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КИТАЙ 
 

ЕКОНОМІКА 

 

У третьому кварталі 2020 року в Китаї відзначили стійке зростання безготівкових платежів 

30.11.2020|14:00| Міжнародне радіо Китаю 

Безготівкові платежі Китаю в третьому кварталі 2020 року зберегли стійке зростання, сказано в 

доповіді Центробанку Китаю. 

У третьому кварталі обсяг грошових коштів у рамках безготівкових платежів, включаючи 

комерційні векселі, банківські картки та засоби онлайн-платежів, склав 1043,22 трлн юанів 

/158,65 трлн дол./, що на 12,66% більше, ніж за той самий період минулого року, повідомив 

Народний банк Китаю у своїй доповіді. 

Темпи зростання були вищими зареєстрованого в другому кварталі 6,83-відсоткового зростання 

в річному обчисленні. 

Обсяг угод з використанням банківських карт виріс на 6,86% у річному вираженні до 235,72 трлн 

юанів за третій квартал поточного року. 

Згідно з доповіддю, мобільні платежі показали швидке зростання в третьому кварталі, 

збільшилися на 35,57% у річному обчисленні до 116,74 трлн юанів. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201130/585117.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У жовтні 2020 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами Китаю 

перевищило 315 млрд юанів 

30.11.2020|14:30|Міжнародне радіо Китаю 

У жовтні поточного року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами Китаю 

склало 315,2 млрд юанів /47 млрд дол./.  

Про це свідчать офіційні дані. За даними Державного управління валютного контролю КНР, 

доходи Китаю від торгівлі за минулий місяць склали близько 1,66 трлн юанів, тоді як витрати — 

1,34 трлн юанів. Зокрема, доходи від торгівлі товарами склали 1,54 трлн юанів, витрати — 1,16 

трлн юанів, унаслідок чого позитивне сальдо склало 377,3 млрд юанів, свідчить статистика. 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201130/585117.html
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Дефіцит торгівлі послугами склав 62,1 млрд юанів, при цьому доходи і витрати сектора склали 

123,5 млрд і 185,6 млрд юанів відповідно. 

Джерело: http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201130/585120.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай планує запустити ринок вуглецевих ф'ючерсів 

01.12.2020|20:41| ГМК Центр 

Даний крок покликаний допомогти країні досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. 

Китай планує запустити ринок вуглецевих ф'ючерсів в рамках мети по досягненню вуглецевої 

нейтральності в 2060 році. 

Такий намір підтвердив заступник голови Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) 

Фан Синхай, повідомив Argus Media. 

«Ми сповнені рішучості запустити ринок вуглецевих ф'ючерсів для встановлення ціни на 

вуглець. Компанії зможуть таким чином краще планувати скорочення викидів СО2. Ми вважає, 

що ринок капіталів внесе невід'ємний внесок у боротьбу зі змінами клімату», - підкреслив 

Синхай. 

Подробиці щодо запуску ринку вуглецевих ф'ючерсів поки не розкриваються. 

У Китаї є кілька регіональних ринків спотової торгівлі викидами. У найближчі кілька років КНР 

планує запустити національну схему торгівлі викидами. Однак до сих пір в країні не було 

вуглецевих деривативів. 

Ф'ючерсний ринок Китаю в цілому все ще перебуває на початковій стадії розвитку, незважаючи 

на швидке зростання в останні роки. 

Китай – найбільший в світі виробник сталі. На його частку припадає 28% від світових викидів 

вуглецю. У планах Китаю подолати пік викидів СО2 в 2030 році і досягти вуглецевої 

нейтральності в 2060 році. Для цього буде потрібно близько $ 5,5 трлн інвестицій. 

Джерело: https://gmk.center/news/kitaj-planiruet-zapustit-rynok-uglerodnyh-fjuchersov  

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://ukrainian.cri.cn/news/chinaPic/3434/20201130/585120.html
https://gmk.center/news/kitaj-planiruet-zapustit-rynok-uglerodnyh-fjuchersov
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Huawei завершила будівництво першого заводу з виробництва чіпсетів 

07.12.2020|16:38|НВ Бізнес 

Китайська Huawei завершила будівництво свого першого китайського заводу з виробництва 

чіпсетів. 

Китайська Huawei завершила будівництво свого першого заводу з виробництва чіпсетів Wuhan 

Huawei Optical Factory Project (Phase II) в Китаї. Про це пише китайське видання Gizmochina з 

посиланням на звіт компанії. 

Загальна площа проєкту становить 208 900 кв. м. Відзначається, що це найбільша  R&D база 

компанії в центральному регіоні Китаю. 

Вона включає виробничий завод FAB, електростанцію CUB, завод програмного забезпечення 

PMD і деякі інші допоміжні об'єкти. 

Завод дозволить китайському гігантові створити повну виробничий ланцюжок напівпровідників 

- від проєктування мікросхем до їх виробництва. Як пише видання, це не єдиний подібний об'єкт 

від Huawei. Згідно з іншим звітом, компанія планує відкрити ще один завод з виробництва 

чіпсетів в Шанхаї. Він буде управлятися шанхайської науково-дослідницькою компанією від 

імені Huawei. 

Незважаючи на те, що завод чіпсетів знаходиться в стадії будівництва, він не зможе конкурувати 

з нинішніми лідерами. У наступному році Huawei почне виробляти 45-нм чіпи, а до 2022 року 

перейде на 28-нм чіпсети. Це далеко не ті 5-нм чіпсети, які зараз використовуються на 

флагманських смартфонах преміум-класу. 

Нагадаємо, що в травні цього року Сполучені Штати змінили один із стратегічних правил 

експорту, щоб блокувати поставки чіпів в Huawei Technologies. До введення санкцій США Huawei 

закупила у TSMC чіпів Tiangang з запасом мінімум на рік , щоб гарантувати постачання 

обладнання китайським телекомунікаційним операторам. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/huawei-dobuduvala-sviy-pershiy-zavod-z-virobnictva-

mikroshem-ostanni-novini-50128723.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї рекордне зростання експорту на тлі пандемії COVID-19 

07.12.2020|Deutsche Welle 

У листопаді експорт з КНР виріс на 21,1 відсотка. Поки інші країни переживають рецесію, Китай 

в четвертому кварталі розраховує на зростання ВВП до шести відсотків. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/huawei-dobuduvala-sviy-pershiy-zavod-z-virobnictva-mikroshem-ostanni-novini-50128723.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/huawei-dobuduvala-sviy-pershiy-zavod-z-virobnictva-mikroshem-ostanni-novini-50128723.html
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Експорт товарів з Китаю в листопаді поточного року різко збільшився до 268 мільярдів доларів 

США - приріст склав 21,1 відсотка у порівнянні з листопадом минулого року. Про це у понеділок, 

7 грудня, повідомила митна служба КНР. 

Найвищого темпу зростання експорту з лютого 2018 року сприяв високий попит на медичні 

товари та електроніку. Так, за 11 місяців 2020 року експорт текстильної продукції, зокрема 

захисних масок, збільшився на 33 відсотки. 

Імпорт до Китаю не виправдав очікувань 

При цьому рекордне зростання експорту супроводжувалося набагато меншим зростанням 

імпорту. В річному обчисленні воно, всупереч прогнозам, склало лише 4,5 відсотка. Це менше, 

ніж в жовтні, коли приріст склав 4,7 відсотка. 

Експерти відзначають, що загальний приріст в сфері зовнішньої торгівлі в обсязі 13,6 відсотка 

сприяє більш швидкому відновленню китайської економіки, ніж очікувалося. Оскільки ситуація 

з поширенням коронавірусу в Китаї з літа перебуває здебільшого під контролем - в КНР 

реєструються лише поодинокі випадки заражень, - економічне життя в країні нормалізувалося. 

Зростання ВВП на рівні шести відсотків 

У той час, як решта світу переживає викликану пандемією COVID-19 рецесію, Китай стане в 

цьому році єдиною великою економікою, де буде зафіксовано зростання. Експерти очікують на 

приріст ВВП на рівні до 2,2 відсотка. 

Важливі індикатори свідчать про те, що в четвертому кварталі поточного року економічне 

зростання в КНР може перевищити 5,5 відсотка, а деякі китайські експерти навіть прогнозують 

зростання у 6 відсотків. У третьому кварталі зростання ВВП склало 4,9 відсотка. 

У сфері виробництва в Китаї зафіксовані найвищі позитивні настрої за останні десять років. 

Індекс очікувань менеджерів з закупівель, складений авторитетним економічним журналом 

Caixin, в листопаді виріс з 53,6 до 54,9 пункту. Це найвищий показник з листопада 2010 року. 

Приріст в сфері трудової зайнятості в листопаді також виявився рекордним з травня 2011 року. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3mJKr  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай відкрив перший завод з випуску безпілотних автомобілів з 5G  

14.12.2020|18:18|Главком 

Автомобільний завод був побудований у місті Цзинань на площі близько 130 тисяч квадратних 

метрів 

https://p.dw.com/p/3mJKr
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У Китаї почав роботу перший в країні завод з виробництва безпілотних комерційних 

автомобілів, що використовують технологію зв'язку 5G. Про це напередодні повідомило 

агентство Синьхуа. 

Зазначено, що з виробничої лінії компанії Allcheer Intelligent Automobile у минулі вихідні зійшов 

перший автомобіль на нових джерелах енергії, розроблений для використання у сфері 

логістики. 

Автозавод був побудований China Construction Electric Power Construction Co. у місті Цзинань, 

адміністративному центрі провінції Шаньдун на сході Китаю, на площі близько 130 тис. кв. 

метрів. 

Виробнича потужність першої черги проєкту становить 100 тис. автомобілів на рік.  

 

Джерело: https://glavcom.ua/world/observe/kitay-vidkriv-pershiy-zavod-z-vipusku-bezpilotnih-

avtomobiliv-z-5g-724513.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

До 2035 року Шанхай стане провідним світовим фінансовим центром 

15.12.2020|14:26| russian.people.com.cn 

13 грудня була опублікована доповідь «Цілі будівництва та пропозиції щодо розвитку 

міжнародного фінансового центру Шанхая». Документ був спільно підготовлений Інститутом 

фінансів Шанхайського транспортного університету, Національної лабораторії фінансів і 

розвитку і Шанхайським фінансовим інститутом. Згідно з доповіддю, до 2035 року Шанхай стане 

провідним світовим фінансовим центром. 

У доповіді наголошується, що Шанхай вже домігся важливого прогресу і значних результатів в 

будівництві міжнародного фінансового центру. Нова структура, заснована на стратегії 

«подвійної циркуляції», висунула нові завдання по будівництву і розвитку міжнародного 

фінансового центру. Згідно цій структурі, до 2035 року Шанхай повинен стати глобальним 

фінансовим ринком, провідним Азію і світ, з відкритою модернізованою системою фінансового 

ринку, центром розподілу активів в юанях, бути на одному рівні з Лондоном і Нью-Йорком.  

У доповіді також наголошується, що твердження вищезгаданих цілей є неминучою вимогою для 

зміни глобальної економічної та фінансової структури, важливим проявом комплексної 

економічної потужності Китаю, а також основним змістом позиціонування Шанхая в якості міста 

світу. Для досягнення цих цілей необхідно прикладати зусилля в різних сферах, включаючи 

https://glavcom.ua/world/observe/kitay-vidkriv-pershiy-zavod-z-vipusku-bezpilotnih-avtomobiliv-z-5g-724513.html
https://glavcom.ua/world/observe/kitay-vidkriv-pershiy-zavod-z-vipusku-bezpilotnih-avtomobiliv-z-5g-724513.html
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будівництво системи фінансового ринку і структур, створення провідної в світі системи 

фінансової інфраструктури та технологій, удосконалення системи міжнародного правового 

нагляду та сучасної системи запобігання ризиків у відповідності до міжнародних стандартів, а 

також формування інтернаціоналізувати бізнес -середовища і команди першокласних фахівців. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1215/c31518-9799427.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Всесвітній банк прогнозує високий зріст економіки Китаю 

23.12.2020|14:28|Хвиля 

У 2021 році темпи зростання економіки Китаю можуть скласти майже 8% 

Всесвітній банк прогнозує, що в 2021 році темпи зростання економіки Китаю можуть скласти 

7,9%. 

У доповіді Світового банку відзначається, що в 2020 році зростання китайської економіки складе 

близько 2%. Разом з тим, відновлення економіки Китаю після різкого падіння через епідемію 

коронавірусу йде високими темпами, які перевершують очікування. У зв'язку з цим в 2021 році 

показники зростання китайської економіки можуть піднятися до 7,9%.  

Експерти Світового банку також прогнозують зростання економічної активності за рахунок 

розширення приватних інвестицій і зростання споживання. 

Нагадаємо, на боротьбу з пандемією коронавірусной інфекції і викликаного COVID-19 

економічної кризи країни світу витратили 13 трлн. доларів. Ця сума враховує і узгоджений в 

Конгресі США пакет заходів зі стимулювання економіки в умовах пандемії майже на 900 млрд. 

доларів. За оцінками експертів японського ділового видання Nikkei, прийняття все нових 

програм стимулювання економіки призводить до зростання державного боргу у провідних 

країн світу. Аналітики підрахували, що в 2021 році держборг країн світу досягне 125% їх 

сукупного ВВП. 

Як повідомляла «Хвиля», президент США Дональд Трамп заявив про те, що не підтримує 

прийнятий Конгресом законопроєкт про виділення 2,3 трлн доларів на допомогу економіці, 

бізнесу і громадянам США. Чинний президент розкритикував рішення Конгресу направити сотні 

мільйонів доларів іншим країнам, тоді як для звичайного американця передбачено тільки по 

600 доларів. «Я прошу Конгрес внести зміни в цей законопроєкт і збільшити ці сміховино 

жалюгідні 600 доларів до 2 тисяч або до 4 тисяч доларів для сімейної пари», – заявив Дональд 

Трамп. 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/1215/c31518-9799427.html
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Джерело: https://news.hvylya.net/221899-vsemirnyy-bank-prognoziruet-vysokiy-rost-ekonomiki-

kitaya 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подкаст: Економічний огляд Китаю 2020 року та прогноз на 2021 рік з доктором Пенелопою 

Прайм. 

22.12.2020|22:56|China Research Center 

У цьому епізоді ми маємо огляд економічних показників Китаю до 2020 року та прогноз на 2021 

рік з доктором Пенелопою Прайм, директором-засновником Китайського дослідницького 

центру.  

Доктор Прайм має 30-річний досвід вивчення економіки Китаю, зосереджуючись на таких 

темах, як іноземні інвестиції та торгівля, промисловий прогрес та розвиток провінцій. 

Ми обговорюємо економічне відновлення Китаю після пандемії та повернення до економічного 

зростання цього року, а також те, як уряд штату може впоратися із сповільненням економіки 

наступного року. Доктор Прайм також пропонує свій аналіз стану економічної реформи в Китаї 

та того, що випливає з такої політики, як кампанія зменшення заборгованості та стратегія 

подвійного обігу. 

Отримайте доступ до подкасту тут: https://www.amcham-shanghai.org/en/article/2020-china-

economic-review-2021-outlook-dr-penelope-prime 

Джерело: https://www.chinacenter.net/2020/news/2020-china-economic-review-2021-outlook-

with-dr-penelope-prime/ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Капіталізація китайського конкурента Huawei перевищила $100 млрд.  

24.12.2020|13:30|НВБізнес 

Капіталізація Xiaomi досягла заявленої на IPO мети і перевищила $100 млрд. 

Ринкова капіталізація китайського виробника смартфонів Xiaomi перевищила $100 млрд, пише 

Bloomberg. 

Вартість акцій компанії зросла на 9,1% на торгах у Гонконзі 23 грудня, в результаті чого ринкова 

капіталізація компанії і подолала знакову позначку. До кінця торгів сталася невелика корекція 

https://news.hvylya.net/221899-vsemirnyy-bank-prognoziruet-vysokiy-rost-ekonomiki-kitaya
https://news.hvylya.net/221899-vsemirnyy-bank-prognoziruet-vysokiy-rost-ekonomiki-kitaya
https://www.chinacenter.net/2020/news/2020-china-economic-review-2021-outlook-with-dr-penelope-prime/
https://www.chinacenter.net/2020/news/2020-china-economic-review-2021-outlook-with-dr-penelope-prime/
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— зростання акцій становить 7,6%. З урахуванням цього фактора капіталізація Xiaomi досягла 

802 млрд гонконзьких доларів, або $103 млрд. 

