідальності Китай за виникнення пандемії коронавірусу. 

На думку Трампа, Пекін на ранніх етапах поширення COVID-19 не заборонив міжнародні 

авіарейси зі своєї території та заразив весь світ. 

Як писало РБК-Україна, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від 

коронавірусу; патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності. 

Джерело: https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitae-nachali-massovuyu-vaktsinatsiyu-

koronavirusa-1601202891.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3104574-kitaj-obicae-peredati-50-miljoniv-na-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3104574-kitaj-obicae-peredati-50-miljoniv-na-borotbu-z-covid19.html
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitae-nachali-massovuyu-vaktsinatsiyu-koronavirusa-1601202891.html
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/kitae-nachali-massovuyu-vaktsinatsiyu-koronavirusa-1601202891.html
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КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Посольство Китаю в Україні провело в онлайн-форматі прийом з нагоди 71-ї річниці заснування 

КНР 

23.09.2020|12:00|Сіньхуа  

Посольство Китаю в Україні провело напередодні урочистий прийом з нагоди 71-ї річниці 

заснування КНР для українських політиків, бізнесменів, вчених і діячів культури. Через епідемію 

нового коронавірусу захід проходив в онлайн-форматі. 

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун в своїй вітальній промові заявив, що День утворення держави 

- священне свято для народів усіх країн світу. В цьому році, в непростий час боротьби проти 

COVID-19, китайське дипломатичне представництво вирішило відсвяткувати День заснування 

КНР особливим способом. 

Фань Сяньжун дав високу оцінку підтримці, яку Китай і Україна надають одна одній в ході 

пандемії нового коронавірусу. Він нагадав, що китайський уряд надає Україні різнобічну 

допомогу в боротьбі з COVID-19. Український президент Володимир Зеленський неодноразово 

схвалював заходи, що вживаються КНР для стримування нового коронавірусу, а прем'єр-міністр 

України Денис Шмигаль особисто був присутній на телемості між китайськими та українськими 

медиками. На думку посла, настільки активна взаємодія під час спалаху нового коронавірусу є 

черговим свідченням того, що співпраця двох країн має міцний фундамент. 

Фань Сяньжун також зазначив, що в період пандемії Китай і Україна добилися цілого ряду успіхів 

і в інших областях кооперації. Зокрема, В. Зеленський підписав указ, за яким тимчасово ввів 

безвізовий режим для громадян КНР. Віце-прем'єр України Ольга Стефанішина стала головою 

Комісії зі співробітництва між урядами України і Китаю від української сторони. Глави МЗС двох 

країн провели телефонну розмову, а їх заступники - консультації в режимі відеозв'язку. 

Заступник міністра комерції КНР Юй Цзяньхуа і заступник голови Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Качка спільно головували на 

засіданні підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі 

співробітництва між урядами Китаю і України, що пройшов у форматі відеоконференції. 

Крім того, двом країнам вдалося досягти прогресу в об'єднанні своїх транспортних 

інфраструктур: нещодавно в Київ прибув перший регулярний контейнерний поїзд з Китаю. 

Незважаючи на спад у світовій економіці, в першому півріччі 2020 року Китай і Україна 

наростили двосторонній товарообіг на 20%, що допомогло Китаю зберегти статус найбільшого 

торгового партнера України. 
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На прийомі також виступив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, 

привітавши китайський уряд і народ з 71-ю річницею заснування КНР. Є. Єнін високо оцінив 

успіхи в розвитку, досягнуті Новим Китаєм з моменту його утворення, і особливо успіхи КНР в 

області боротьби проти COVID-19, які привернули увагу всього світу. Одночасно він висловив 

щиру подяку уряду Китаю за підтримку і допомогу, що надаються Україні в період пандемії 

нового коронавірусу. 

Є. Єнін також зазначив, що Китай має найбільш динамічну економіку у світі і є другом України. 

За 28 років взаємного дипломатичного визнання дві країни досягли значних результатів у всіх 

областях співпраці. Україна хоче продовжувати розширювати взаємодію з Китаєм на благо двох 

країн та їх народів.  

Джерело: http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-09/23/content_76734145.htm  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські інвестори АТ «Мотор Січ» зі Skyrizon і група DCH повторно звернулися до АМКУ за 

дозволом на концентрацію 

23.09.2020|23:46|УНІАН 

Розглядаючи поведінку українських органів влади як державне рейдерство і спробу 

експропріації інвестицій, китайські інвестори зі Skyrizon направили КМУ в особі Міністерства 

юстиції претензію. 

Група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського та її китайські партнери 

Skyrizon повторно подали заявку до Антимонопольного комітету України на погодження купівлі 

пакету акцій АТ «Мотор Січ». 

Про це повідомила прес-служба DCH. 

Як відомо, Китайські акціонери АТ «Мотор Січ», не можуть приступити до управління компанією 

з 2017 р. Протягом усього цього періоду часу діяльність «Мотор Січі» заблокована через низку 

арештів, накладених в рамках кримінальних справ трирічної давності, в яких немає 

підозрюваних і які навіть не розслідуються. А АМКУ, у свою чергу, під формальними приводами 

не розглядає заявку Skyrizon, яка раніше подавала документи спільно з держконцерном 

«Укроборонпром», але після фактичної відмови держави займатися «Мотор Січчю» об'єднала 

зусилля з DCH, однією з найпотужніших українських диверсифікованих бізнес-груп. 

Розглядаючи поведінку українських органів влади як державне рейдерство і спробу 

експропріації інвестицій, китайські інвестори з Skyrizon направили КМУ в особі Міністерства 

юстиції претензію з інформацією про намір розпочати міжнародний арбітраж проти держави 

http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-09/23/content_76734145.htm


 

25 

 

      

Україна для компенсації збитків понад $ 3,5 млрд. і в кінці поточного місяця згідно з чинним 

законодавством повинна бути створена міжвідомча робоча група в особі представників ОП, 

РНБО, АМКУ, ГПУ, СБУ, профільних міністерств. 