Зазначається, що Xiaomi розраховувала на капіталізацію в $100 млрд ще в 2018 році, після 

виходу компанії на біржу. Але тоді компанію оцінили майже вдвічі дешевше — у $54 млрд. Акції 

компанії почали рости в серпні цього року на тлі новин про включення Xiaomi в гонконзький 

індекс Hang Seng. З цього моменту акції виробника смартфонів зросли більш ніж в два рази. 

У грудні акції китайської компанії зросли ще 20% на тлі високих показників продажів під час 

фестивалю онлайн-шопінгу Double 12. 

Нагадаємо, що за підсумками третього кварталу 2020 року Xiaomi обігнала Apple за кількістю 

проданих смартфонів. Лідером продажів знову стала корейська Samsung, яка посунула з 

першого місця Huawei. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/kapitalizaciya-xiaomi-perevishchila-100-mlrd-dolariv-

ostanni-novini-50132285.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай може стати першою економікою світу вже у 2028 році: на 5 років раніше ніж очікувалося 

27.12.2020|15:39|Економічна правда 

Китай швидше відновлюється від пандемії і може стати першою економікою світу вже 2028 році, 

на 5 років раніше ніж очікувалося, обігнавши при цьому США. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження американського Центру 

економічних і ділових досліджень (CEBR). 

За оцінкою аналітиків, до 2028 року Китай стане найбільшою за обсягом ВВП країною світу. За 

прогнозом CEBR, до кінця десятиліття в трійку найбільших економік разом з США і Китаєм увійде 

Індія. 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/27/669574/   

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ant Group Джека Ма може створити фінансовий холдинг з регулюванням як у банку — 

Bloomberg 

29.12.2020|11:43|НВБізнес 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/kapitalizaciya-xiaomi-perevishchila-100-mlrd-dolariv-ostanni-novini-50132285.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/kapitalizaciya-xiaomi-perevishchila-100-mlrd-dolariv-ostanni-novini-50132285.html
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/27/669574/
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Компанія Ant Group китайського бізнесмена Джека Ма може створити холдингову компанію для 

управління підрозділами, які вимагають ліцензії на здійснення фінансової діяльності. 

Фінтех-стартап Джека Ма Ant Group розглядає можливість створення холдингової компанії, яка 

могла б регулюватися більше як банк, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з 

ситуацією. 

В управління холдингової компанії можуть передати підрозділу, що вимагають ліцензії на 

здійснення фінансової діяльності. Зокрема, це платіжні підрозділи, підрозділи з управління 

активами, страхування і споживчими позиками, а також цифровий банк MYbank. 

Підрозділи по доставці їжі і замовлення готелів в холдинг виводити не планують. Також 

джерело видання зазначило, що Ant не працює над планом по розділенню компанії. 

В рамках подібної структури Ant може піддаватися більшій кількості обмежень по капіталу, що 

потенційно обмежить його здатність надавати більше кредитів і рости з темпами останніх 

кількох років. 

Однак, це дозволить компанії працювати в сфері фінансових послуг, крім платіжного бізнесу. Це 

допоможе знизити тривогу інвесторів щодо недільного повідомлення Банку Китаю, з 

проханням до Ant «повернутися до коріння». 

Відзначається, що ці плани все ще обговорюються і можуть бути змінені. У Ant Group 

відмовилися від коментарів виданню. 

Нагадаємо, що китайська влада зірвала потенційно рекордне IPO Ant Group на біржах в Шанхаї 

і Гонконзі. Ant хотіла привернути на обох біржах по $17,2 млрд. За інформацією WSJ, вихід 

компанії Джека Ма на біржу зірвав особисто Сі Цзіньпін, якого розлютив виступ мільярдера на 

фінансовому форумі в Шанхаї 24 жовтня. 

Джек Ма розкритикував Пекін за контроль над фінансовими ризиками і сказав, що регулятори 

«Зосередилися тільки на ризики і випустили з уваги розвиток». Він також звинуватив великі 

китайські банки в «ломбардному мисленні», яке «Зашкодило багатьом підприємцям». 

За інформацією WSJ, на початку листопада Джек Ма намагався налагодити відносини з Пекіном. 

Він був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасування IPO. 

За інформацією Bloomberg, китайська влада рекомендувала Джеку Ма не залишати країну. За 

даними видання, зараз ключові топменеджери Ant Group практично кожен день спілкуються з 

регуляторами, щоб домогтися від них дозволу на ІРО. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/finance/ant-group-dzheka-ma-planuye-stvoriti-finansoviy-holding-

ostanni-novini-50132986.html  

________________________________________________________________________________  

https://nv.ua/ukr/biz/finance/ant-group-dzheka-ma-planuye-stvoriti-finansoviy-holding-ostanni-novini-50132986.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/ant-group-dzheka-ma-planuye-stvoriti-finansoviy-holding-ostanni-novini-50132986.html
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НАУКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Китайська місія на Місяць – прорив в дослідженні космосу 

30.11.2020|15:05|112.ua 

Повертається місія зі збору зразків місячного ґрунту «Чан'е-5» була відправлена в космос на 

ракеті-носії «Чанчжен-5». Якщо все пройде добре, посадковий модуль приземлиться в Океані 

бурь з боку Піка Рюмкер – на вулканічному плато на видимій стороні Місяця. 

 

Приблизно 50 років тому в Океан бурь була відправлена місія «Аполлона-12». У цьому районі 

знаходяться тверді гірські породи і грунт, яким близько 1,2 мільярда років, –  завдяки 

вулканічному виверження, яке відбулося приблизно в той період. 

Місія «Чан'е-5» – це найскладніша місія, за яку Китай коли-небудь приймався. За допомогою 

бура і механічної руки посадковий модуль спробує взяти зразки, які будуть завантажені в 

капсулу злітної модуля. Потім цей злітна модуль підніметься з поверхні Місяця і зробить 

стикування з іншим модулем на орбіті Місяця. Після цього зразки грунту і порід будуть 

перевантажені в повертається модуль, який доставить їх до Китаю для вивчення. 

Якщо у Китаю все вийде, він стане володарем перших геологічних зразків з поверхні Місяця 

після радянської місії «Луна-24» 1976 року. Апарат «Чан'е-5» повинен виконати цілу серію 

завдань за відносно короткий проміжок часу. На відміну від місій «Чан'е-3» і «Чан'е-4» місія 

«Чан'е-5» не розрахована на те, щоб виживати в умовах місячної ночі. Вона повинна буде 

зібрати зразки і доставити їх на Землю протягом пари тижнів, що випадають на місячний день. 

Китайська програма з вивчення Місяця, реалізація якої почалася з запусків орбітального апарату 

«Чан'е-1» в 2007 і 2008 роках, демонструє одну з сильних сторін підходу Китаю до дослідження 

космосу. У процесі реалізації планів Китаю вдалося уникнути синдрому дефіциту уваги, а також 

низки зупинок і поновлень, які заважали ефективній реалізації сучасної американської 

програми з дослідження Місяця. Пекін крок за кроком, повільно, але вірно втілює в реальність 

свою програму дослідження Місяця, кульмінацією якої – згідно з планами – повинна врешті-

решт стати висадка китайських астронавтів на поверхню Місяця. 

Тим часом всі спроби американців повернутися на Місяць стали жертвами постійно мінливих 

політичних забаганок. У своїй книзі «Чому так важко повернутися на Місяць?» ( «Why is it So 

Hard to Go Back to the Moon?») я пишу про те, як політика передчасно поставила хрест на 

програмі «Аполлон» і в самій утробі задушила ініціативу президента Джорджа Буша-старшого з 

освоєння космосу. У 21 столітті президент Джордж Буш-молодший спробував повернути 

Америку на Місяць, але президент Барак Обама вирішив не повертатися на Місяць. Потім 
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президент Дональд Трамп все ж схвалив ініціативу щодо повернення американців на Місяць. 

Тепер у міру наближення інавгурації Джо Байдена трамповская програма «Артеміда» знову 

опинилася в деякій небезпеці. 

Китай – це єдина країна, яка здійснювала посадки своїх апаратів на Місяць за останні кілька 

десятиліть. Недавні спроби Індії та приватної компанії з Ізраїлю зробити те ж саме зазнали 

невдачі через те, що оглядачі називають «балістичною посадкою» (тобто катастрофою). Таким 

чином, в сучасній гонці на Місяць Китай значною мірою випереджає своїх конкурентів. 

Переможець місячної гонки в 21 столітті отримає доступ до ресурсів Місяця та застовпить собі 

місце біля воріт, що ведуть до інших планет Сонячної системи,  – тобто саме йому буде належати 

майбутнє. 

Перетворення Китаю в пануючу космічну державу стане історичною трагедією. Китайський 

комуністичний режим є тоталітарним в такій мірі, якої ми не бачили з часів радянської Росії і 

нацистської Німеччини. Від концентраційних таборів для уйгурів до системи соціальних 

кредитів, Китай створив антиутопічне суспільство, що є повною протилежністю західним 

традиціям демократії та толерантності. Прагнення Пекіна до світового панування – від 

кібервійни до мілітаризації Південно-Китайського моря – це екзистенційна загроза для 

міжнародного миру. Та брехня про covid-19, яку Китай вселяв світовій спільноті, доводить, що 

китайський уряд не готове грати чесно. 

На щастя, Захід теж прикладає зусилля для дослідження Місяця. Індія збирається зробити ще 

одну спробу посадити свій апарат на поверхню Місяця. Приватна компанія в Ізраїлі у співпраці 

з однією німецькою компанією теж мають намір здійснити посадку на Місяці. 

У наступному році Америка зробить дві спроби висадки на Місяць: першу спробує зробити 

апарат компанії Astrobotic в липні, а друга спроба буде здійснена в жовтні компанією Intuitive 

Machines в рамках програми НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Далі буде більше. 

Кінцева мета програми «Артеміда» полягає в тому, щоб люди змогли висадитися на Місяці, а в 

подальшому і побудувати базу на південному полюсі цього супутника Землі. Те, чи зуміє ця 

програма пережити зміну адміністрації або ж вона стане жертвою синдрому дефіциту уваги, 

який погубив колишні програми з освоєння Місяця, визначить майбутнє людської цивілізації. 

Новій адміністрації Байдена слід добре подумати, перш ніж приймати остаточне рішення. 

Джерело: https://112.ua/mnenie/kitayskaya-missiya-na-lunu-proryv-v-issledovanii-kosmosa-

559376.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://112.ua/mnenie/kitayskaya-missiya-na-lunu-proryv-v-issledovanii-kosmosa-559376.html
https://112.ua/mnenie/kitayskaya-missiya-na-lunu-proryv-v-issledovanii-kosmosa-559376.html
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У Китаї завершуються випробування пасажирського авіалайнера власного виробництва 

30.11.2020|16:10| ЦТС 

Це найбільший лайнер, спроєктований і побудований в Китаї. 

Державна авіабудівна корпорація Китаю COMAC отримала дозвіл Адміністрації цивільної авіації 

країни на проведення завершальних і сертифікаційних льотних випробувань авіалайнера Comac 

C919. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Silkbridge. 

В сертифікаційних випробуваннях візьмуть участь шість літаків, вони пройдуть в різних районах 

країни. 

Відзначається, що розробка лайнера C919 почалася в першій половині 2010-х років. Це 

найбільший лайнер, спроєктований і побудований в Китаї. 

Літак має в довжину 38,9 метра і розмах крила 35,8 метра. Він буде випускатися в трьох 

варіантах, розрахованих на перевезення 156, 168 і 174 пасажирів на відстань до 5,5 тисячі 

кілометрів. 

Вважається, що на світовому ринку він буде конкурувати з літаками сімейств Airbus A320 і Boeing 

737. 

Сертифікаційні випробування C919 розраховують завершити до кінця поточного року, а в 2021 

році почати поставки перших літаків замовникам. 

Як очікується, першою літаки отримає китайська авіакомпанія China Eastern Airlines, що 

базується в Шанхаї. 

COMAC до теперішнього часу отримала замовлення на поставку 305 літаків з американо-

французькими двигунами CFM International Leap-1C. 

Нагадаємо, ЦТС писав, що в 2018 році китайський великогабаритний пасажирський авіалайнер 

Comac C919 здійснив перший переліт на далеку відстань, вилетівши з аеропорту Пудун у Шанхаї 

і благополучно приземлившись в аеропорту Шенлі, місто Дун'ін. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/30/v_kitae_zavershayutsya_ispytaniya_passazhirskogo_avialayne

ra_sobstvennogo_proizvodstva_62141  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://cfts.org.ua/news/2020/11/30/v_kitae_zavershayutsya_ispytaniya_passazhirskogo_avialaynera_sobstvennogo_proizvodstva_62141
https://cfts.org.ua/news/2020/11/30/v_kitae_zavershayutsya_ispytaniya_passazhirskogo_avialaynera_sobstvennogo_proizvodstva_62141
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Китайський апарат успішно сів на Місяць для збору ґрунту 

01.12.2020|19:14|УНІАН 

Метою місії є збір місячного ґрунту - на це завдання у модуля, що знаходиться на поверхні, є 48 

годин. 

Китайський апарат «Чан'є-5» здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. 

Посадка відбулася в районі піку Рюмкера в океані Бур в західній частині видимої сторони 

Місяця. 

Метою місії є збір місячного ґрунту - на це завдання у модуля, що знаходиться на поверхні, є 48 

годин. Потім злітний апарат доставить капсулу з приблизно двома кілограмами ґрунту на 

орбітальний модуль, який відправиться назад до Землі, передає meduza.io. 

Вивчення Місяця 

У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі, що доставила грунт з місяця на Землю — 

після США і СРСР. Остання місія з доставки місячного ґрунту була здійснена в 1976 році. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/osvoyennya-misyacya-kitayskiy-aparat-uspishno-siv-na-

misyac-dlya-zboru-gruntu-novini-11240162.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський батискаф опустився на дно Маріанської западини на глибину 10 909 метрів 

02.12.2020|14:05|ЦТС 

Під час експедиції батискаф зробив 13 занурень - вісім з них перевищили глибину 10 тисяч 

метрів, а одне із занурень підводного човна з екіпажем досягло рекордної глибини в 10 909 

метрів, яка перевищила висоту гори Еверест. 

Китайські океанографи опустилися на дно Маріанської западини на глибину в 10 тисяч 909 

метрів. Новий рекорд встановлений глибоководним апаратом Fendouzhe, що в перекладі 

означає «Борець».  

Про це пише ЦТС з посиланням на Укрінформ . 

Під час експедиції батискаф зробив 13 занурень в Маріанську западину - найглибше місце на 

планеті в західній частині Тихого океану. 

Вісім з цих занурень перевищили глибину 10 тисяч метрів, а одне із занурень підводного човна 

з екіпажем досягло рекордної глибини в 10 909 метрів, яка перевищила висоту гори Еверест (10 

904 метрів). 

https://www.unian.ua/science/osvoyennya-misyacya-kitayskiy-aparat-uspishno-siv-na-misyac-dlya-zboru-gruntu-novini-11240162.html
https://www.unian.ua/science/osvoyennya-misyacya-kitayskiy-aparat-uspishno-siv-na-misyac-dlya-zboru-gruntu-novini-11240162.html
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Відзначається, що підводний модуль для зйомки відео занурювався разом з Fendouzhe, щоб 

зафіксувати рекорд. 

Також повідомляється, що дослідники зібрали зразки відкладень, гірських порід і біологічні 

зразки з дна западини. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/12/02/kitayskiy_batiskaf_opustilsya_na_dno_marianskoy_vpadiny_n

a_glubinu_v_10_909_metrov_video_62185  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська місія Chang'e-5 зробила кольорові фотографії поверхні Місяця  

03.12.2020|13:15| focus.ua 

Посадковий апарат вже приступив до збору образів місячних каменів і пилу. 