Занепокоєність китайських інвесторів «Мотор Січ» пов'язана як з фінансовими збитками, які 

вони понесли, інвестувавши більше $1 млрд., так і з плачевним станом справ на підприємстві. 

«Компанія «Мотор Січ» швидко занепадає, і ми як інвестори несемо величезні збитки», - 

прокоментував дію незаконних арештів Ван Цзін, ключовий акціонер компаній Beijing Xinwei 

Technology Group і Beijing Skyrizon — які в 2016 році придбали акції АТ «Мотор Січ», в 

відеозверненні, наданому РБК-Україна. За його словами, процеси, що відбуваються навколо 

компанії «Мотор Січ», лежать поза сферою бізнесу: «Як інвестора, мене дуже дивує одне 

питання — чому крім нас нікого по-справжньому не хвилює питання виживання»Мотор Січ»? 

Щоб отримати більшу частку ринку на найбільшому, найбільш швидкозростаючому в світі 

китайському ринку, зайняти на ньому більш сильні позиції і отримати перспективи розвитку, 

компанія повинна сформулювати і реалізувати стратегічний середньостроковий і 

довгостроковий план розвитку своєї продукції і послуг», — говорить Ван Цзин, і задається 

риторичним питанням, хто ж відповість за десятки тисяч безробітних фахівців у разі банкрутства 

компанії з більш ніж столітньою історією. 

Як повідомлялося раніше, 14 Вересня 2020 року Шевченківський районний суд Києва в 

черговий раз відкинув клопотання адвокатів акціонерів компанії і відмовився знімати арешти з 

акцій АТ «Мотор Січ». Адвокати заявили, що своїми рішеннями українські суди сприяють 

блокуванню роботи підприємства, а також намагаються «заморозити» нинішню патову 

ситуацію, що є систематичним порушенням прав акціонерів. Крім цього, адвокати відзначають, 

що надумані кримінальні справи і наступні за ними арешти акцій мають політичне та корупційне 

підґрунтя. 

Експерт прогнозувати, що майбутній неминучий розвал слідства по надуманих кримінальних 

справах і скасування арештів стануть «явкою з повинною» для багатьох учасників схеми 

захоплення і блокування «Мотор Січ» — кримінальні звинувачення за крах заводу і диверсію 

розгорнуться проти державних функціонерів, пов'язаних із попередньою і діючою владою. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-investori-at-motor-sich-zi-skyrizon-i-

grupa-dch-povtorno-zvernulisya-do-amku-za-dozvolom-na-koncentraciyu-ostanni-novini-

11157464.html  

________________________________________________________________________________ 
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Україна і Китай будуть посилювати торговельно-економічне співробітництво 

24.09.2020 |15:05| Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації МЕРТ 

Сьогодні, 24 вересня, у Мінекономіки відбулася зустріч Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Ігоря Петрашка з Й.В. Надзвичайним та Повноважним Послом 

Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном. 

На зустрічі були також присутні Заступник Міністра – Торговий представник України Тарас Качка, 

Радник з торговельно-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь, 

представники Мінекономіки і дипломати Посольства КНР в Україні. 

“Торгівля з КНР є стратегічно важливим напрямом для України. КНР - №1 за обсягом товарообігу 

серед партнерів України в світі (за умови, якщо ми розглядаємо торгівлю з ЄС як з окремими 

країнами). Потенціал співпраці величезний, тому ми всіляко підтримує поглиблення нашого 

торгово-економічного співробітництва”, - зазначив Міністр Ігор Петрашко.  

За його словами, географічне положення України - важливий фактор для пошуку можливостей 

в трикутнику Україна-Китай-ЄС. ЗВТ з ЄС і початок торговельної лібералізації з КНР може надати 

в майбутньому істотні переваги в реалізації спільних стратегічних проєктів. 

Сторони обговорили потенційну співпрацю і нові проєкти у сферах інфраструктури, галузях 

промисловості, аграрного сектору. Щодо АПК, зокрема, йшлося про розширення номенклатури 

аграрної продукції на ринках сторін та зростання обсягів торгівлі між Україною і КНР. 

Українська сторона висловила готовність до проведення Четвертого засіданні Комісії зі 

співробітництва між Урядом України та Урядом КНР в «off line» режимі і очікує пропозиції щодо 

термінів від Китайської сторони. 

Джерело: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4e7ccba9-4c0d-4172-aa31-

972be1b3102d&title=UkrainaIKitaiBudutPosiliuvatiTorgovoekonomichneSpivrobitnitstvo  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна експортувала 25% мороженого м’яса великої рогатої худоби в Китай 

24.09.2020|14:01|Agravery.com  

У січні-серпні 2020 року Україна експортувала 15,3 тис. тонн м’яса ВРХ на суму $52,7 млн. 

Про це повідомляє agrotimes.ua. «13,7 тис. тонн у загальних поставках вітчизняного м’яса ВРХ 

за кордон склала морожена яловичина — на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. 