Китайська місія Chang'e-5 відправила на Землю свої перші кольорові фотографії поверхні 

Місяця. Про це повідомляє ВВС . 

Спусковий апарат зафіксував панорамний вид, який тягнеться від поверхні Місяця під космічним 

кораблем і до самого горизонту. Chang'e-5 приземлилася на супутник Землі у вівторок, 1 грудня 

і приступив до збору зразків гірських порід і пилу для відправки назад на Землю. 

Зразки будуть спершу доставлено на орбітальний апарат, а після відправлені на Землю. Підйом 

зібраних порід може пройти в четвер, 3 грудня. 

Chang'e-5 - третя китайська місія, яка здійснила посадку на Місяць за останні 7 років. Дві 

попередні місії - Chang'e-3 і Chang'e-4 використовували статистичні посадочні апарати і невеликі 

всюдиходи. 

В рамках Chang'e-5 з Землі було запущено кілька космічних апаратів загальною масою 8,2 тонни. 

На орбіті супутника багатомодульні зонд розділився на дві частини, де перша залишилася 

обертатися навколо Місяця, а друга - приземлилася на поверхню. 

На Місяць приземлилися спусковий апарат і пристрій для запуску зразків. Посадковий модуль 

тепер використовує свої інструменти для пошуку і збору кращих місячних зразків. Як тільки 

операція буде завершена, зібрані камені і пил доставлять на орбіту Місяця, де їх підбере 

орбітальний апарат. 

Минуло 44 роки з тих пір, як в останній раз на Землю були доставлені місячні камені і пил. 

Американські астронавти місії Apollo і радянські роботизовані посадочні модулі доставили на 

Землю в цілому трохи менше 400 кг порід. 

https://cfts.org.ua/news/2020/12/02/kitayskiy_batiskaf_opustilsya_na_dno_marianskoy_vpadiny_na_glubinu_v_10_909_metrov_video_62185
https://cfts.org.ua/news/2020/12/02/kitayskiy_batiskaf_opustilsya_na_dno_marianskoy_vpadiny_na_glubinu_v_10_909_metrov_video_62185
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Всі зібрані зразки були віком понад 3 млрд років. Але матеріали Chang'e-5 повинні відрізнятися. 

Місія була націлена на високогірний вулканічний регіон під назвою Пік Рюмкер. Очікується, що 

зразки з цього місця будуть віком не більше 1,2-1,3 млрд років і зможуть дати додаткові дані 

про геологічну історію Місяця. 

Джерело: https://focus.ua/technologies/468622-kitayskaya-missiya-chang-e-5-sdelala-cvetnye-

fotografii-poverhnosti-luny-foto  

________________________________________________________________________________ 

 

 

На дорогах Китаю з'явилися повністю безпілотні авто  

03.12.20|15:02|Уніан 

Китайська компанія AutoX стала першою в Китаї, хто випустив на дороги безпілотні авто без 

людей в салоні й одразу ж відмовилася від віддалених операторів. 

Компанія AutoX першою запустила на дорогах загального користування Китаю тестування 

повністю безпілотних автомобілів без водія в салоні та віддаленого оператора, повідомляє 

TechCrunch. Тестування проходить в центрі Шеньчженя і в ньому бере участь 25 автомобілів. 

«Зазвичай розробники безпілотних автомобілів тестують їх в кілька етапів. Спочатку первинні 

прототипи їздять по полігону, потім після обкатки їх випускають на слабо завантажені дороги 

загального користування з одним або двома інженерами, після довгого тестування і 

виправлення помилок машини залишають без людей в салоні, але під наглядом віддаленого 

оператора, який може або безпосередньо перехопити управління, або показати шлях або 

дозволити проїхати там, де це заборонено правилами», - йдеться в повідомленні.  

Зазначається, що з приводу кінцевого етапу розвитку безпілотників у розробників є розбіжності: 

деякі вважають, що вже порівняно скоро машини будуть їздити повністю самостійно, 

справляючись з абсолютно будь-якими ситуаціями, інші ж вважають, що п'ятий (найвищий) 

рівень автономності навряд чи досяжний і безпілотним автомобілям, принаймні в найближчі 

десятиліття, знадобляться віддалені оператори, здатні підказати вихід з нестандартної ситуації. 

«Китайська компанія AutoX стала першою в Китаї, хто випустив на дороги загального 

користування безпілотні автомобілі без людей в салоні та при цьому відразу ж відмовилася від 

віддалених операторів, які доглядають за рухом машини», - підкреслює видання. 

У тестуванні використовуються 25 гібридних мінівенів Chrysler Pacifica, обладнаних лідарами, 

радарами та камерами, а також мають високоточну 3D-карту місцевості, по якій вони їздять. Цю 

ж модель через можливість електронного управління всіма основними вузлами та зручності 

https://focus.ua/technologies/468622-kitayskaya-missiya-chang-e-5-sdelala-cvetnye-fotografii-poverhnosti-luny-foto
https://focus.ua/technologies/468622-kitayskaya-missiya-chang-e-5-sdelala-cvetnye-fotografii-poverhnosti-luny-foto
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підключення комп'ютерів і датчиків використовують багато інших розробників, в тому числі 

Waymo, Voyage та Aurora. 

Тестування відбувається в діловому центрі Шеньчженя - одного з найбільших міст Китаю, який 

вважається місцем з найвищою концентрацією технологічних компаній. AutoX показала ролик 

з пробними заїздами, під час яких в машині сиділи пасажири й навіть собака, але під час тестової 

програми автомобілі не працюватимуть в якості роботаксі, доступних всім охочим. 

Влітку AutoX отримала подібний дозвіл на тестування безпілотних автомобілів без людини в 

салоні від влади Каліфорнії, причому вона стала лише третьою подібною компанією після 

Waymo і Nuro. Ймовірно, однією з причин цього стало те, що AutoX стала одним з лідерів 

останньому в рейтингу самостійності безпілотників, щорічно складається владою штату: в 

середньому автомобілі AutoX проїжджали 17,2 кілометра без необхідності у втручанні 

оператора за кермом. Примітно, що рейтинг очолила інша китайська компанія Baidu, яка 

обійшла традиційних лідерів у вигляді Waymo і Cruise. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/transport/na-dorogah-kitayu-z-yavilisya-povnistyu-

bezpilotni-avto-novini-ukrajina-11242565.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї заявили про створення найшвидшого у світі квантового комп’ютера 

04.12.2020|21:52|Укрінформ 

Китайські вчені створили прототип квантового комп’ютера «Цзючжан», який впорався зі 

стандартним перевірочним алгоритмом в 10 млрд разів швидше, ніж Sycamore – прототип 

квантового комп’ютера від компанії Google. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua. 

Обчислювальні можливості обчислювача, який назвали «Цзючжан», вчені перевірили за 

допомогою спеціального алгоритму GBS. «Цзючжан» впорався з ним в 100 трильйонів разів 

швидше від найпотужнішого з суперкомп’ютерів. Крім того, розробники заявили, що 

обчислювальні можливості їх апарата в 10 млрд раз перевершують Sycamore. 

Вчені-фізики підтвердили, що цей пристрій може вирішувати завдання, недоступні класичним 

комп’ютерам, тобто досяг «квантової переваги». 

Квантовими комп’ютерами називають обчислювальні пристрої, які в своїй роботи 

використовують принципи квантової механіки. На відміну від звичайних комп’ютерів, які 

складаються з бітів — одиниць інформації, які містять або 1, або 0, квантові комп’ютери 

https://www.unian.ua/economics/transport/na-dorogah-kitayu-z-yavilisya-povnistyu-bezpilotni-avto-novini-ukrajina-11242565.html
https://www.unian.ua/economics/transport/na-dorogah-kitayu-z-yavilisya-povnistyu-bezpilotni-avto-novini-ukrajina-11242565.html
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складаються з кубітів — осередків пам’яті і примітивних обчислювальних модулів, які зберігати 

в собі одночасно і нуль, і одиницю. 

Поки що повноцінних квантових комп’ютерів вчені не створили, існують тільки їх прототипи. 

Наприклад, в 2017 році фізик з Гарвардського університету Михайло Лукін розповів про 

створення 51-кубітного прототипу, а компанія Google в 2019-му році – про 53-кубітний прототип 

під назвою Sycamore. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3149072-u-kitai-zaavili-pro-stvorenna-

najsvidsogo-u-sviti-kvantovogo-komputera.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї заявили про створення гіперзвукового двигуна - досягне будь-якої точки Землі за дві 

години 

07.12.2020|09:25|Апостроф  

Китай розробив революційний гіперзвуковий реактивний двигун, здатний досягти будь-якої 

точки Землі за дві години. 

Про це повідомляє Еxpress. 

Так званий содрамовний (скорочення від «стоячий прямоточний повітряно-реактивний двигун 

з косою детонацією», - «Апостроф») реактивний двигун пропонує потенційний якісний стрибок 

вперед в області швидкості комерційних польотів. Китайські вчені стверджують, що створили 

двигун літака, здатний працювати на запаморочливій швидкості 16 махів. 

Якщо це правда, за оцінками експертів, літак з таким двигуном може прибути в будь-яку точку 

світу протягом двох годин після зльоту. 

Випробувальний політ прототипу в гіперзвуковій аеродинамічній трубі підтверджує заяви про 

безпрецедентні характеристики тяги, паливної ефективності і стабільності роботи. 

Дослідження було проведено інженерами під керівництвом професора Цзян Цзунліня з 

Інституту механіки Китайської академії наук. Вони прийшли до висновку, що двигун може також 

використовуватися в багаторазових трансатмосферних літаках, які будуть злітати горизонтально 

зі злітно-посадкової смуги аеропорту, прискорюватися на орбіті навколо Землі, а потім 

повторно входити в атмосферу і приземлятися в аеропорту. 

Революційна система має відносно просту конструкцію, що складається з трьох основних 

статичних компонентів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3149072-u-kitai-zaavili-pro-stvorenna-najsvidsogo-u-sviti-kvantovogo-komputera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3149072-u-kitai-zaavili-pro-stvorenna-najsvidsogo-u-sviti-kvantovogo-komputera.html
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Двигун включає в себе тільки одноступінчатий повітрозабірник, інжектор водневого палива і 

камеру згоряння з отвором для горловини, що веде до верхнього кінця повітрозабірника. 

Дослідники протестували двигун в потужній аеродинамічній трубі, здатній імітувати умови 

польоту на швидкості, що в 9 разів перевищує швидкість звуку. 

Теоретично повітряно-реактивний двигун може літати зі швидкістю, що в 16 разів перевищує 

швидкість звуку. Однак єдина на Землі аеродинамічна труба, здатна імітувати такий політ, все 

ще будується в Пекіні. 

Як повідомляв «Апостроф», в кінці листопада Китай запустив в космос зонд Chang'e-5, який 

приземлиться на Місяці для збору зразків з місячної поверхні. Ракета з зондом «Довгий марш-

5» успішно злетіла з китайського космодрому Веньчан. 

Джерело: https://apostrophe.ua/ua/news/world/2020-12-07/v-kitae-zayavili-o-sozdanii-

giperzvukovogo-dvigatelya---dostignet-lyuboy-tochki-zemli-za-dva-chasa/217030  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай проводить випробування першого безпілотного палубного вертольота 

07.12.2020|15:34|УНІАН 

Корпорація AVIC приступила до льотних випробувань безпілотного палубного вертольота AR-

500B, першого апарату такого класу, розробленого в Китаї. 

Про це пише N+1 з посиланням на Global Times. 

Зазначається, що під час першого польоту, тривалість якого склала близько півгодини, апарат 

виконав зліт, висіння, кілька маневрів і посадку. Проведені перевірки визнані успішними. 

Палубні безпілотні вертольоти на флоті: завдання 

Подібні літальні апарати покликані виконувати кілька завдань: розширення розвідувальних 

можливостей кораблів, пошуково-рятувальні операції. 

Завдяки невеликим палубним безпілотним вертольотам у флоту з'являється можливість 

оснастити безпілотниками невеликі кораблі без внесення в їхню конструкцію серйозних змін. 

Джерело: https://www.unian.ua/weapons/kitay-provodit-viprobuvannya-pershogo-bezpilotnogo-

palubnogo-vertolota-foto-ostanni-novini-11246654.html  

________________________________________________________________________________ 
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Китайська мова включена в перелік навчальних дисциплін в більш ніж 70 країнах 

14.12.2020|08:19| russian.people.com.cn 

Китайська мова включена в навчальну програму національних систем освіти в понад 70 країнах 

світу, заявив сьогодні заступник міністра освіти КНР Тянь Сюецзюнь. 

Понад 4 тис зарубіжних університетів в даний час пропонують навчання китайській мові, і 

близько 25 млн осіб вчать китайську мову за межами Китаю, сказав він в Пекіні на церемонії 

початку Тижня міжнародних обмінів в області навчання китайській мові 2020 року. 

За його словами, Китай вітає участь підприємств і громадських організацій у сприянні 

викладання китайської мови. 

В рамках Тижня міжнародних обмінів в області навчання китайській мові 2020 року відбудеться 

ціла серія різних онлайн і офлайн заходів, присвячених таким темам, як розвиток професійних 

навичок викладачів китайської мови і створення освітніх інтернет-ресурсів. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1215/c31517-9799083.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайський пошуковик Baidu намір випускати електрокари 

15.12.2020|10:55| focus.ua 

Компанія має намір розвивати власний проєкт під назвою Apollo. 

Інформаційне агентство Reuters , посилаючись на анонімні джерела, близькі до компанії, 

опублікувало інформацію про те, що велика інтернет-компанія Baidu, має намір створити 

власний електротранспорт. Швидше за все, це будуть безпілотні таксі. 

Як повідомили джерела, BigTech-компанія має намір залучити до нового проєкту одного з 

автобрендів, однак який саме, - невідомо. На даний момент Baidu щільно співпрацює з трьома 

автовиробниками, - Geely, GAC і FAW, - тому, можливо, що партнером виступить один з них. 

У Baidu хочуть розробити власні моделі, і для цього готові навіть побудувати новий завод, або 

ж просто обійтися потужностями компанії-партнера. Головне для пошукача - бути власником 

основного пакету акцій, а всі інші питання можна буде закрити, досягнувши спільних 

домовленостей. Експерти авторинку вважають, що якщо вже хто і стане партнером, то це GAC, 

тому що недавно дана компанія офіційно підтвердила статус Baidu в якості стратегічного 

партнера, однак не назвала умови співпраці. 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/1215/c31517-9799083.html
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Нагадаємо, що в 2017 році Baidu відкрила підрозділ під назвою Apollo, що займається 

розробкою технологій автопілота. Партнерами Apollo стали Geely, Volkswagen, Toyota і Ford. На 

сьогоднішній день в умовах міста тестуються таксі, оснащені системою Apollo. Поки що 

випробування проходять в трьох містах, але незабаром географію розширять до 30-ти міст. А 

буквально минулого тижня влада Пекіна видала Baidu дозвіл на тестування 5-ти прототипів 

роботаксі з автопілотом і без страхувального водія. 

Раніше стало відомо, що Volvo і Baidu створять роботаксі для Китаю. Партнери мають намір 

випускати безпілотні машини четвертого рівня автономності - це означає, що автомобіль 

розрахований на повністю самостійне пересування, але тільки на певних ділянках доріг. Volvo 

буде розробляти автомобілі, а Baidu - програмне забезпечення для них. Машини будуть 

проводитися для Китаю, який, як очікується, стане найбільшим ринком безпілотного транспорту 

в світі. 

Джерело: https://focus.ua/auto/469453-kitayskiy-poiskovik-baidu-nameren-vypuskat-elektrokary  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Альтернатива Android: нова ОС від Huawei вже доступна для скачування в Китаї 

16.12.2020|13:06| УНІАН 

У Китаї власники смартфонів Huawei лінійок P40 і Mate30, а також планшетів MatePad Pro вже 

можуть встановити операційну систему HarmonyOS 2.0. Ця система була розроблена Huawei без 

використання напрацювань Google. 

Як повідомляє DTF, система заснована на Huawei Mobile Services. В якості магазину додатків в 

ній використовується Huawei App Gallery - як і в актуальній оболонці EMUI11 на базі Android. 

Зараз операційні системи не відрізняються навіть зовні, інтерфейс у них майже однаковий. 

Зазначається, що основні нововведення HarmonyOS 2.0 зараз знаходяться «під капотом». 

Користувачі відзначають, що гаджети з новою системою стали працювати швидше і плавніше. 

При цьому, на нову ОС можна встановити додатки для Android, використовуючи .apk-файли. 

Фінальна версія HarmonyOS 2.0 вийде у 2021 році — перший час користувачам смартфонів 

Huawei буде запропоновано встановити її як другу ОС, поруч з EMUI 11 на Android. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/alternativa-android-nova-os-vid-huawei-vzhe-dostupna-

dlya-skachuvannya-v-kitaji-novini-11257454.html 

________________________________________________________________________________ 
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Капсула китайського зонда із зразками місячного ґрунту сіла на Землю 

16.12.2020|20:28|Інтерфакс-Україна 

Капсула китайського зонда із зразками місячного ґрунту сіла на Землю 

Капсула, скинута з апарату, що повертається китайського міжпланетного зонда «Чан'е-5» із 

зразками місячного ґрунту, в середу зробила успішну посадку на території Автономного району 

Внутрішньої Монголії Китаю, повідомило Національне космічне управління КНР (CNSA). 

Посадка капсули після входження в атмосферу Землі була здійснена за допомогою парашутної 

системи. Рятувальний загін направлений на її пошук. 

Операція ускладнюється темним часом доби і наявністю великого сніжного покриву в районі 

посадки. 

Зонд «Чан'е-5», що складався з посадкового модуля з злітною апаратом і орбітального модуля 

з повертається на Землю апаратом, був запущений ракетою-носієм «Чанчжен-5» ( «Великий 

похід-5») 23 листопада. 

Як повідомляло китайське космічне агентство, посадковий модуль зі злітною апаратом 

китайської станції зробив успішне м'яке примісячення 1 грудня в районі піку Рюмкер в Океані 

Бур в західній частині видимої сторони Місяця. 

2 грудня посадковий модуль станції, успішно пробуривши ґрунт Місяця, витягнув зразки 

геологічної породи з глибини двох метрів, а потім 3 грудня з допомогою руки-маніпулятора 

зібрав також зразки ґрунту з поверхні природного супутника Землі. В рамках місії модуль зібрав 

в цілому близько двох кілограмів геологічної породи. 

Перед стартом злітної апарату з посадкового модуля на Місяці був встановлений китайський 

прапор. 

6 грудня злітна апарат китайської автоматичної станції «Чан'е-5» з пробами ґрунту Місяця 

успішно зістикувався на орбіті Місяця з орбітальним модулем і передав контейнер зі зразками 

ґрунту, який повертається на Землю. Через шість днів апарат в зв'язці з орбітальним модулем 

зробив на орбіті Місяця маневри для виходу на перехідну орбіту Луна-Земля. Потім було 

проведено ще два коригування траєкторії польоту до Землі. Перед скиданням капсули апарат 

відокремився від орбітального модуля на відстані п'яти тисяч кілометрів від Землі. 

У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі після Росії та США, яка зуміла доставити 

місячний ґрунт на Землю, і першою реалізувала такий проєкт з 1976 року. 

Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/710408.html  

________________________________________________________________________________ 
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Понад 700 тис базових станцій стандарту 5G з'явилося по всьому Китаю 

17.12.2020|14:18| russian.people.com.cn 

Понад 700 тис базових станцій стандарту 5G було побудовано по всьому Китаю до жовтня 

поточного року. Такі дані наводяться в доповіді, опублікованій 15 грудня Китайською академією 

інформаційних і комунікаційних технологій / CAICT /. 

Швидкість і продуктивність мереж 5G значно перевищують аналогічні показники мереж 4G, 

йдеться в доповіді. 

У серпні-жовтні академія провела оцінку якості мереж мобільного зв'язку в 14 найбільших 

містах країни, в 10 з них середня швидкість інтернет-з'єднання перевищила 800 Мб / с для 

скачування і 100 Мб / с для завантаження. 

За перші 11 місяців поточного року частка мобільних телефонів, що підтримують стандарт 5G, в 

загальному обсязі продажів телефонів склала 51,4%, всього було поставлено 144 млн подібних 

пристроїв. 

За даними доповіді, до кінця 2020 року використання 5G створить пряму валову продукцію в 

розмірі 810,9 млрд юанів / 124,1 млрд доларів США / і додану вартість в розмірі 189,7 млрд 

юанів. 

Як очікується, в цьому році три найбільші постачальники телекомунікаційних послуг в Китаї 

інвестують в розвиток мереж, пов'язаних зі стандартом 5G, більш 210 млрд юанів, а сама 

технологія знайде ще більш широке застосування в різних галузях, в тому числі хмарні 

обчислення, великих даних і штучному інтелекті. 

Джерело: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1218/c31518-9800373.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

6300 років: Найстаріші рисові поля в світі виявлені в Китаї 

18.12.2020|12:26| focus.ua 

Вони розташовані на сході країни неподалік від Шанхая 

Китайські археологи виявили при розкопках, найдавніші в світі рисові поля. Їх вирощували 

більше шести тисяч років тому. Про це пише Daily Mail. 

Поля знайшли в місті Юяо в провінції Чжецзян. Площа полів складає близько квадратного 

кілометра і виявилося, що за час їх використання, стародавні землероби три рази міняли їх 

зовнішній вигляд, додаючи зручності. Спочатку поля спроєктували просто з насипами по межах, 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/1218/c31518-9800373.html
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щоб утримувати воду, потім додали дороги, щоб вивозити урожай, а потім поля повністю 

перепроєктувати в формі шахової дошки і додали іригаційну систему. 

Причому зміни вносили приблизно кожні дві тисячі років, згідно новшевства. 

«Еволюцію можна простежити до ранньої культури Хемду. Це найбільше і найстаріше рисове 

поле в світі», - зазначив Ван Юнлей, дослідник з Інституту культурних реліквій та археології 

провінції Чжецзян. 

Археологи також виявили рисові лусочки, колоски рису і насіння бур'янів. Також знайшли кілька 

глиняних горщиків, які працівники, мабуть, забули під час роботи. 

Крім цього, навколо полів розташовувалися п'ять доісторичних поселень, так що вчені 

збираються вивчити і їх теж. 

Джерело: https://focus.ua/technologies/469762-6300-let-samye-starye-risovye-polya-v-mire-

obnaruzheny-v-kitae 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Битва титанів. Як США, Китай і Корея борються за світове лідерство на ринку смартфонів 

18.12.2020|13:00| НВ 

Глобальні технологічні корпорації конкурують за кожну соту відсотка світового ринку. Ціна 

перемоги — лідерство на ринку операційних екосистем, а також телеком-ринку, включаючи 5G. 

А ціна поразки — вихід з гри на глобальному рівні й забуття. 

Якщо VR-окуляри або роботи-помічники поки що для нас екзотичні технології, то смартфони — 

звична частина життя. За домінування на цьому ринку йде напружена боротьба. Її учасники — 

компанії-техногіганти з оборотами в мільярди доларів, уряди найбільших світових економік і 

величезна кількість користувачів у різних країнах світу. Хто ж вийде з неї переможцем? І який 

оборот приймає ця глобальна боротьба в Україні? Своїми роздумами та прогнозами ділиться 

голова ради директорів ТОВ «АЛЛО» Дмитро Деревицький. 

Схід проти Заходу 

Гонка лідерів на міжнародному ринку смартфонів — тільки частина глобальної конкуренції за 

перше місце у світі інноваційних технологій. Той, хто виявиться в ній переможцем, буде 

формувати порядок денний практично для всього людства. І це розуміють як на Сході, так і на 

Заході. 

Історія про санкції уряду США проти китайської Huawei вже широко відома. Компанія втратила 

доступ до американського ринку напівпровідників, технології, необхідної Huawei для 

https://focus.ua/technologies/469762-6300-let-samye-starye-risovye-polya-v-mire-obnaruzheny-v-kitae
https://focus.ua/technologies/469762-6300-let-samye-starye-risovye-polya-v-mire-obnaruzheny-v-kitae
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розгортання мережі 5G. Крім того, санкції забороняють компанії Google надавати китайському 

телеком-гіганту доступ до оновлень ОС Android та інших сервісів Google, таких як Google Maps, 

YouTube, браузер Chrome тощо. Крім Китаю під ударом опинилися 90 млн користувачів Huawei 

у країнах Європи. До речі, в Україні частка ринку Huawei становить 16%. 

Для більш ясного розуміння масштабів протистояння варто додати, що уряд Великобританії 

також заборонив операторам мобільного зв’язку закуповувати та використовувати технології 

5G від Huawei. До кінця 2027 року цей ринок може виявитися для Китаю і зовсім закритий. 

Але все може змінитися. Влада США трохи послабила санкції, ймовірно під тиском власних 

технологічних компаній — постачальників різних продуктів для Huawei. Деяким американським 

компаніям було дозволено обмежене співробітництво з Huawei у рамках виданих спеціальних 

ліцензій. Міжнародні фінансові ринки вже відреагували на це рішення обережним оптимізмом. 

Але Huawei, Xiaomi, OPPO та інші технологічні гіганти Китаю не планують зупинятися на шляху 

до глобального лідерства. Усередині країни з мільярдним населенням впровадження 5G на 

споживчих ринках відбувається з величезною швидкістю. Менше, ніж через рік після видачі 

перших комерційних ліцензій, телеком-оператори вже запропонували масовому сегменту 

тарифні плани на нову послугу. Отримавши 110 мільйонів клієнтів, в Китаї заявили, що вони є 

найбільшим у світі ринком 5G за кількістю користувачів. 

У гру вступає третій 

Якщо в сегменті мобільного зв’язку нового покоління в лідери гонки вирвалися Китай і США, то 

за кількістю проданих смартфонів обидві країни змушені віддати пальму першості Південній 

Кореї. За підсумками третього кварталу 2020 року розрив між першим і другим місцем у 

глобальному рейтингу виробників склав 8%. Китайський Huawei досить сильно відстає від 

корейського конкурента. Але, на мою думку, на таку розстановку сил вплинуло кілька чинників: 

санкції та пандемія. 

Китай перший потрапив у коронакризу і, відповідно, першим почав виходити з неї. А Huawei — 

це компанія № 1 на китайському ринку. І якби не було американських санкцій, обмежень на 

технології, на софт, на поставку процесорів, то, думаю, ця компанія була б № 1 і в третьому 

кварталі (у другому кварталі Huawei № 1 у світі). 

До того ж, китайські виробники (Huawei, Xiaomi, BBK Group (OPPO & VIVO), ZTE) показали, що 

вони не тільки виробники продукції високого класу, але і відкрито ведуть цінову війну. Їм 

вдалося скоротити свою і партнерську прибутковість і тим самим значно знизити роздрібні ціни 

на свої продукти. У результаті технології стали доступними більшості людей у світі. 

Але міжнародний ринок смартфонів ще може піднести нам сюрприз. З огляду на ряд чинників, 

які складаються на глобальному ринку, у тому числі здешевлення технологій завдяки 

китайським компаніям і обмеження зростання Huawei, є ймовірність побачити нового 
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глобального лідера. Це може бути компанія Xiaomi, яка за кількістю проданих смартфонів вже 

обігнала Apple у третьому кварталі. 

Лей Цзюнь, засновник і СЕО Xiaomi, давно оголосив стратегічну мету, до якої компанія впевнено 

рухається. Пріоритет для китайського виробника — відкрити технології покупцям будь-якого 

рівня доходу. Якщо бренд Xiaomi спочатку придбав популярність у базовому і середньому 

цінових сегментах, то зараз компанія також випускає флагманські моделі, які за технічними 

характеристиками конкурують із Samsung, але при цьому коштують значно дешевше. Якщо 

динаміка і тренди збережуться, то через півтора року ми побачимо перший квартал з новим 

переможцем. 

Що обирають українці 

На ринок України впливає фактичне обмеження доступності процесорів для китайських брендів, 

через що у світі зараз дефіцит бюджетних смартфонів. Наші замовлення за окремими моделями 

виконуються менш, ніж наполовину. Основний висновок з цього — на тлі прогнозованого 

скорочення світового ринку на 11%, деякі виробники зростають, такі як, наприклад Xiaomi — 

+40%. 

В Україні Xiaomi утримує впевнене лідерство. На жаль, з усіх пристроїв екосистеми Xiaomi до 

нашої країни доходить тільки близько 20%. Але навіть цього достатньо для того, щоб бути 

першими. Цьому сприяє безліч факторів. 

По-перше, вони першими зробили якісний смартфон за низькою ціною. Навіть Huawei працював 

дещо в більш високому ціновому сегменті. 

По-друге, тренд на розумне споживання актуальний для України як ніколи. Смартфон сьогодні 

в багатьох відношеннях — це центр особистої екосистеми людини. Він є одночасно і гаманцем, 

і фотоапаратом, і енциклопедією, і навігатором, і кінотеатром, і багато чим ще. До того ж, це не 

просто гаджет, а пристрій, за допомогою якого можна заробляти, стежити за станом здоров’я, 

спілкуватися з друзями, здійснювати покупки. 

Зараз наклався ще один фактор — вимушена масова самоізоляція. У зв’язку з тим, що ми не 

можемо подорожувати, відвідувати різні заходи, спілкуватися з людьми наживо, наше життя 

активно переходить в онлайн. І жити в старому повільному смартфоні з поганою камерою стає 

дуже некомфортно. Покупці вибирають гаджет з хорошими можливостями, але високу ціну 

багато платити не готові. Тому в Україні активно зростає попит на світові китайські бренди. 

Точно передбачити результати наступного року зараз складно. Але з упевненістю можна 

сказати, що в Україні, як і в усьому світі, продовжать зростати китайські бренди, такі як Xiaomi, 

ZTE, Vivo, OPPO та інші. На глобальному ринку за динамікою 3 кварталу видно, що Xiaomi швидко 

наздоганяє Samsung. В Україні ж, ось уже майже два роки, вендор смартфонів номер один — це 
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Xiaomi. І я думаю, що наступного року в табелі про ранги світових виробників смартфонів Xiaomi 

підніметься на другу сходинку. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/experts/yaki-smartfoni-vibirayut-ukrajinci-svitoviy-rinok-

smartfoniv-ostanni-novini-50131091.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї відкрили перший в країні підвісний залізнично-автомобільний міст  

18.12.2020|14:55|ЦТС 

Як повідомляється, міст побив світовий рекорд по максимально допустимої швидкості руху по 

ньому поїздів. 

У китайській провінції Цзянсу був відкритий для руху транспорту перший в країні підвісний 

залізнично-автомобільний міст. 

Про це пише  ЦТС  з посиланням на  Sea News . 

Загальна протяжність моста становить 6,4 км, а довжина головного прольоту - 1092 м. На 

верхньому рівні розташована восьмисмугова автомобільна траса (по чотири смуги руху в кожну 

сторону). 

Максимальна швидкість руху по мосту становить 100 км / год. По нижньому рівню пустили 

високошвидкісні поїзди. Конструкція моста дозволяє складам їздити по ній зі швидкістю до 250 

км/год. 

Міст є частиною залізниці Ляньюньган-Чженьцзян. Відзначається, що залізниця скоротила час у 

дорозі між Ляньюньган і Шанхаєм з 11 до трьох годин. 