На ній Україна заробила $48 млн — на 15% більше, ніж за вісім місяців минулого року», — 

йдеться в повідомленні. Зазначимо, що головними імпортерами мороженого м’яса ВРХ 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4e7ccba9-4c0d-4172-aa31-972be1b3102d&title=UkrainaIKitaiBudutPosiliuvatiTorgovoekonomichneSpivrobitnitstvo
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4e7ccba9-4c0d-4172-aa31-972be1b3102d&title=UkrainaIKitaiBudutPosiliuvatiTorgovoekonomichneSpivrobitnitstvo
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протягом восьми місяців стали: Китай — 25,4%, Азербайджан — 22,5%, Казахстан — 17,1%. Слід 

додати, що ще 1,6 тис. тонн у структурі експорту м’яса ВРХ становить свіже чи охолоджене м’ясо, 

що на 84% менше, ніж за такий самий період 2019 року. Вартість поставок свіжого чи 

охолодженого м’яса ВРХ також просіла на 84% — до $4,7 млн. Основними покупцями свіжого 

чи охолодженого м’яса ВРХ протягом січня-серпня 2020 року були: Білорусь — 94,3%, 

Азербайджан — 3,2%, Туреччина — 1,9%. Зауважимо, імпорт свіжої, охолодженої та мороженої 

яловичини за вісім місяців 2020 року склав 1,2 тис. тонн. У грошовому еквіваленті — $5,2 млн. 

Джерело: https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportuvala-25-morozenogo-masa-vrh-v-

kitaj  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Україна та Китай обговорили розширення поставок агропродукції 

24.09.2020|16:42|УНІАН 

Зокрема, йшлося про розширення поставок аграрної продукції на ринки обох країн. 

Україна і Китай обговорили потенційну співпрацю і нові проєкти сфері в промисловості, 

інфраструктури та агропромислового комплексу. 

Про це передає прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства за підсумками зустрічі міністра Ігоря Петрашка з послом Китайської Народної 

Республіки Фань Сяньжуном. 

«Стосовно АПК, зокрема, йшлося про розширення номенклатури аграрної продукції на ринках 

Сторін та зростання обсягів торгівлі між Україною та КНР», - йдеться у повідомленні. 

Петрашко підкреслив, що торгівля з Китаєм є стратегічно важливим напрямком для України. 

«КНР - номер один за обсягом товарообігу серед партнерів України у світі (за умови, якщо ми 

розглядаємо торгівлю з ЄС як з окремими країнами). Потенціал співпраці величезний, тому ми 

всіляко підтримуємо поглиблення нашого торговельно-економічного співробітництва», - 

наводяться в повідомленні слова міністра. 

За словами Петрашка, географічне положення України - важливий фактор для пошуку 

можливостей у трикутнику Україна-Китай-ЄС. Міністр додав, що зона вільної торгівлі з ЄС і 

початок торговельної лібералізації з Китаєм може надати в майбутньому істотні переваги в 

реалізації спільних стратегічних проєктів. 

https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportuvala-25-morozenogo-masa-vrh-v-kitaj
https://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportuvala-25-morozenogo-masa-vrh-v-kitaj
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Джерело: https://www.unian.ua/economics/agro/ukrajina-ta-kitay-krajini-obgovorili-spivpracyu-v-

promislovosti-ta-apk-novini-11158697.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Китайські інвестори «Мотор Січі» закликали ВРУ створити слідчу комісію у справі про 

блокування їм доступу до підприємства 

25.09.2020|21:11|УНІАН 

Китайські інвестори авіабудівного АТ «Мотор Січ», звернулися до депутатів Верховної Ради з 

офіційним листом, в якому міститься прохання створити тимчасову слідчу комісію і припинити 

державне рейдерство, яке виражається в протизаконному блокуванні їм доступу до 

підприємства. До документа додано повний текст повідомлення про початок інвестиційного 

спору, раніше направленого в Мін'юст та іншим органам влади України, юридичний висновок 

європейського юридичного бюро про невідповідність кримінальних справ по «Мотор Січ» 

правовим нормам ЄС, результати науково-експертної оцінки українських вчених-економістів, 

що свідчать про фінансове і ринкове становище АТ, яке стрімко погіршується. 

Текст листа китайських інвесторів до депутатського корпусу ВРУ у своєму відеоблозі 

оприлюднив Олександр Дубінський, народний депутат, заступник голови Комітету з питань 

фінансів, податкової та митної політики. Документ був направлений всім 423 нардепам IX 

скликання, парламентському комітету з питань правоохоронної діяльності та тимчасовій 

спеціальній комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів. 

Китайські інвестори АТ «Мотор Січ» повідомляють, що змушені звернутися саме до Верховної 

Ради України тому, що за останні роки виконавча і судова гілки української влади повністю себе 

дискредитували. І просять нардепів втрутитися і припинити безпідставний тиск з боку 

держорганів, а також допомогти державі Україна уникнути збитків у розмірі $3,5 млрд., які вони 

як інвестори мають намір стягнути в якості компенсації в рамках інвестиційного спору у 

міжнародному арбітражі. 

Автори листа до ВРУ, серед яких відомий китайський підприємець Ван Цзін звертають увагу 

парламентаріїв на наступні факти: 1) акції АТ не належать державі ще з 2000 р.; 2) з 2015 р. АТ 

«Мотор Січ» виключено зі списку стратегічних підприємств; 3) у травні 2017 р. тодішній віце-

прем'єр Степан Кубів при особистій зустрічі запевнив китайських інвесторів у всебічній 

підтримці Україною їх співпраці з АТ «Мотор Січ». 

https://www.unian.ua/economics/agro/ukrajina-ta-kitay-krajini-obgovorili-spivpracyu-v-promislovosti-ta-apk-novini-11158697.html
https://www.unian.ua/economics/agro/ukrajina-ta-kitay-krajini-obgovorili-spivpracyu-v-promislovosti-ta-apk-novini-11158697.html
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Тому китайські інвестори «Мотор Січі» з подивом зустріли звістку про відкриття за ініціативою 

СБУ кримінального провадження - всього через 2 місяці після зустрічі з Кубівим. Вони 

підкреслюють, що приймали рішення про інвестиції в приватне АТ «Мотор Січ», знаючи, що на 

момент покупки акцій не було ніяких законодавчих обмежень на інвестиційні угоди з 

акціонерами підприємства. На підтвердження цього в документі, в тому числі, наведено 

зроблену вже в 2018 р. прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом публічну заяву: «Це на 

100% приватна компанія, і мені більше додати до цього нічого. Всі питання вирішує менеджмент 

самої компанії і власники». 