Як повідомляється, міст побив світовий рекорд по максимально допустимої швидкості руху по 

ньому поїздів. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/12/18/v_kitae_otkryt_pervyy_v_strane_podvesnoy_zheleznodorozh

no_avtomobilnyy_most_video_62486  
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https://nv.ua/ukr/biz/experts/yaki-smartfoni-vibirayut-ukrajinci-svitoviy-rinok-smartfoniv-ostanni-novini-50131091.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/yaki-smartfoni-vibirayut-ukrajinci-svitoviy-rinok-smartfoniv-ostanni-novini-50131091.html
https://cfts.org.ua/news/2020/12/18/v_kitae_otkryt_pervyy_v_strane_podvesnoy_zheleznodorozhno_avtomobilnyy_most_video_62486
https://cfts.org.ua/news/2020/12/18/v_kitae_otkryt_pervyy_v_strane_podvesnoy_zheleznodorozhno_avtomobilnyy_most_video_62486
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У Китаї презентували новий електричний кросовер – коштує вдвічі дешевше BMW X5 

21.12.2020|12:10|Апостроф 

У Китаї представили новий електрокар Voyah Free від концерну Dongfeng. Автомобіль має не 

тільки потужну силову установку, але і екстер'єр, розроблений фахівцями Italdesign. Електрокар 

на одному заряді може подолати 860 кілометрів, а орієнтовна його вартість становить 

приблизно 400 тисяч юанів, що робить Voyah Free вдвічі дешевше кросовера BMW X5. 

Новий кросовер Voyah Free є серійною версією концепту i-Free, який представили у вересні на 

пекінському автосалоні. Модель базується на архітектурі ESSA (Electric Smart Secure 

Architecture) з двохважелем підвіскою спереду, багаторичажка ззаду і тягової батареєю між 

осями. 

За габаритами новий Voyah Free схожий на легендарний BMW X5: довжина - 4905 мм, ширина 

- 1950 мм, висота - 1690 мм, колісна база - 2955 мм. Фахівці Italdesign зберегли довгий капот, 

кузов універсал і при цьому домоглися досить непоганого коефіцієнта аеродинамічного опору 

Cx = 0,28 (в BMW X5 G05 цей показник дорівнює 0,31). 

Віддача двомоторної модифікації Voyah Free становить 680 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. З 

місця він розганяється до 100 км / год за 4,8 секунди, а максимальна його швидкість становить 

200 км / ч. Базова модифікація здатна проїхати на одному заряді 500 км по циклу NEDC, а версія 

з 100-сильним 1,5-літровим бензиновим двигуном в ролі «екстендера» – 860 кілометрів. 

У салоні авто п'ять посадочних місць, а водія та пасажира розділяє високий тунель. 

Інформаційним комплексом можна управляти жестами і голосом, він підтримує технологію Face 

ID і оновлення «в повітрі». Представники компанії стверджують, що кросовер отримає 20 систем 

допомоги водієві, «розумну» навігаційну систему, активну технологію нічного бачення і багато 

іншого. 

За базову версію доведеться віддати 400 тис. юанів, що становить приблизно 1, 7 млн гривень і 

виглядає вельми привабливо. Для порівняння, базова вартість BMW X5 в Китаї становить 860 

тис. юанів, а за Audi Q7 доведеться віддати мінімум 689 тисяч юанів. 

Джерело: https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-21/v-kitae-prezentovali-dostupnyiy-

elektricheskiy-krossover---stoit-vdvoe-deshevle-bmw-x5/218313  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У Китаї почала роботу третя в країні повністю автоматична лінія метро 

22.12.2020|10:15|ЦТС 

https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-21/v-kitae-prezentovali-dostupnyiy-elektricheskiy-krossover---stoit-vdvoe-deshevle-bmw-x5/218313
https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-21/v-kitae-prezentovali-dostupnyiy-elektricheskiy-krossover---stoit-vdvoe-deshevle-bmw-x5/218313
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Склади без людської участі включаються, проходять діагностику, залишають депо та виходять 

на лінію, зупиняються на проміжних станціях і повертаються для санітарної обробки. 

У китайському місті Ченду розпочала роботу автоматична лінія метрополітену. Це третя 

повністю автоматична лінія метро в Китаї і перша лінія метро без машиніста метрополітену в 

Західному Китаї. 

У Ченду було відкрито рух відразу по п'яти нових лініях метрополітену. Одна з них –  лінія 9 – 

стала першою на заході країни повністю автоматичною лінією міського рейкового транспорту. 

Без людської участі склади включаються, проходять діагностику, залишають депо та виходять 

на лінію, зупиняються на проміжних станціях і повертаються для санітарної обробки. 

Повідомляється, що на 9-й лінії метро Ченду використовується автоматична система управління 

найвищого міжнародного рівня безпеки GoA4. Поїзд, що курсує на лінії, може вмістити 2 456 

осіб, а максимальна пасажиромісткість – 3 496 осіб. 

До кінця цього року в Ченду будуть введені в експлуатацію п'ять нових ліній повністю 

автоматичного метро і дві лінії будуть розширені. 

Експлуатаційна протяжність мережі офіційно перевищить 500 км, а масштаб лінійної мережі 

зробить Ченду четвертим містом за інтенсивністю використання міського залізничного 

транспорту в Китаї. 

Нагадаємо, раніше ЦТС писав, що в метрополітені китайського Шеньчжень стали 

використовувати інтерактивні вікна-дисплеї. Вони забезпечують хороший огляд навколишнього 

оточення і одночасно служать інтерактивним джерелом інформації про поїздку в реальному 

часі. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/12/22/v_kitae_nachala_rabotu_tretya_v_strane_polnostyu_avtoma

ticheskaya_liniya_metro_62524 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай запустив прототип багаторазової ракети-носія 

22.12.2020|15:29|УНІАН 

У нинішньому вигляді ракета має одноразову конструкцію, але в майбутньому у неї з'явиться 

частково багаторазова модифікація з першим ступенем. 

Китайська ракета-носій середнього класу «Чанчжен-8» здійснила перший політ і вивела на 

орбіту п'ять супутників.  

https://cfts.org.ua/news/2020/12/22/v_kitae_nachala_rabotu_tretya_v_strane_polnostyu_avtomaticheskaya_liniya_metro_62524
https://cfts.org.ua/news/2020/12/22/v_kitae_nachala_rabotu_tretya_v_strane_polnostyu_avtomaticheskaya_liniya_metro_62524
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У нинішньому вигляді ракета має одноразову конструкцію, але в майбутньому у неї з'явиться 

частково багаторазова модифікація з першим ступенем, що здійснює реактивну посадку 

подібно Falcon 9, повідомляє «Сіньхуа». 

22 грудня ракета «Чанчжен-8» здійснила перший політ, однак у повністю витрачуваній 

конфігурації. Ракета стартувала з космодрому Веньчан і успішно вивела п'ять супутників на 

розрахункову орбіту. У одноразовій конфігурації ракета здатна виводити на сонячно-синхронну 

орбіту висотою 700 кілометрів вантаж масою 4,5 тонни. Майбутня багаторазова конфігурація 

буде здатна виводити меншу масу, але точні параметри, як і дата запуску, поки невідомі. 

Багаторазові ракети в Китаї 

У Китаї є кілька проєктів багаторазових ракет: приватні, такі як Linkspace, і державний проєкт 

«Чанчжен-8». Вперше про те, що «Чанчжен-8» буде частково багаторазовою, стало відомо в 

2018 році. Тоді конструктор Лун Лехао розповів, що ракета буде використовувати реактивну 

посадку, причому сідати буде об'єднаний блок із центральним і бічними прискорювачами. 

Перед посадкою ракета буде випускати посадочні опори, а управління відбуватиметься за 

допомогою аеродинамічних рулів. 

Джерело: https://www.unian.ua/science/chanchzhen-8-kitay-zapustiv-prototip-bagatorazovoji-

raketi-nosiya-video-novini-11264465.html 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.unian.ua/science/chanchzhen-8-kitay-zapustiv-prototip-bagatorazovoji-raketi-nosiya-video-novini-11264465.html
https://www.unian.ua/science/chanchzhen-8-kitay-zapustiv-prototip-bagatorazovoji-raketi-nosiya-video-novini-11264465.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Китайська COVID-вакцина показала ефективність 97% 

08.12.2020|14:33|Газета «День» 

Індонезійська фармацевтична компанія Bio Farma заявила, що проміжні дані щодо випробувань 

вакцини від COVID-19, виробленої китайською компанією Sinovac, показали ефективність 

препарату до 97%. 

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив представник Bio Farma Іван 

Сетіаван. 

«Наша група з клінічних випробувань, ґрунтуючись на проміжних даних протягом одного місяця, 

виявила, що проміжні дані показують, що ефективність вакцини досягає 97%», - сказав Сетіаван. 

Він не уточнив, чи був проміжний результат отриманий на основі даних пізньої стадії клінічних 

випробувань. При цьому інший представник Bio Farma повідомив, що компанія все ще збирає 

дані про ефективність в ході поточного випробування третьої фази. 

Bio Farma не надала інформації щодо кількості учасників, які заразилися під час випробувань. 

Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 осіб. 

Сетіаван заявив, що Bio Farma буде чекати повних результатів, та очікує, що Агентство з 

контролю за продуктами і ліками Індонезії видасть дозвіл на застосування вакцини вже 

наприкінці січня перед початком масової вакцинації. 

Як повідомлялось, китайська антикоронавірусна вакцина від компанії Sinovac Biotech - 

CoronaVac - продемонструвала ефективність на першій і другій фазах клінічних випробувань. 

Вона викликала швидку імунну відповідь під час випробувань за участю близько 700 осіб. За 

словами експертів, отримані результати означають, що вакцина «підходить для екстреного 

використання». 

Джерело: https://day.kyiv.ua/uk/news/081220-kytayska-covid-vakcyna-pokazala-efektyvnist-97  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ще дві країни схвалили китайську вакцину Sinopharm: на 100% захищає від важкого COVID-19 

14.12.2020|08:46|Ліга 

Вакцина BBIBP-CorV від китайської компанії Sinopharm має показник в 86% протективної 

ефективності проти коронавірусної хвороби. Такі попередні дані III фази досліджень на людях 

https://day.kyiv.ua/uk/news/081220-kytayska-covid-vakcyna-pokazala-efektyvnist-97


 

36 

 

      

оголосив МОЗ OAЕ. Більш того, вона на 100% ефективна в запобіганні середніх і важких випадків 

COVID-19, пише з посиланням на медрегулятор Бахрейну Bahrain News Agency . 

13 грудня, розроблену Пекінським інститутом біопродуктів BBIBP-CorV дозволили до 

використання в Бахрейні (раніше в Китаї і ОАЕ). За даними медрегулятора цієї держави, рівень 

появи нейтралізують антитіл досяг при її застосуванні 99%. 

Хімічно інактивовану (убиту) цельновірусну вакцину влада Китаю схвалила для клінічних 

випробувань ще в квітні 2020 го. Фази I / II випробувань на людях проводили в Китаї. Препарат 

не проходить заключний етап випробувань на батьківщині через нинішню низькою 

поширеністю вірусу всередині країни: фазу III проводять в OAЕ, Бахрейні, Єгипті, Йорданії, 

Марокко, Перу та Аргентині. 

12 грудня, в Перу призупинили випробування для перевірки «серйозного небажаного явища» у 

одного з 6000 добровольців: з'ясовують, чи пов'язаний аутоімунний інцидент з вакциною або 

це сторонній випадок. 

Курс імунізації - дві ін'єкції з інтервалом в 21 день, зберігати її можна в звичайному 

холодильнику (від 4 до 8 градусів за Цельсієм). 

Творці вакцини запевняють, що серйозних «побічних реакцій» не виявлено. Проте вони ще не 

опублікували інформацію про фазу III, незважаючи на те, що в країні препаратом вакциновано 

вже більше 1 млн осіб. Доказова медицина вимагає наявності таких публікацій: без них неясно, 

наскільки безпечні та ефективні будь-які експериментальні препарати. Дані про фазу I / II Китай 

показав в журналі The Lancet. 

Джерело: https://news.liga.net/world/news/esche-dve-strany-odobrili-kitayskuyu-vaktsinu-

sinopharm-na-100-zaschischaet-ot-tyajelogo-covid-19  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Туреччина вирішила закупити китайську вакцину від COVID-19 

15.12.20|12:22|УНІАН 

Турецька сторона вважає китайську вакцину безпечною та ефективною. 

Туреччина має намір провести термінові закупівлі китайської вакцини від COVID-19. 

Про це повідомив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу в телефонній бесіді 

з главою МЗС Китаю Ван І. 

https://news.liga.net/world/news/esche-dve-strany-odobrili-kitayskuyu-vaktsinu-sinopharm-na-100-zaschischaet-ot-tyajelogo-covid-19
https://news.liga.net/world/news/esche-dve-strany-odobrili-kitayskuyu-vaktsinu-sinopharm-na-100-zaschischaet-ot-tyajelogo-covid-19
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«Чавушоглу заявив, що турецька сторона вважає китайську вакцину безпечною та ефективною, 

вже оголосила, що зробить термінові закупівлі у Китаю, готова посилити співпрацю з Китаєм з 

цього питання»,— повідомляється на сайті МЗС КНР, передає «РИА Новости».  

Китайська вакцина від коронавірусу 

У Китаї створенням вакцини від коронавірусу займається компанія SinoVac. Розробку почали в 

січні. Препарат вже почав третю стадію клінічних випробувань в Бразилії, Індонезії та Туреччині. 

Індонезійська державна фармацевтична компанія Bio Farma оцінила ефективність китайської 

вакцини в 97%. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-turechchina-virishila-

zakupiti-kitaysku-vakcinu-vid-covid-19-ostanni-novini-11255840.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайська фармацевтична компанія закуповує німецьку вакцину від COVID-19 

16.12.2020|07:06|Інтерфакс-Україна 

Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила в середу про домовленість з 

німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини від 

коронавірусу. 

Операцією передбачено, що шанхайська фірма до кінця поточного року зробить початковий 

платіж розміром 125 млн євро за 50 мільйонів доз, йдеться в повідомленні. 

Fosun Pharma ввела в китайській провінції Цзянсу клінічні випробування двох вакцин BioNTech. 

Поки що жоден з препаратів не був схвалений медичним регулятором Китаю. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/710159.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Експерти ВООЗ мають намір у січні відправитися в Китай шукати джерело коронавірусу 

16.12.2020|08:07|Інтерфакс-Україна  

Команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) планує поїхати в січні в 

Китай розслідувати походження коронавірусу COVID-19, заявив в інтерв'ю агентству Associated 

Press член місії Фабіан Лендертц. 

https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-turechchina-virishila-zakupiti-kitaysku-vakcinu-vid-covid-19-ostanni-novini-11255840.html
https://www.unian.ua/health/worldnews/vakcina-vid-koronavirusu-turechchina-virishila-zakupiti-kitaysku-vakcinu-vid-covid-19-ostanni-novini-11255840.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/710159.html
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За його словами, команда ВООЗ вже почала обговорення з китайськими вченими. Швидше за 

все, спочатку експерти поїдуть в Ухань, де вперше повідомили про спалах коронавірусу. 

«Це не про те, щоб знайти країну-винуватця. Це про те, щоб спробувати зрозуміти, що сталося, 

а потім подивитися, чи можемо ми на основі цієї інформації спробувати зменшити ризик у 

майбутньому», - сказав Лендертц. 

Вчені планують з'ясувати, чи циркулював вірус раніше, ніж про це стало відомо. Для цього вони 

збираються вивчити медичні зразки, зібрані до пандемії. Іншою лінією розслідування буде 

вивчення ринку в Ухані - можливого місця, звідки вірус передався від тварини людині. Група 

ВООЗ також збиратиме зразки кажанів і інших тварин, які могли б бути носіями вірусу. 

За словами Лендертца, команду не інформували про будь-які обмеження під час їх роботи в 

Китаї за винятком двотижневого карантину. Місія ВООЗ в Китаї триватиме від чотирьох до п'яти 

тижнів. 

«Буде звіт від цієї місії, але я впевнений, що це не дасть нам повної відповіді», - зазначив учений. 

Перший випадок коронавірусу COVID-19 був імовірно виявлений 17 листопада 2019 року в 

китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного 

походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте 

незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/710172.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай має намір прищепити від COVID-19 не менше 50 млн людей до Свята весни 

18.12.2020|08:22|Інтерфакс-Україна 

Китайська влада планує до Свята весни - Нового року за місячним календарем - вакцинувати 

антикоронавірусними препаратами не менше 50 млн людей, повідомило в п'ятницю 

гонконгівське видання South China Morning Post. 