Китайські інвестори вважають, що єдиною метою активності СБУ було отримання фінансових 

вигод певними особами, що діють від імені держави. «Ситуація прояснилася в кінці 2017 року, 

коли певні особи від імені керівництва України в ультимативній формі повідомили нашим 

представникам, що ми зможемо фактично вступити в свої права акціонерів АТ «Мотор Січ» 

тільки в тому випадку, якщо забезпечимо безкоштовну передачу Україні в особі концерну 

«Укроборонпром» 25% акцій АТ «Мотор Січ» і 100 млн доларів. А арешти і заборони були 

накладені судом виключно щоб підтвердити серйозність ультиматуму і змусити нас погодитися 

на такі умови», — розповіли деталі події у зверненні до депутатів китайські інвестори «Мотор 

Січ». 

У підсумку протягом 3-х років китайські акціонери «Мотор Січ», що інвестували в цей актив 

близько $1 млрд.дол., не можуть отримати доступ до управління підприємством, не мають 

можливості його розвивати і отримувати дивіденди. Дії української влади вони розцінюють як 

держрейдерство і спробу експропріації інвестицій всупереч чинній між нашими країнами Угоді 

про захист інвесторів.  Тому у своєму зверненні до народних депутатів України вони 

висловлюють надію, що Верховна Рада докладе всіх зусиль для припинення свавілля.  «Ми 

просимо ініціювати створення слідчої комісії у ВР і таким чином захистити десятки тисяч 

працівників «Мотор Січі» від звільнення, а також зберегти державі $3,5 млрд., які в іншому 

випадку Україна буде зобов'язана виплатити», — резюмують китайські інвестори АТ «Мотор 

Січ» своє звернення до депутатського корпусу ВРУ. 

Таємницю і подробиці схеми блокування «Мотор Січі» Олександр Дубінський описав у відео, 

яким супроводив документ «У 2017 році беззмінний директор «Мотор Січ» Богуслаєв нібито 

продає завод китайцям, отримує від них майже $750 млн. Отримавши від китайців передоплату 

за завод, Богуслаєв віддавати його не хоче, а хоче китайців кинути і продовжувати поставки 

вертолітних двигунів в РФ, — розкрив він. - Щоб зберегти завод і не віддавати його, отримавши 

завдаток, Богуслаєв йде в СБУ і за «частку малу» домовляється, щоб Служба безпеки 

заблокувала угоду». Заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової 

та митної політики вважає, що ситуація навколо «Мотор Січі» - «додаткова мотивація для 

президента Зеленського, і Кабінету Міністрів, щоб «інвестняні» таки запрацювали». 
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Джерело: https://www.unian.ua/economics/other/kitayski-investori-motor-sichi-zaklikali-vru-

stvoriti-slidchu-komisiyu-u-spravi-pro-blokuvannya-jim-dostupu-do-pidpriyemstva-ostanni-novini-

11160482.html  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

У США відклали заборону на додаток TikTok 

21.09.2020 | 04:46 | УНН 

Уряд США відклав на тиждень заборону мобільного додатка TikTok, який привів би до його 

вилучення з американських магазинів додатків вже 20 вересня. Про це пише «Голос Америки» 

із посиланням на заяву Міністерства торгівлі США, передає УНН. 

“У світлі недавніх позитивних подій міністр торгівлі Уілбур Росс за вказівкою президента 

(Дональда) Трампа відкладе заборону ідентифікованих трансакцій відповідно до указу 13942, 

пов’язаних з мобільним додатком TikTok, які повинні були вступити в силу в неділю 20 вересня”, 

— йдеться в заяві міністерства. 

У заяві наголошується, що введення заборони відкладається до 23:59 27 вересня. 

Президент Трамп заявив в суботу, що він схвалив угоду між китайською компанією, якій 

належить TikTok, і двома великими американськими компаніями, що дозволить відкласти 

загрозу блокування популярного додатка в США з міркувань національної безпеки. 

Угода передбачає створення нової компанії TikTok Global, з базою розташування у США, в якій 

американським компаніям Oracle і Walmart буде належати 20 відсотків. Хоча створення такої 

структури не означає повного продажу ТikTok, мова йде про поступку власника додатка, 

китайської компанії ByteDance, яка, схоже, усунула занепокоєння адміністрації з приводу 

можливостей Китаю збирати дані користувачів програми. 

Виступаючи в недільній програмі на телеканалі Fox News, держсекретар США Майк Помпео 

заявив, що президент умовно схвалив цю угоду, і що якщо вона буде остаточно схвалено, то 

вона “стане гарантією, що ніхто в Китаї не матиме доступу до даних американців”. 

“Ми зробимо все, щоб цей заслін був реальним, щоб цей захист був серйозним, щоб дані 

зберігалися в місцях, не пов’язаних з китайською інформаційною системою”, — сказав Помпео. 

Нагадаємо, у свою чергу Китай відповів США за санкції щодо TikTok і WeChat. 

Джерело: https://www.unn.com.ua/ru/news/1892706-u-ssha-vidklali-zaboronu-dodatku-tiktok 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.unn.com.ua/ru/news/1892706-u-ssha-vidklali-zaboronu-dodatku-tiktok


 

32 

 

      

У США суд заблокував рішення Трампа про видалення WeChat 

21.09.2020|06:15| РБК-Україна 

Федеральний суд США заблокував виконання указу президента Дональда Трампа, який з 20 

вересня блокував роботу китайського месенджера WeChat. Суд зазначив, що указ порушує 

Першу поправку до Конституції США про свободу слова. 

Суддя обґрунтував своє рішення тим, що позивачі, в ролі яких виступають користувачі програми, 

змогли надати докази порушення подібним указом своїх прав.  

Вони заявили, що для багатьох WeChat є єдиним засобом зв'язку у суспільстві, в тому числі для 

китайців з обмеженим знанням англійської мови. 

Влада також не зможуть вимагати видалити додаток з магазинів Apple і Google. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив покупку американського сегмента 

соціальної мережі TikTok компаніями Oracle і Walmart. Це дозволить додатку продовжити 

роботу на території Сполучених Штатів. 

Трамп 18 вересня підписав заборону на завантаження програми TikTok в США. Заборона мала 

набути чинності з 20 вересня. 

Причиною заборони називають спроби забезпечити національну безпеку та захистити 

американців від загрози Китайської комуністичної партії. 

Джерело:  https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-sud-zablokiroval-reshenie-trampa-udalenii-

1600658673.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай висловив протест після звинувачень США в поширенні коронавірусу 

23.09.2020|11:58| УНІАН 

Китайська сторона висловила протест у зв'язку із заявою Трампа. 

МЗС Китаю висловило протест у зв'язку із заявою президента США Дональда Трампа на 75-й 

сесії Генеральної Асамблеї ООН, в якій він закликав притягнути Китай до відповідальності за 

пандемію коронавірусу. 

«На жаль, всупереч фактам, американська сторона використовувала трибуну ООН для 

фабрикації чуток, безпідставних нападок і очорнення Китаю з непорядних політичних цілей. 

Китайська сторона висловлює рішучий протест», - сказано в заяві МЗС Китаю, передає 

kommersant. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-sud-zablokiroval-reshenie-trampa-udalenii-1600658673.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-sud-zablokiroval-reshenie-trampa-udalenii-1600658673.html
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На Генасамблеї ООН також виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він закликав 

не допустити розколу світу через конфлікт США і Китаю. На його думку, технологічний і 

економічний розкол призведе до геостратегічного і військового. 

Що заявив Трамп:  

22 вересня Трамп у своєму виступі на загальнополітичних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН 

заявив, що вважає, що Китай дозволив заражати весь світ, не обмеживши польоти з країни. 

Зокрема він заявив: «Ми повинні притягти до відповіді країну, яка випустила цю чуму в світ - 

Китай! Уряд Китаю і ВООЗ - яка підконтрольна Китаю - помилково заявили, що відсутні докази 

передачі вірусу від людини до людини... У перші дні вірусу Китай зупинив поїздки всередині 

країни, дозволяючи при цьому літакам залишати Китай і заражати світ... ООН повинна 

притягнути Китай до відповідальності за його дії», - сказав Трамп. 

Як почалася пандемія коронавірусу: 

Поширення коронавірусу почалося в кінці 2019 року. Його спалах був зафіксований на рибному 

ринку в китайському місті Ухань. З тих пір хвороба стрімко поширилася по всьому світу. 

Президент США не раз заявляв, що відповідальність за поширення коронавірусу лежить на 

Китаї, який не попередив світ про небезпечну хворобу. 

На сьогоднішній день у світі від коронавірусу омерли 971 116 осіб, одужали 21 756 648 осіб. 

Всього підтверджено 31 615 836 випадків захворювання. 

Джерело: https://www.unian.ua/world/koronavirus-novini-kitay-visloviv-protest-pislya-

zvinuvachen-ssha-v-poshirenni-koronavirusu-novini-svitu-11156384.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Постійний представник КНР відкинув американські звинувачення у РБ ООН 

25.09.2020|17:22|Міжнародне радіо Китаю 

Постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь відкинув американські звинувачення щодо 

Китаю в контексті пандемії нової коронавірусної інфекції /COVID-19/. 

Під час дебатів на вищому рівні на тему «глобального управління після пандемії COVID-19» 

постійний представник США при ООН Келлі Крафт повторила вимогу президента США Дональда 

Трампа про притягнення Китаю до відповідальності за поширення коронавірусу. 

У відповідь на це Чжан Цзюнь вказав, що сьогоднішня зустріч – час для солідарності та 

співробітництва, до чого закликав переважну більшість членів Ради безпеки ООН. 

https://www.unian.ua/world/koronavirus-novini-kitay-visloviv-protest-pislya-zvinuvachen-ssha-v-poshirenni-koronavirusu-novini-svitu-11156384.html
https://www.unian.ua/world/koronavirus-novini-kitay-visloviv-protest-pislya-zvinuvachen-ssha-v-poshirenni-koronavirusu-novini-svitu-11156384.html
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«На жаль, ми знову чуємо шум з боку США, який настільки вибивається із загальної атмосфери 

нинішньої зустрічі. Китай виступає рішуче проти безпідставних американських звинувачень і 

відкидає їх», – заявив постійний представник КНР. 

За його словами, останнім часом американські політики одержимі нападками на інші країни й 

органи ООН. Зловживаючи майданчиками ООН і Ради безпеки, США поширюють «політичний 

вірус» і дезінформацію, створюють конфронтацію і розкол. 

Чжан Цзюнь підкреслив, що подібна практика не допоможе перемогти COVID-19. Навпаки, вона 

всерйоз підриває колективні зусилля міжнародної спільноти в боротьбі з пандемією. 