Для вакцинації будуть використовуватися китайські вакцини, розроблені компаніями Sinopharm 

і Sinovac Biotech Ltd. Курс вакцинації кожної з них відбувається в два етапи. Планується, що 

компанії поставлять 100 млн доз препаратів. 

Прагнення вакцинувати максимальну кількість населення до місячного Нового року пов'язано з 

тим, що, за традицією, саме це свято відзначається всіма членами великих сімей спільно. Родичі 

з'їжджаються в одне місце з усієї країни. Це веде до активної міграції населення і великих 

скупчень людей, тобто створення умов, сприятливих для поширення інфекції. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/710172.html
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У 2021 Свято весни, або перший день Нового року за місячним, припадає на 12 лютого. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/710770.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Куди могутніше природної імунної відповіді. У Китаї перевіряють нову вакцину від COVID-19 

22.12.2020|12:14|ЛІГА.Новости 

У Китаї розробили вакцину-кандидат проти коронавірусу, яка при вакцинації трьома дозами 

викликає у тварин нейтралізування антитіл. Тобто, може припиняти передачу вірусу від 

зараженого здоровому: настільки потужно і оперативно знищується патоген. Препринт про 

доклінічну фазу досліджень викладений на bioRxiv. 

Фахівці з декількох китайських університетів створили так звану субодиничну вакцину. Це 

емульсія з безлічі копій модернізованого S-білка поверхні вірусу (StriFK) і інноваційного 

підсилювача імунної відповіді – модифікованого азотними бісфосфонатними з'єднаннями на 

основі цинку і алюмінію (FH002C). 

У мишей, хом'ячків і нелюдських приматів імунізація двома і трьома дозами «добре 

переносилася» і привела до отримання в 28-38 і 47-269 разів відповідно більш високих титрів 

нейтралізуючих антитіл, ніж у плазмі тих, хто одужав від COVID-19. «Що ще більш важливо, 

імунізація StriFK-FH002C дала стерилізуючих імунітет», – пишуть автори. 

Творці препарату запропонували місцевому регулятору випробувати його на людях, так як з 

його допомогою «здається досяжним» припинення передачі інфекції і, відповідно, пандемії. 

Вони підкреслили, що розробка ідеальної субодиничної вакцини проти SARS-CoV-2 стикається з 

двома проблемами. 

Перша: потрібно, щоб вона викликала переважно нейтралізуючі антитіла, а не будь-які інші, які 

можуть призводити до антитіло-залежного посилення захворювання. Друга: один вірусний 

білок викликає меншу імунну відповідь, ніж вакцина на основі «убитого» цілого вірусу або 

вірусоподібних частинок, і потрібно додатково посилювати реакцію організму адьювантов. 

Однак частина таких «підсилювачів» може призводити до вакцино-асоційованого посилення 

респіраторного захворювання. 

Джерело: https://news.liga.net/society/news/kuda-moschnee-estestvennogo-immunnogo-otveta-

v-kitae-proveryayut-novuyu-vaktsinu-ot-covid-19 

________________________________________________________________________________ 

  

https://ua.interfax.com.ua/news/general/710770.html
https://news.liga.net/society/news/kuda-moschnee-estestvennogo-immunnogo-otveta-v-kitae-proveryayut-novuyu-vaktsinu-ot-covid-19
https://news.liga.net/society/news/kuda-moschnee-estestvennogo-immunnogo-otveta-v-kitae-proveryayut-novuyu-vaktsinu-ot-covid-19
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МКС вмирає? Китай готує запуск власної орбітальної станції 

28.12.2020|13:19|НВ 

Китай планує здійснити запуск основного модуля своєї пілотованої космічної станції в першій 

половині 2021 року. 

Про це сьогодні повідомив головний конструктор Програми пілотованої космонавтики Китаю 

Чжоу Цзяньпін, повідомляє агентство Сіньхуа. 

На церемонії передачі замовнику модуля пілотованого космічного корабля «Шеньчжоу-10», що 

відбулася в місті Шаошань в Центральному Китаї, Чжоу Цзяньпін уточнив, що основний модуль 

буде виведений в космос за допомогою ракети-носія «Чанчжен-5Б-Y2» з космодрому Веньчан 

в провінції Хайнань. 

«Після виведення на орбіту основного модуля плануються запуски вантажного корабля 

Тяньчжоу-2 і пілотованого корабля Шеньчжоу-12», — додав головний конструктор. 

Випробування основного модуля завершені, в даний час йде підготовка космонавтів. 

Космонавтам належить зробити кілька виходів у відкритий космос. 

Китай планує завершити будівництво космічної станції приблизно в 2022 році. Реалізація 

проєкту відбуватиметься в два етапи. На етапі перевірки ключових технологій намічені шість 

польотних місій, включаючи запуск основного модуля. 

Китайська модульна космічна станція — третій китайський відвідуваний орбітальний об'єкт 

після Тяньгун-1 і Тяньгун-2, що представляє собою конструкцію, яка збирається на орбіті з 

окремих модулів. У зібраному вигляді вона повинна стати третьою в світі багатомодульною 

пілотованою орбітальною станцією (після станцій Мир і МКС), але меншою за розмірами. 

Додамо, що станція МКС експлуатується з кінця 1998 року. Країни-учасники погодили 

експлуатацію по 2024 рік включно, розглядається продовження терміну роботи до 2028 або до 

2030 року. 

Раніше НВ писав, що в квітні 2018 китайська космічна станція Тяньгун-1 згоріла в атмосфері над 

південною частиною Тихого океану. 

«Тяньгун-1 повторно увійшла в верхні шари атмосфери в 08:15 за пекінським часом (03:15 за 

Києвом). Переважна більшість частин (літального апарату) згоріло в процесі повторного входу 

в атмосферу», — йдеться в повідомленні. 

Китай запустив Тяньгун-1 29 вересня 2011 року. З 2016 зв’язок зі станцією було втрачено. У 

листопаді 2017 року експерти Європейського космічного агенства ESA побоювалися, що частини 

китайської станції Tiangong-1 можуть впасти на країни ЄС. 



 

41 

 

      

Джерело: https://nv.ua/ukr/techno/innovations/kitay-na-orbiti-50132790.html 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://nv.ua/ukr/techno/innovations/kitay-na-orbiti-50132790.html


 

42 

 

      

КИТАЙ – УКРАЇНА 
 

Головний партнер – Китай. Україна поліпшила баланс зовнішньої торгівлі товарами, але 

залишається в мінусі 

01.12.2020|14:58|НВБізнес 

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2020 року скоротилося 

вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2019 року, з $ 8,15 млрд до $ 3,93 млрд. 

У листопаді дефіцит зовнішньої торгівлі склав $ 0,59 млрд у порівнянні з $ 0,36 млрд дефіциту в 

жовтні і $ 0,86 млрд дефіциту в листопаді минулого року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна 

з посиланням на дані Державної митної служби. 

Експорт товарів з України за 11 місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року 

скоротився на 3,51% - до $ 44,45 млрд, імпорт - на 10,77%, до $ 48,38 млрд. 

Держмитниця уточнила, що в листопаді цього року в порівнянні з жовтнем обсяг експорту 

збільшився на 2,21% - до $ 4,73 млрд, імпорту - на 6,75%, до $ 5,32 млрд. 

При цьому в порівнянні з листопадом-2019 експорт зріс на 9,15%, імпорт – на 2,43% в 

грошовому обчисленні. 

За даними Держмитниці, Китай за підсумками січня-листопада залишається найбільшим 

торговельним партнером України - товарообіг $ 43,9 млрд, від'ємне сальдо - майже $ 15,6 млрд. 

За ним розташувалися РФ (товарообіг $ 39,7 млрд, від'ємне сальдо - $ 12,97 млрд) і Німеччина 

(товарообіг $ 28,3 млрд, від'ємне сальдо - $ 11,86 млрд). 

Джерело: https://nv.ua/biz/economics/vneshnyaya-torgovlya-kitay-operezhaet-rossiyu-kak-

glavnyy-torgovyy-partner-ukrainy-50127503.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У пошуках інвестицій. Україна покликала китайську компанію допомогти з розвитком 

регіональних аеропортів 

02.12.2020|19:32|НВ 

Укрінфрапроєкт обговорює умови співпраці з китайською компанією CACC. 

https://nv.ua/biz/economics/vneshnyaya-torgovlya-kitay-operezhaet-rossiyu-kak-glavnyy-torgovyy-partner-ukrainy-50127503.html
https://nv.ua/biz/economics/vneshnyaya-torgovlya-kitay-operezhaet-rossiyu-kak-glavnyy-torgovyy-partner-ukrainy-50127503.html
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Держагентство інфраструктурних проєктів (Укрінфрапроєкт) розпочинає співпрацю з 

китайською компанією з будівництва аеропортів China Airport Construction Group Corporation 

(CACC) в рамках програми розвитку регіональних аеропортів, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

«У рамках меморандуму про співпрацю з CACC, підписаного в 2018 році, була проведена зустріч 

з китайською стороною. Ми розглядаємо кілька регіональних кейсів і обговорюємо умови 

співпраці», — сказано в повідомленні Держагентства. 

У Укрінфрапроєкті додали, що крім реалізації Державної цільової програми з розвитку 

аеропортів на період до 2023 року, Держагентство працює над залученням інвестицій для 

розвитку аеродромів. 

«Ми хочемо, щоб в кожному регіоні був сучасний аеропорт, який дасть поштовх для розвитку 

бізнесу та туризму», — заявив глава Укрінфрапроєкта Кирило Хомяков. 

Раніше повідомлялося, що в 2021 році на розвиток регіональних аеропортів України в проєкті 

держбюджету закладено 3 млрд грн. На державну підтримку можуть розраховувати 10 

аеропортів. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/aeroporti-v-ukrajini-kitayska-kompaniya-dopomozhe-

rozvivati-regionalni-aeroporti-50127846.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китайські інвестори «Мотор Січі» почали міжнародний арбітраж на 3,5 млрд доларів з Україною 

07.12.2020|13:13|РБК-Україна 

Китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з 

держави Україна $3,5 млрд, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх 

інвестицій в цей підприємства. 

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon 

- одного з китайських акціонерів «Мотор Січі». 

«5 грудня 2020 р. китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили українському уряду 

звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна згідно з Угодою між урядом України 

та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій», - йдеться на сайті DCH. 

Як відомо, китайські інвестори придбали акції приватного підприємства «Мотор Січі» ще у 2016 

році, а також інвестували понад $100 млн у розвиток виробництва. Тим не менш фактичне 

керівництво підприємством сьогодні, як і раніше, здійснює екс-власник «Мотор Січ», «почесний 

президент» підприємства В'ячеслав Богуслаєв. 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/aeroporti-v-ukrajini-kitayska-kompaniya-dopomozhe-rozvivati-regionalni-aeroporti-50127846.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/aeroporti-v-ukrajini-kitayska-kompaniya-dopomozhe-rozvivati-regionalni-aeroporti-50127846.html
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Китайські інвестори донині не мають можливості реалізувати свої права, оскільки на акції 

підприємства накладено ряд аналогічних арештів за ініціативою СБУ та ГПУ, а Антимонопольний 

комітет систематично відмовляється розглядати заявки на концентрацію. 

Розслідування ініційованої СБУ справи всі ці роки не ведеться, по ньому немає ні підозрюваних, 

ні роз'яснень. Спроби різних акціонерів «Мотор Січ» оскаржити арешт акцій в українських судах 

також не дали результату, зборів акціонерів підприємства не проводилися 3 роки, дивіденди 

не виплачуються, власники акцій позбавлені можливості брати участь в управлінні. 

На думку ряду експертів, існують підстави підозрювати корупційні мотиви блокування 

китайським акціонерам доступу до підприємства. 

У результаті 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству 

юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою 

про відшкодування збитку у розмірі $3,5 млрд, зафіксувавши тема самим свій намір звернутися 

в міжнародний арбітраж. З тих пір відбулося одне засідання Міжвідомчої робочої групи під 

егідою Міністерства юстиції України, про результати якого китайських акціонерів не 

повідомили. Відповідно, доарбітражного врегулювання інвестиційного спору не сталося. 

Як повідомляло РБК-Україна, Олександр Ярославський, власник і президент DCH, 26 листопада 

звернувся до президента України, прем'єр-міністра та керівництва Верховної ради з відкритим 

листом, в якому пише, що китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» однозначно націлені на те, щоб 

домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. 

«Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів 

через дії української влади... І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському 

правовому полі. Експерти найбільш шанованих юридичних компаній світу переконані, що в 

української влади немає жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ 

«Мотор Січ» внесли свій вклад в розвиток української економіки та відродження промисловості. 

З високим ступенем імовірності так порахує і міжнародний арбітражний суд», - заявив 

Ярославський. 

Відомо, що на міжнародному арбітражі китайських інвесторів будуть супроводжувати відомі у 

світовому масштабі юридичні компанії: WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird, в яких працюють 

основоположники сучасних фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в 

основу безлічі відповідних міждержавних угод. 

Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка повинна 

бути приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня. 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/kitayskie-investory-motor-cichi-nachali-mezhdunarodnyy-

1607247329.html  

________________________________________________________________________________ 

https://www.rbc.ua/ukr/news/kitayskie-investory-motor-cichi-nachali-mezhdunarodnyy-1607247329.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kitayskie-investory-motor-cichi-nachali-mezhdunarodnyy-1607247329.html


 

45 

 

      

“Ми побудували міст, по якому все це тепер рухається”: Бахматюк розповів, як відкрив 

китайський ринок для України 

07.12.2020|06:12|УНІАН 

Власник одного з найбільших агрохолдингів України “Укрлендфармінг” Олег Бахматюк розповів, 

як йому довелося прожити в Китаї 244 дні, щоб презентувати Україну в Китаї і відкрити 

китайський ринок для української продукції. 

Як повідомляють «Українські новини», про це бізнесмен розповів в інтерв’ю телеведучому 112 

канала Дмитру Співаку. За його словами, коли він повертався з материкового Китаю, на митному 

посту в Шанхаї йому повідомили, що він пробув в Китаї безперервно 244 дні. За словами 

бізнесмена, політичні і бізнес-кола КНР до того навіть не знали, де знаходиться Україна. Через 

рік на з’їзді комуністичної партії керівництво країни вже заявляло, що Україна є стратегічним 

партнером КНР. 

“Коли ми в 2011 році приїхали з представником Deutsche Bank і зустрілись з представником CIC 

(це найбільший суверенний фонд в Китаї, він управляє сотнями мільярдів доларів, один з тих, 

що приймає рішення щодо економічного розвитку Китаю), я робив презентацію 

“Укрлендфармінгу” і України. Він слухав, був зацікавлений, а потім в кінці поставив питання: а 

Україна - це де? Це десь за Росією і Польщею? Через рік на з’їзді комуністичної партії Китаю в 

грудні 2012 року прем’єр-міністр Китаю і міністр економіки під час виступу сказав, що Україна - 

це стратегічний партнер Китаю, - говорить Олег Бахматюк. - Я не кажу, що в цьому була тільки 

моя заслуга. Але ми провели цей час, зустрічаючись з китайськими компаніями. Ми отримали 

на базі нашої компанії дозвіл на постачання української кукурудзи в Китай. Ми привезли 

близько сотні китайський журналістів в Україну за свій рахунок. Ми робили презентацію України 

в Китаї. На шпальтах китайських ЗМІ з тиражами в 100 млн екземплярів писали про нас. Ми 

побудували цей міст, по якому все це тепер рухається, і ми задоволені, що у нас це вийшло”. 

«Укрлендфармінг» - один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. 

Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група 

компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і 

виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником «Укрлендфармінг» є 

український бізнесмен Олег Бахматюк. 

Джерело: https://www.unian.ua/economics/agro/bahmatyuk-rozpoviv-yak-vidkriv-kitayskiy-rinok-

dlya-ukrajini-novini-11245292.html  

________________________________________________________________________________ 
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«Нова пошта Глобал» створила хаб для міжнародних відправлень у Львові й запустила вантажні 

рейси з США та Китаю до львівського аеропорту ім. Д. Галицького 

07.12.2020|16:26|Інтерфакс-Україна 

«Нова пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова пошта», створила додатковий хаб 

для міжнародних відправлень у Львові: запустила чартерні рейси до львівського аеропорту і 

відкрила другу центральну сортувальну станцію (ЦСС). 