«Я кажу: досить. Ви вже створили достатньо проблем для всього світу», – заявив він. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200925/551313.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/china/3435/20200925/551313.html
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АНАЛІТИКА 
 

Не згоріти в полум’ї дракона. Як Україні налагодити вигідну економічну співпрацю з Китаєм 

22.09.2020|Тиджень| Любомир Шавалюк 

Гроші не пахнуть. Цю фразу часто вживають хапкі люди, особливо як виправдання за сумнівні 

оборудки. З одного боку, вони праві: гроші й мораль — принципово різні площини, перетин 

яких знайти вкрай важко. З іншого — такі люди та їхні оборудки регулярно потрапляють під 

шквал суспільної критики, з чого випливає, що є певні однакові для всіх червоні лінії, перетинати 

які в пошуках прибутку неприпустимо. Це справедливо на індивідуальному рівні. А як щодо 

міждержавних угод? 

Пандемія COVID-19 немов проколола західне колесо автомобіля глобальної економіки: 

євроатлантичні економічні системи зазнали важкого удару, від якого нелегко оговтатися. 

Автівка нахилилася, і весь її екіпаж потягнувся в іншу сторону, щоб на всіх парах не випасти з 

вікна. Азійські країни впораються з пандемією значно ефективніше, їхні економіки перебувають 

у хорошій формі, що зумовлює переформатування глобальних торговельних потоків у їхньому 

напрямі. Україна це чітко відчуває. Якщо за останні кілька років основним напрямом нашого 

експорту була Європа, то зараз ним стала Азія, передусім Китай, вивезення товарів до якого за 

перше півріччя 2020 року зросло на 92,7%. Можливо, така тенденція мине, але, як кажуть у 

народі, немає нічого більш постійного за тимчасове. Виникає запитання: чи може Україна 

отримати від цього ще якусь вигоду, окрім покращення торговельної статистики? 

За останні кілька місяців у державному управлінні України відбулася низка змін, які вказують на 

те, що держава прагне діяти в парадигмі дирижизму та здійснювати політику економічного 

націоналізму. Ми ще достеменно не знаємо, що зумовлює ці зміни: прагнення вивести країну 

на траєкторію розвитку, попіаритися за допомогою розумних слів чи якісно прикрити 

лиходійства нової хвилі корупціонерів в органах влади (уже є чіткі сигнали, що підтверджують 

кожну з трьох гіпотез, але третю найбільше). Однак якщо вже держава пішла цим шляхом, то у 

своїй найкращій версії він передбачає налагодження ефективних зовнішньоекономічних 

відносин, що ґрунтуються на національних інтересах. Якщо міряти інтерес України пропорційно 

до обсягу зовнішньої торгівлі (передусім експорту) з кожною країною, то Китай нині поза 

конкуренцією, а зважаючи на перспективи розвитку його економіки — і поготів. Отже, ми 

повинні розвивати торговельні відносини з КНР, налагоджувати їх так, щоб наша країна 

отримала від них максимальну вигоду. Як це зробити та які є підводні камені? 

Передусім слід зауважити, що Китай вибудовує власну економічну систему за принципом 

самодостатності, тобто намагається самотужки виробляти все необхідне. Тому подейкують, що 
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в ділових переговорах із зовнішніми партнерами китайські бізнесмени часто повторюють: 

мовляв ми нічого не купуємо, а тільки продаємо (до речі, тут у китайців можна повчитися, як 

бізнес уміє витримувати генеральну лінію державної політики). Ось доказ. Є така фінансово-

промислова група «Фінанси і кредит», власник якої — Костянтин Жеваго. Головний її актив — 

компанія Ferrexpo, третій у світі експортер залізорудних котунів. Також до неї належить 

автовиробник «АвтоКрАЗ», низка виробників комплектуючих до цих вантажівок та інші 

промислові активи. «Фінанси і кредит» відома дуже сильним маркетинговим підрозділом, який 

уміє продати продукцію компаній групи в найвіддаленіші куточки планети. Тому щороку група 

має продажі майже на всіх континентах. У Китаї група присутня вже багато років (торік на цю 

країну припадало 24% експорту Ferrexpo), має своє представництво (можливо, й не одне), але 

водночас не може продати жодного автомобіля. Якби був найменший шанс для такої угоди, 

група Жеваго ним обов’язково скористалася б. 

Донедавна КНР мала достатньо людського ресурсу, щоб розбудовувати самодостатню 

економіку. Держава просто витягувала мільйони селян із бідноти й переводила на роботу у 

промисловості та сфері послуг у міста, приваблюючи їх значним стрибком у рівні їхнього життя. 

Тому впродовж десятків років зайнятість у Китаї зростала на кілька мільйонів осіб на рік. Але 

схоже на те, що ця тенденція вичерпалася: кількість зайнятих досягла піку в 2017 році на рівні 

776,4 млн осіб (це близько до середньостатистичного рівня у світі у пропорції до кількості 

населення 1,4 млрд осіб) і відтоді знижується, утративши за два роки майже 1,7 млн зайнятих. 

Це означає, що китайська економіка переходить із фази екстенсивного розвитку в фазу 

інтенсивного. 

Це новий, потужний тренд, особливістю якого є, по-перше, неможливість швидко наростити 

виробництво будь-якої продукції через обмеженість робочої сили, а по-друге, переорієнтація з 

неефективних, неекологічних, нерентабельних виробництв на продукцію вищих укладів 

економіки. На цьому етапі з’являтимуться вузькі місця у пропозиції товарів із (більшою, але 

невеликою) доданою вартістю, тому Китай може почати імпортувати. Доказом цієї тези є 

показники експорту української металургії до КНР (див. «Китайські гірки»). Років 15–20 тому 

Китай був традиційним ринком для українських металургів. Однак потім китайці набудували 

металургійних заводів, відмовилися від нашої продукції та навіть витіснили її з багатьох 

зовнішніх ринків. Але кілька років тому КНР оголосила курс на ефективнішу металургію, 

задекларувавши намір закрити найстаріші сталеварні, і тепер нарешті дійшла до реалізації цих 

планів. Як наслідок, у першому півріччі 2020 року Україна експортувала до Китаю чорних металів 

(переважно чавуну) на $200 млн. Це суттєва сума з огляду на те, що ще три роки тому за цією 

товарною групою був майже нуль. Отже, не все так безперспективно, як може здаватися на 

перший погляд. Просто Україна повинна на регулярній основі моніторити можливості, що 

виникають на китайському ринку. І намагатися їх правильно використати. 
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При тіснішій співпраці з китайцями виникатимуть спокуси зрадити національний інтерес. Щось 

схоже відбулося в час Януковича. У 2012 році Державна продовольчо-зернова корпорація 

України (ДПЗКУ) взяла у китайського Експортно-імпортного банку кредит на $1,5 млрд головною 

умовою якого було щорічне постачання 4–6 млн тонн зерна в Китай. Гроші ми взяли (хоча не 

всі: було заявлено $3 млрд із яких вибрали лише половину як перший транш), але впродовж 

кількох років не виконували своїх зобов’язань. Коли після Революції гідності Генпрокуратура 

почала розслідувати діяльність старого керівництва ДПЗКУ, то виявилося, що корпорації було 

завдано збитків на десятки мільйонів гривень і, можливо, Китай підкупив її колишніх 

високопосадовців. Нове керівництво спробувало здолати корупцію в компанії й у 2016 році 

навіть показало пристойний результат: 1,1 млрд грн операційного прибутку. Але за наступні два 

роки цей показник був на два порядки меншим, тобто майже нульовим, а у 2019 році, після 

звільнення тепер уже колишнього керівництва, ДПЗКУ зафіксувала операційний збиток у 

розмірі 2,9 млрд грн. Джерела Тижня в компанії кажуть, що туди знову повернулися 

«схематозники», які лишень шукають можливостей, щоб якомога більше урвати. Беручи до 

уваги те, що на кінець 2018 року власний капітал ДПЗКУ становив –8,1 млрд грн, повернути 

китайський кредит стає неможливо. За таких умов компанія впевнено прямує до банкрутства, у 

разі якого виплачувати $1,5 млрд Експортно-імпортному банку Китаю буде українська держава 

за кошти платників податків. Ось найгірша реалізація «економічного націоналізму», яку тільки 

можна придумати. Якщо ми вже вирішили йти шляхом економічного націоналізму й 

налагоджувати вигідну торгівлю з Китаєм, то спочатку треба розв’язати внутрішні проблеми, 

щоб мати тверду позицію назовні. Інакше будуть провали. 

У стосунках із Китаєм є й неоднозначні моменти. Наприклад, як із продажем компанії «Мотор 

Січ» китайським Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Xinwei Technology Group. Тут є дуже багато 
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чинників. По-перше, проти угоди виступають американці. Окрім того, що вони наші геополітичні 

союзники, які фінансово, дипломатично й організаційно допомагають Україні протистояти 

російській агресії на Донбасі, вони також організували постачання комплектуючих на ДП 

«Антонов», завдяки яким Україна нещодавно вперше склала планер літака Ан-178 без 

російських деталей. По-друге, до початку війни на Донбасі «Мотор Січ» мала два базові ринки 

для своїх двигунів — Росію й Китай. Після анексії Криму ринок РФ відпав, залишився єдиний: 

торік експорт до КНР за товарною групою «Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові 

турбіни» становив $141 млн або 45% від усього вивозу за цією групою. Без китайського ринку 

на «Мотор Січ» чекають украй важкі часи, а якщо компанію не продати китайцям, то рано чи 

пізно вони все одно навчаться виробляти двигуни самостійно й відмовляться від української 

продукції. По-третє, майже всі патенти й конструкторські розробки, за якими «Мотор Січ» 

виробляє двигуни, належать конструкторському бюро ДП «Івченко-Прогрес». Про це говорив 

президент компанії В’ячеслав Богуслаєв. 

Тобто навіть у разі продажу «Мотор Січі» китайцям наша держава все одно матиме право вето 

на їхні потенційні рішення використовувати українські авіадвигуни (хоча всім відомо, як швидко 

китайці вчаться копіювати). По-четверте, зараз у Європі вважається правилом хорошого тону 

обмежувати наплив китайських інвестицій, зокрема у стратегічні галузі й інфраструктуру. В 

Україні таке рішення може бути лакмусовим папірцем, який виміряє справжню глибину нашої 

готовності до євроінтеграції. І ось на всі ці подекуди протилежні чинники слід зважати, вивести 

сумарний вектор національного інтересу й відповідно до нього вибудовувати державну 

політику, забезпечуючи командну гру багатьох органів влади разом із бізнесом і дипломатією. 

Поки що Україна демонструє лише хаотичні рухи в цьому напрямі, наприклад, зволікання АМКУ 

із ухваленням рішення про угоду чи замороження акцій «Мотор Січі» Службою безпеки України. 

Але це хаос, а не системний економічний націоналізм. 

Україна має що запропонувати Китаю й повинна на цьому грати. У деяких випадках нам 

потрібно докладати зусиль і, так би мовити, виконувати домашнє завдання, як у випадку з 

боротьбою за новий «шовковий шлях» (ту боротьбу ми програли, бо були неготовими). Але в 

деяких випадках підготовки не потрібно: наприклад, ніщо не заважає нам нарощувати експорт 

зерна в КНР, робити китайців залежними від нас у цьому сегменті й опісля говорити з ними з 

позиції сили. Треба тільки навчитися виконувати зобов’язання й не допускати провалів ані 

всередині, ні назовні. А це нульова стадія дирижизму й економічного націоналізму, яку, на жаль, 

Україна ще не пройшла.. 