Як наголошується в повідомленні компанії «Нова пошта» у понеділок, перший чартер зі США 

прилетів до Львова на початку грудня. На його борту перебували більше ніж 15 тис. відправлень 

сервісу NP Shopping загальною вагою понад 30 тонн. Рейси зі США «Нова пошта Глобал» планує 

виконувати регулярно, двічі на тиждень: один рейс - до Львова й один до Києва. 

Крім того, і до Львова, і до Києва компанія планує виконувати чартерні рейси з Китаю. 6 грудня, 

зокрема, до міжнародного аеропорту «Бориспіль» уже прибув рейс із відправленнями з 

китайського інтернет-магазину AliExpress, на борту якого перебували 60 тис. посилок загальною 

вагою 20 тонн. 

«Незабаром очікуємо прибуття ще двох рейсів, які доставлять ще майже 20 тонн вантажу», - 

зазначили в компанії. 

Раніше авіарейси компанії з міжнародними відправленнями прибували тільки до аеропорту 

«Бориспіль», а проходили митне оформлення і сортувалися на ЦСС у Києві. 

З початку цього року «Нова пошта Глобал» більше ніж удвічі збільшила обсяги, доставивши 5,7 

млн відправлень - таке зростання призводило до додаткового навантаження на сортувальну 

станцію. 

«Для того щоб зберегти швидкість доставки за збільшення обсягів посилок, ми вирішили 

переорієнтувати частину логістичних потоків ближче до західного кордону. Запустивши 

чартерні рейси і відкривши нову ЦСС у Львові, ми фактично отримали другий хаб для 

відправлень до/з України. У результаті виграють наші клієнти: вони зможуть ще швидше 

отримувати свої відправлення з-за кордону», - повідомив СЕО «Нова пошта Глобал» Юрій 

Беневітський. 

Нова ЦСС розпочала свою роботу в листопаді, вона розташована на території Львівського 

інноваційного терміналу «Нова пошта» та здатна обробляти до 30 тис. відправлень на добу. 

На сортувальній станції відбувається митне оформлення міжнародних відправлень, і на імпорт, 

і на експорт. 

Заснована в 2001 році ГК «Нова пошта» є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа 

компанії нараховує понад 6 тис. відділень у всій країні. 
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Група «Нова пошта» надає клієнтам повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг. До 

групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема «Нова пошта», «НП Логістик», «Пост 

Фінанс» (система Forpost) і «Нова пошта Глобал». 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/708288.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Експорт української кукурудзи до Китаю зріс удвічі 

07.12.2020| agronews.ua 

За підсумками листопада 2020 року українські аграрії за місяць експортували 3,1 млн т 

кукурудзи. Відносно минулого місяця відвантаження збільшилися в 1,7 разу, а від жовтня 2019 

року – на 4%. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише agronews.ua. 

Китай за листопад посів перше місце за обсягами закупівель української кукурудзи з часткою в 

42% від загальних відвантажень. Імпорт в цьому напрямку перевищив 1,3 млн т. 

В інші країни Україна експортувала кукурудзи значно менше. У Єгипет було відвантажено 498 

тис. т зернової (16%), в Нідерланди – 178 тис. т (6%). 

За перші 2 місяці 2020/21 МР Україна відправила на зовнішні ринки понад 4,9 млн т кукурудзи, 

що на 6% нижче за показник минулого сезону (5,3 млн т). 

При цьому Китай за вказаний період наростив імпорт в 2,3 рази – до 2 млн т проти 868 тис. т у 

попередньому сезоні. 

Нагадаємо, для ввозу в Україну інноваційного препарату ЗЗР потрібно чекати 7 років. 

Джерело: https://agronews.ua/news/eksport-ukrainskoi-kukurudzy-do-kytaiu-zris-udvichi/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проводить 

спільний дослідницький проєкт з цифрової економіки з Huawei Ukraine 

12.12.2020| ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за ініціативи компанії 

“ХУАВЕЙ УКРАЇНА” реалізує дослідницький проєкт “Цифрова економіка, вплив інформаційно-

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/708288.html
https://agronews.ua/news/eksport-ukrainskoi-kukurudzy-do-kytaiu-zris-udvichi/
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комунікаційних технологій (ІКТ) на людський капітал та формування компетентностей 

майбутнього“. 

Про це повідомила проректор з наукової роботи, директор Інституту вищої освіти Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Лариса Антонюк під час 

міжнародного експертного круглого столу на тему «Цифрова економіка – платформа спільного 

майбутнього« (https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20201207), що відбувся в Укрінформі 

(відеозапис трансляції https://www.youtube.com/watch?v=8-9vGIBwEV4). Цей дослідницький 

проєкт відбувається у співпраці з Інститутом цифрової трансформації та за підтримки 

Українського інституту майбутнього. 

“Наше спільне дослідження “Цифрова економіка, вплив інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) на людський капітал та формування компетентностей майбутнього“ базується 

на найефективнішій моделі взаємодії університетів, влади та бізнесу, відомій в світі як “потрійна 

спіраль”, — зазначила вона. 

За словами Л. Антонюк, мета дослідницького проєкту — комплексний аналіз сучасних трендів 

розвитку цифрової економіки, перспектив конкурентного позиціонування і інтеграції України до 

світового ланцюжка доданої вартості у цифровому світі. Також дослідників цікавлять вплив ІКТ 

на моделі соціально-економічного розвитку, ринок праці, навички та якість життя. В основі 

дослідження три головні компоненти: систематизація трендів, вивчення кращих світових 

практик в розбудові цифрової економіки, їх вплив на трансформацію ринку праці та формування 

навичок майбутнього. 

Проректор Л. Антонюк наголосила на комплексності дослідницького проєкту: “В рамках цього 

спільного проєкту ми ініціювали загальнонаціональне опитування, публічне обговорення 

моделі цифрової економіки для України, фокус-групи, круглі столи, конкурс науково-

дослідницьких робіт, обмін досвідом з дослідниками з різних країн для розробки дорожньої 

карти розвитку цифрової економіки з відповідним інструментарієм та механізмами її 

стимулювання, щоб посилити міжнародну конкурентоспроможність України“. 

Вона запросила всіх зацікавлених у темі “Цифрова економіка“ долучитися до нової ініціативи 

“Глобальна дослідницька мережа цифрової економіки“. ”Мета її створення — вивчення впливу 

цифрової економіки та цифрових компетентностей на сталий розвиток, інклюзивне зростання 

та конкурентоспроможність людини, компанії, регіонів та країн”, — повідомила Л. Антонюк. Ця 

мережа єднає представників наукових, освітніх, державних, комерційних та громадських 

організацій на основі таких принципів, як відкритість, інноваційність, зацікавленість, 

незалежність, практична цінність, інклюзивність, врахування Цілей сталого розвитку ООН. 

«Цифрова економіка створює нові можливості для всіх, рівні можливості на основі спільних 

цінностей заради спільного майбутнього», — наголосила модераторка круглого столу 

https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20201207%20)
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20201207%20)
https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20201207
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3153241-cifrova-ekonomika-kneu-razom-z-partnerami-realizue-doslidnickij-proekt.html
https://www.youtube.com/watch?v=8-9vGIBwEV4
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/expl-in-bus/
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«Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього», менеджер із зв’язків із 

громадськістю “ХУАВЕЙ УКРАЇНА” Аліна Севастюк. 

Учасниця заходу, засновниця Інституту цифрової трансформації, який є партнером цього 

дослідницького проєкту, кандидат економічних наук Надія Васильєва відзначила, що важливо 

залучати громадян у публічний діалог про цифрову економіку, а не лише експертів. За її 

словами, в Україні актуальними є дослідження моделі цифрової економіки для України та 

покроковий план дій, а також опитування різних верств населення для покращення обізнаності 

про технологічні тренди, інклюзивне залучення громадян у розвиток цифрової економіки та 

аналізу, як опитувані бачать власне майбутнє у цифровій економіці. 

«Партнерство у професійній спільноті дослідників цифрової економіки, яке створено в рамках 

цього дослідницького проєкту, репрезентативне інклюзивне опитування різних верств 

населення, залучення консультантів з інших країн для аналізу політик для розвитку цифрової 

економіки — це складові успіху нашої спільної роботи та втілення в життя напрацювань у 

майбутньому», — зауважила вона. 

Основою обговорення цифрової економіки під час круглого столу «Цифрова економіка – 

платформа спільного майбутнього» 2 грудня стало дослідження, опубліковане у 2020 році 

консалтинговою компанією Arthur D. Little та Huawei під назвою «Think digital. Think archetype. 

Your digital economy model». https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/.  Це дослідження, в 

свою чергу, стало методологічним підґрунтям для нового дослідницького проєкту в Україні 

«Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей 

майбутнього», яке зараз здійснює Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана за ініціативи «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» та в партнерстві з Інститутом цифрової 

трансформації та Українського інституту майбутнього. 

https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200730 

Джерело: https://kneu.edu.ua/ua/news_main/rgteahgeah/  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Фань Сяньжун провів церемонію 

нагородження переможців «Премії Посла КНР» 2020 року  

18.12.2020|18:50|Кафедра китайської філологї КНЛУ 

16 грудня 2020 року Надзвичайний та Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в 

Україні пан Фань Сяньжун провів церемонію нагородження переможців «Премії Посла КНР» 

2020 року.  

https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200730
https://kneu.edu.ua/ua/news_main/rgteahgeah/
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Серед переможців цього року – викладачі та студенти факультету сходознавства КНЛУ. Так, 

стипендію для викладачів за внесок у сфері викладання китайської мови в Україні отримали 

завідувач кафедри китайської філології, директор Інституту Конфуція КНЛУ від української 

сторони, кандидат філологічних наук, доцент Любимова Юлія Сергіївна та старший викладач 

кафедри китайської філології Мерзлюк Денис Олегович. Стипендію для найкращих студентів 

отримали студенти третього курсу факультету сходознавства КНЛУ Артимович Анна, Кібук Дар'я, 

Янчук Олександр, Кузьменко Наталія та Гребеник Дарина. Ми вітаємо наших переможців і 

бажаємо подальших успіхів!!!  

Хочемо подякувати Надзвичайному і Повноважному Послу Китайської Народної Республіки в 

Україні пану Фань Сяньжуну за постійну підтримку та увагу до розвитку китаєзнавства в Україні. 

А також виражаємо вдячність першому секретарю, начальнику відділу освіти Посольства КНР в 

Україні пану Ван Дацзюню за його допомогу і вагомий внесок у розвиток викладання китайської 

мови в Україні та невпинні зусилля зі зміцнення культурних та освітніх зв'язків між Україною та 

Китаєм.  

У церемонії нагородження переможців КНЛУ представляв директор Інституту Конфуція КНЛУ 

від китайської сторони, доктор філологічних наук, професор кафедри китайської філології КНЛУ 

пан Юй Сінь.  

«Стипендія Посла КНР» для найкращих викладачів китайської мови та студентів, що вивчають 

китайську мову, започаткована у 2019 році. Так, у 2019 році премію отримали кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри китайської філології Геворгян Каріна Людвигівна, викладач 

кафедри китайської філології Гуковська Валерія Андріївна, а також студентка факультету 

сходознавства Мигрин Тетяна. 

Джерело: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=883969262397841&id=461305371330901 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Перспективи співпраці регіонів України з китайською провінцією Ляонін обговорені в Посольстві 

21.12.2020|05:03|Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China 

18 грудня Радник-посланник Посольства України в КНР Ж.Лещинська провела зустріч із 

заступником директора Канцелярії закордонних справ народного уряду провінції Ляонін Сун Ці 

для визначення перспектив співпраці регіонів України із зазначеною провінцією у 2021 році. 

У ході зустрічі китайська сторона висловила інтерес щодо налагодження зв’язків з обласними 

державними адміністраціями в нашій державі для розвитку співробітництва в сфері постачання 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=883969262397841&id=461305371330901
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українських продовольчих товарів, науково-освітніх обмінів вищих навчальних закладів та 

науково-дослідницьких установ, налагодження кооперації між підприємствами, реалізації 

спільних проєктів, зокрема в агропромисловому секторі (виробництво обладнання та 

матеріалів). 

У цьому ключі Посольством  були внесені пропозиції щодо можливих областей-партнерів в 

Україні для ініціювання співробітництва за вказаними напрямами, а також інших сфер взаємодії 

з провінцією Ляонін, враховуючи структуру її економіки, а також географічне розташування. 

Запропоновано сприяння з боку дипмісії щодо налагодження комунікації з українськими 

регіонами. 

Сторони домовилися, що після ідентифікації зустрічної заінтересованості з боку потенційних 

областей-партнерів в Україні, будуть обговорені проєкти двосторонніх документів щодо 

співробітництва та встановлення побратимських зв’язків з провінцією Ляонін. 

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1730831350418692  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевого прокату з покриттям 

із КНР 

21.12.2020|07:06|Інтерфакс-Україна 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) порушила антидемпінгове розслідування 

щодо імпорту до України прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням із КНР. 

Згідно з повідомленням в «Урядовому кур'єрі» 19 грудня цього року, рішення про порушення 

розслідування ухвалила МКМТ на підставі скарги ТОВ «Модуль - Україна», а також звіту та 

висновків Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

За результатами розгляду комісія, зокрема, встановила, що у скарзі наведено достатньо 

обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт до України цього виду 

прокату з КНР міг здійснюватися за демпінговими цінами, і це могло завдати шкоди 

національному товаровиробнику. Зокрема, згідно з матеріалами скарги, за період дослідження 

(II півріччя 2017 року - I півріччя 2020 року) обсяги демпінгового імпорту з КНР зростали 

протягом періоду дослідження в абсолютних показниках, при цьому частка такого імпорту 

становила понад половину від загального імпорту та споживання. Щодо виробництва частка 

демпінгового імпорту коливалася від 665% до 808%. При цьому ціни демпінгового імпорту були 

суттєво нижчі рівня цін та собівартості вітчизняного виробника цієї продукції. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1730831350418692
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«Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності заявника за період 

дослідження показав, що відбулося погіршення цілої низки показників, а саме: падіння обсягів 

продажу, втрата частки ринку при зростанні споживання на внутрішньому ринку, накопичення 

запасів готової продукції на складах, скорочення обсягів виробництва, скорочення рівня 

використання виробничих потужностей, погіршення фінансового результату від реалізації 

товару, погіршення ліквідності, скорочення інвестицій», - констатується в інформації МКМТ. 

У зв'язку з цим Комісія вирішила порушити антидемпінгове розслідування щодо імпорту до 

України з Китаю такого товару: прокат плоский із вуглецевої сталі, плакований, із гальванічним 

або іншим покриттям, класифікується у товарних підпозиціях 721070, 721090 і 721240 

відповідно до УКТЗЕД. 

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки. 

Рішення Комісії від 14 грудня 2020 року набуває чинності з дня опублікування цього 

повідомлення (з 19 грудня 2020 року - ІФ). 

ТОВ «Модуль - Україна» (Кам'янець-Подільський Хмельницької області) - одна з найбільших 

промкомпаній в Україні з випуску тонколистового оцинкованого прокату, пофарбованого 

рулонного прокату, профнастилу. Компанія спеціалізується на виробництві тонколистової 

оцинкованої рулонної сталі товщиною 0,3-1,0 мм, пофарбованої оцинкованої рулонної сталі, 

профілів металевих оцинкованих і пофарбованих різних марок, будівельних металоконструкцій. 

Компанія є другою в Україні за встановленими потужностями для виробництва оцинкованого 

плоского прокату (200 тис. тонн на рік). 

Компанія «Юріа Холдінгз Лімітед» (Кіпр) володіє 100-відсотковою часткою ТОВ, кінцевий 

бенефіціар - Катерина Коваль (Київ). 