Джерело: https://tyzhden.ua/Economics/247797  

________________________________________________________________________________ 

 

https://tyzhden.ua/Economics/247797
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Ежені Даві: «Несподіване відкриття Молдови для Китаю» 

22.09.2020|18:51| chinaobservers.eu 

З моменту проголошення незалежності від Радянського Союзу Молдова перебуває в 

постійному політичному перетягуванні каната між Росією та Заходом. Між населенням існують 

сильні розбіжності між тими, хто почувається ближче до Росії, і тими, хто дивиться на захід до 

Європи, особливо Румунії, з якою Молдова розділяє мову. Розташування Молдови між 

Румунією та Україною, робить її стратегічним інтересом як для Росії, так і для ЄС, незважаючи на 

її незначний розмір. 

З моменту приходу до влади проросійського президента Ігоря Додона наприкінці 2016 року 

Молдова ще обережніше дратує Росію, прагнучи до тісніших зв'язків з ЄС. У світлі цього 

постійного суперництва, що заважає Молдові між великими державами, нове партнерство з 

Китаєм може розглядатися як знахідка для Кишинева. Дійсно, Молдова нещодавно розкрила 

потенціал зв'язків з Пекіном. 

Продовження на мові оригіналу можна прочитати за посиланням. 

Джерело: https://chinaobservers.eu/moldovas-unexpected-opening-to-china  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Політолог про постачання авіадвигунів «Мотор Січ» в Китай: Україна має вчитися у США 

захищати свої інтереси 

22.09.2020|20:20| 112.ua 

Китай самостійно надав Україні доступ на свій ринок авіаційних двигунів, коли китайські 

інвестори купили акції АТ «Мотор Січ», і Україна повинна скористатися цим унікальним шансом 

напередодні сутички глобальних гігантів авіаційної індустрії за китайський ринок. Тим більше, 

що наш західний партнер показав гідний приклад, знайшовши дуже практичний вихід з самого 

початку політизованою ситуації з TikTok. 

Таку думку висловив відомий політолог Вадим Карасьов. 

«Українській владі потрібно усвідомити: комерційні інтереси України на китайському ринку - це 

виключно суверенне питання України і нікого іншого, - сказав експерт. - Китайські інвестори 

відкрили Україні доступ на неймовірний за місткістю ринок збуту, але ми готові плюнути на 150 

млрд доларів потенційного доходу за найближче десятиліття «. 

https://chinaobservers.eu/moldovas-unexpected-opening-to-china
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Експерт нагадав, що китайський ринок - єдиний в світі, який практично відновився до 

пандемічного рівня за обсягами перевезень. У той час як західні провідні виробники двигунів 

змушені скорочувати персонал через спад попиту на двигуни і літаки. 

Україна ще має можливість увійти на цей ринок безперешкодно за рахунок потужного 

китайського партнера. Але в перспективі палиці в колеса китайським інвесторам «Мотор Січі» 

виводять нашу країну просто «за дужки» глобальної конкурентної сутички. 

«Важко бути одночасно і бідним, і гордим, і дурним. Але Україні в ситуації з «Мотор Січ» це 

вдається. - іронізує Вадим Карасьов над тим, як Україна під тиском США відмовилася від 

величезного ринку. - Нашій владі пора тверезо поглянути на суть процесів, що відбуваються з 

точки зору своїх власних інтересів і включитися в боротьбу за китайський авіаринок - путівку 

туди Україні вже видали, але вона її намагається викинути в урну». 

Експерт зазначив, що держава Україна не зможе самостійно фінансувати розвиток авіаційної 

галузі бюджетними грошима, так само як локальний ринок на відміну від китайського не 

дозволяє забезпечити виробникові авіаційних двигунів «Мотор Січ» достатній обсяг замовлень. 

«Китайські замовлення дозволять економічно і технологічно розвиватися всієї української 

авіабудівної галузі без будь-якої державної підтримки. Україна не зможе дати галузі ні такого 

обсягу грошей, ні такого обсягу замовлень. Досить, щоб українські політики просто не заважали 

галузі: зараз унікальна історична можливість для прориву українського авіапрому на китайський 

ринок, другого такого шансу не буде «, - зазначив експерт. 

Нагадаємо, що недавно, посилаючись на інтереси своєї національної безпеки, американська 

влада в ультимативній формі зажадали від акціонерів соцмережі TikTok передати частину акцій 

компанії американським компаніям, нібито з метою захисту персональних даних і контролю, 

щоб вони не потрапили в руки уряду КНР. Позавчора Трамп заявив, що схвалив угоду між Oracle 

Corp., Walmart Inc. і ByteDance Ltd. по створенню нової компанії під назвою TikTok Global для 

запуску додатка для обміну відео в США. 

Джерело: https://112.ua/ekonomika/politolog-o-postavkah-aviadvigateley-motor-sich-v-kitay-

ukraine-nado-uchitsya-u-ssha-zashhishhat-svoi-interesy-550842.html 

________________________________________________________________________________ 
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ІНТЕРВ’Ю  
 

Як Китай дивиться на США, Україну і Росію? – Євгенія Гобова 

 

Відео за посиланням: https://youtu.be/rawJoMeZUZk  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://youtu.be/rawJoMeZUZk
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ІНФОГРАФІКА 
Відновлення китайської економіки у постпандемічному світі 

23.09.2020|18:30|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1201983.shtml  

________________________________________________________________________________ 
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Країни з найбільшою концентрацією промислових роботів  

24.09.2020|Statista | Niall McCarthy  

 

Джерело: https://www.statista.com/chart/13645/the-countries-with-the-highest-density-of-robot-

workers/ 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.statista.com/chart/13645/the-countries-with-the-highest-density-of-robot-workers/
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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


 

47 

 

      

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» 

 

________________________________________________________________________________ 