Статутний капітал ТОВ - 300,5 тис. грн. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/711458.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Уряд КНР надав 54 стипендії для навчання українців у 2021/2022 навчальному році 

21.12.2020|11:38| Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China 

Відповідно до Угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти 

Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти від 5 грудня 2017 року, Уряд 

КНР надав 54 стипендії для навчання громадян України у 2021/2022 навчальному році за 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/711458.html
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освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії, або для проходження мовного 

стажування. 

Детальну інформацію можна отримати на сайті Міністерства освіти і науки України за 

посиланням: 

https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-kitajskoyi-narodnoyi-respubliki-nadaye-54-stipendiyi-dlya-

ukrayinskih-gromadyan-na-20212022-navchalnij-rik  

Джерело: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1731018607066633  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Конкурент Нової пошти. Meest почала регулярну доставку посилок із Гонконгу 

21.12.2020|16:39|НВБізнес 

Компанія Meest China запустила щотижневий рейс із Гонконгу до аеропорту Бориспіль. 

Логістична компанія Meest China, що входить до холдингу Meest, прийняла в київському 

аеропорту Бориспіль Airbus 330, який доставив посилки з Гонконгу, в рамках нової програми 

регулярних вантажних авіарейсів за маршрутом Китай-Україна, повідомляє ЦТС. 

Літак для роботи на маршруті був узятий в оренду. 

«Ми будемо виконувати подібні рейси щотижня, безпосередньо з Гонконгу до Борисполя. Це 

дозволить нам робити доставку з Китаю в Україну за 12 годин і не залежати від авіаліній, які не 

тішать стабільністю цього року», — заявив логістичний оператор. 

«Ми орендуємо повністю весь літак під свої вантажі. Це дозволяє нам виконувати регулярні 

рейси раз на тиждень і завжди мати гарантоване місце на бортах для відправлень наших 

клієнтів», — розповів гендиректор Meest Chinа Михайло Лимар. 

Як повідомлялося, в жовтні компанія Meest запустила авіадоставку посилок зі США в Україну. 

Рейси виконуватимуться на регулярній основі в аеропорт Львів. 

Також раніше повідомлялося, що Нова пошта запустила два регулярних вантажних рейси з 

Києва у Китай. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/posilki-z-gonkongu-meest-zapustila-shchotizhnevi-reysi-z-

gonkongu-do-kiyeva-novini-ukrajini-50131599.html 

________________________________________________________________________________ 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-kitajskoyi-narodnoyi-respubliki-nadaye-54-stipendiyi-dlya-ukrayinskih-gromadyan-na-20212022-navchalnij-rik
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-kitajskoyi-narodnoyi-respubliki-nadaye-54-stipendiyi-dlya-ukrayinskih-gromadyan-na-20212022-navchalnij-rik
https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1731018607066633
https://nv.ua/ukr/biz/markets/posilki-z-gonkongu-meest-zapustila-shchotizhnevi-reysi-z-gonkongu-do-kiyeva-novini-ukrajini-50131599.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/posilki-z-gonkongu-meest-zapustila-shchotizhnevi-reysi-z-gonkongu-do-kiyeva-novini-ukrajini-50131599.html
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Китай і Україна домовилися поглиблювати співпрацю в рамках «Пояс і шлях» 

24.12.2020|02:04| russian.news.cn 

Пекін, 23 грудня (Синьхуа) – Китай і Україна сьогодні домовилися про спільну роботу по боротьбі 

з пандемією COVID-19, всебічного поглиблення співпраці в рамках ініціативи «Пояс і шлях», а 

також реалізації переваг кожної зі сторін задля сприяння загальному розвитку. 

23 грудня. Лю Хе і О. Стефанишина спільно проводять четверте засідання Міжурядової комісії зі 

співробітництва між Китаєм і Україною в форматі відеоконференції.  

Обидві країни прийшли до вищевказаних домовленостями в ході четвертого засідання 

Міжурядової комісії зі співробітництва між Китаєм і Україною, що пройшов у форматі 

відеоконференції. На зустрічі спільно головували віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе і віце-

прем'єр України Ольга Стефанишина. 

Під час засідання обидві сторони досягли низки консенсусів в області економіки і торгівлі, 

сільського господарства, космосу, науки і технологій, освіти, культури та охорони здоров'я. 

Сприяння міцним і стабільним двостороннім відносинам відповідає корінним інтересам двох 

країн і їх народів, зазначив Лю Хе, який також є членом Політбюро ЦК КПК. Він висловив надію, 

що обидві сторони втілять в життя консенсуси, поліпшать практичне співробітництво і принесуть 

більше користі народам двох країн. 

О. Стефанишина, у свою чергу, заявила, що Україна готова працювати з Китаєм для подолання 

негативного впливу пандемії, розширення взаємовигідного співробітництва в усіх областях та 

сприяння розвитку стійких двосторонніх відносин. 

По завершенні зустрічі сторони спостерігали за підписанням низки документів про 

співробітництво. 

Джерело: http://russian.news.cn/2020-12/24/c_139614199.htm 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай готовий постачати вакцину від коронавірусу в Україну – Кулеба 

24.12.2020|21:07|УНІАН  

Зокрема, наразі МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я налагодити контакти з 

китайським виробником вакцини. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Китай готовий постачати вакцину від 

коронавірусної інфекції в Україну. 

http://russian.news.cn/2020-12/24/c_139614199.htm
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу «Україна 24». 

Глава МЗС зазначив, що Україна веде перемовини з Китаєм про постачання вакцини від COVID-

19. 

«Вони готові її постачати», - сказав Кулеба. 

Він уточнив, що МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я України налагодити контакти з 

китайським виробником вакцини. 

Як підкреслив Кулеба, потенційна закупівля китайської вакцини не вплине на можливість купівлі 

вакцин у інших країнах, і зокрема, в США. 

За словами міністра, українська влада, президент, посли за кордоном допомагають МОЗ 

забезпечити постачання вакцин з різних країн світу. 

«Президент дійсно приділяє цьому питанню надзвичайно велику увагу. Досягається це 

наступним чином. Перше - можна політичними інструментами збільшити кількість вакцин, які 

до нас надійдуть через програму COVAX... Друге - деякі країни зарезервували або закупили вже 

таку кількість вакцин, яка дозволяє їм три-чотири рази вакцинувати своє населення. Ми 

звертаємося до таких країн з проханням продати або передати нам надлишок вакцин», - заявив 

Кулеба. 

Також міністр відзначив третій аспект у питанні постачання вакцин - це політичний вплив. 

«Тобто, ти приходиш у компанію виробника і виробник вакцини каже, ми готові, але нам 

потрібна позиція уряду країни, в якій розташований наш бізнес, наше виробництво. І тоді ти 

йдеш до уряду цієї країни з ними домовлятися», - додав глава МЗС. 

Джерело: https://www.unian.ua/health/country/koronavirus-kitay-gotoviy-postachati-vakcinu-vid-

koronavirusu-v-ukrajinu-novini-ukrajini-11267543.html 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна готується до переговорів про зону вільної торгівлі з Китаєм — Петрашко 

29.12.2020|15:57|НВБізнес 

Україна почала підготовку до переговорів про нові угоди про зону вільної торгівлі з Єгиптом, 

Йорданією, Індонезією і Китаєм. Про це міністр економіки Ігор Петрашко заявив в ході 

пресконференції 29 грудня, передає Інтерфакс-Україна. 

«Йде підготовка до переговорів про ЗВТ з Єгиптом, Йорданією, Індонезією і Китаєм», — заявив 

Петрашко. 

https://www.unian.ua/health/country/koronavirus-kitay-gotoviy-postachati-vakcinu-vid-koronavirusu-v-ukrajinu-novini-ukrajini-11267543.html
https://www.unian.ua/health/country/koronavirus-kitay-gotoviy-postachati-vakcinu-vid-koronavirusu-v-ukrajinu-novini-ukrajini-11267543.html
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Також глава Мінекономіки нагадав, що Україна почала переговори про перегляд Угоди про 

асоціацію з Євросоюзом. 

Міністр зазначив, що докапіталізація Експортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, яку 

передбачає держбюджет-2021, дозволить зміцнити експортні позиції України. 

За підсумками січня-листопада 2020 року Китай залишається найбільшим торговельним 

партнером України. Товарообіг з КНР склав $43,9 млрд, від'ємне сальдо — майже $ 15,6 млрд. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/economics/petrashko-ukrajina-gotuyetsya-obgovoryuvati-zvt-z-

kitayem-novini-ukrajini-50133071.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac з Китаю 

30.12.2020|Deutsche Welle 

МОЗ України уклало контракт на постачання в Україну китайської вакцини проти коронавірусу 

компанії Sinovac Biotech, заявили в Офісі президента України. 

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України уклало контракт на постачання на територію 

країни вакцини проти коронавірусу виробництва китайської фармацевтичної компанії Sinovac 

Biotech. Про це у середу, 30 грудня, повідомляє Офіс президента України. 

«Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які 

мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. 

Щеплення буде безкоштовним», - зазначається у повідомленні. 

Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини від коронавірусу. 

З української сторони угоду було підписано з фармацевтичним підприємством «Лекхім», яке, 

«за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим 

представником виробника вакцини в Україні». 

Зазначається, що постачання має відбутися в максимально короткі терміни. «Йдеться про 

закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за дозу», - заявили в ОП. 

Вакцина ще не отримала дозвіл на застосування у Китаї 

В Офісі президента також повідомили, що випробування вакцини у різних країнах 

продемонстрували ефективність. «Так, третю фазу клінічних випробувань було проведено в 

Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97 відсотків) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 

https://nv.ua/ukr/biz/economics/petrashko-ukrajina-gotuyetsya-obgovoryuvati-zvt-z-kitayem-novini-ukrajini-50133071.html
https://nv.ua/ukr/biz/economics/petrashko-ukrajina-gotuyetsya-obgovoryuvati-zvt-z-kitayem-novini-ukrajini-50133071.html
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91 відсотків). Завершується третя фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати 

очікуються 7 січня 2021 року». 

Водночас в офісі Зеленського визнали, що отримання дозволу на застосування препарату в 

Китаї та інших країнах планується на січень наступного року. На перекваліфікацію до ВООЗ 

препарат нададуть лютому 2021 року. 

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та 

зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Це робить можливим її 

розповсюдження в Україні, яке не має достатніх потужностей для зберігання вакцин на кшталт 

розробки BioNTech/Pfizer, що потребує наднизьких температур. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3nNJx  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – США 
 

Конгрес США прийняв законопроєкт, який може змусити китайські компанії покинути 

американські фондові біржі 

03.12.2020|11:59|НВ 

У середу, 2 грудня, Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт, який може 

привести до того, що китайські компанії будуть змушені піти з американських фондових бірж. 

У травні цей законопроєкт підтримав Сенат. Тепер він буде направлений на підпис президенту 

США Дональду Трампу. Очікується, що голова Білого дому його підпише, пише Wall Street 

Journal. 

Пекін роками противився тому, щоб іноземні регулятори проводили аудиторські перевірки 

китайських компаній. Ця боротьба досягла свого апогею під час каденції Трампа. 

Закон про притягнення іноземних компаній до відповідальності забороняє лістинг цінних 

паперів іноземних компаній на будь-якій американській біржі, якщо вони протягом трьох років 

поспіль не виконували аудиторські перевірки Ради з нагляду за бухгалтерським обліком 

публічних компаній. Закон стосується компаній з будь-якої країни, але націлений на китайські 

компанії. 

WSJ зазначає, що якщо сторонам не вдасться домовитися, незадовго до вступу заборони в силу 

вони, ймовірно, або викуплять свої акції, або переведуть їх на інші біржі, за межами США. У 

виграші може опинитися Гонконгська біржа, пише Bloomberg. 

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати близькі до того, щоб оголосити 89 

китайських компаній аерокосмічної і інших галузей в наявності зв’язків з військовими і тим 

самим обмежити їх взаємодію з американськими постачальниками. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/biz/markets/kongres-priynyav-zakonoproyekt-yakiy-mozhe-zmusiti-

kitayski-kompaniji-pokinuti-amerikanski-birzhi-50127956.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США припинили п'ять програм культурного обміну з Китаєм 

05.12.2020|16:26|Інтерфакс-Україна 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/kongres-priynyav-zakonoproyekt-yakiy-mozhe-zmusiti-kitayski-kompaniji-pokinuti-amerikanski-birzhi-50127956.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/kongres-priynyav-zakonoproyekt-yakiy-mozhe-zmusiti-kitayski-kompaniji-pokinuti-amerikanski-birzhi-50127956.html
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США припинили дію п'яти програм культурного обміну з Китаєм, повідомив американський 

держдепартамент, назвавши ці програми «інструментами пропаганди м'якої сили». 

«Водночас як інші програми, що фінансуються під егідою закону про взаємний освітній та 

культурний обмін, є взаємовигідними, п'ять програм, про які йдеться, повністю фінансуються і 

керуються урядом (Китаю - ІФ), як інструменти пропаганди м'якої сили», - йдеться в поширеній 

держдепом заяві держсекретаря Майка Помпео. 

Напередодні адміністрація Трампа ввела нові обмеження на поїздки в країну для членів 

Комуністичної партії Китаю (КПК) і їх найближчих родичів. 

Як зазначається в заяві представника американського держдепартаменту, термін дії 

туристичних віз для членів китайської компартії скорочується з 10 років до одного місяця. 

Таке рішення є частиною «нинішньої політики, регулятивною та правоохоронною мірою» уряду 

США з метою захисту жителів країни від «згубного впливу КПК». 

Крім того, США ввели заборону на закупівлі бавовни і продукції з неї виробництва 

синьцзянського виробничо-будівельного корпусу КНР, мотивуючи це «використанням 

примусової праці» місцевих жителів - уйгурів. 

Китайська англомовна газета China Daily заявила, що розглядає ці кроки як прагнення 

налаштованих проти Китаю політиків в адміністрації Трампа закріпити свою жорстку 

антикитайську політику і після свого відходу. 

Вона зазначила, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Китаю призвели 

до того, що в деяких аспектах створена напруженість в китайсько-американських відносинах 

вже набула незворотного характеру. 

«Навіть якщо нова адміністрація має якийсь намір послабити напруженість, яка була посіяна і 

продовжує сіятися, деякий збиток просто не підлягає відновленню, чого і домагається чинний 

президент США», - йдеться в редакційній статті видання. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/political/707945.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

США запровадили нові санкції щодо Китаю через Гонконг 

07.12.2020|Deutsche Welle 

14 членів вищого законодавчого органу КНР опинилися під американськими санкціями через 

наступ на свободи населення Гонконгу. 

https://ua.interfax.com.ua/news/political/707945.html
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Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо 14 членів постійного комітету 

Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП) - вищого законодавчого органу країни 

- за обмеження прав населення Гонконгу. Про це заявив в понеділок, 7 грудня, державний 

секретар США Майк Помпео. 

За його словами, Пекін використовував ухвалений влітку китайським парламентом закон про 

нацбезпеку Гонконгу «для боротьби з інакомисленням і для арешту тих, хто протестує проти 

репресивної політики Пекіна». Помпео зазначив, що дії ПК ВЗНП підірвали можливість для 

населення Гонконгу вибирати своїх представників в органи влади, і подібні дії є порушенням 

китайсько-британської Спільної декларації і Основного закону Гонконгу. 

Санкції передбачають заборону в'їзду до США для 14-ти китайських депутатів та членів їхніх 

родин, блокування їхніх активів, які перебувають або в юрисдикції США, або під управлінням 

американських осіб, або в їхньому володінні, а також заборону громадянам США вести справи 

з цими особами. 

Закон про нацбезпеку Гонконгу 

У червні цього року ПК ВЗНП ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Закон визначає 

зобов'язання центрального уряду країни і відповідальність влади Гонконгу за забезпечення 

національної безпеки спеціального адміністративного району, передбачає покарання за 

сепаратистську діяльність, підрив державної влади, терористичну діяльність, вступ у змову з 

іноземними державами або силами, які перебувають за кордоном, з метою завдання шкоди 

національній безпеці. 

Через ухвалення документу, також на тлі інших проблем у двосторонніх відносинах, зокрема 

торговельну суперечку, відносини Вашингтона і Пекіна серйозно загострилися. Так, 14 липня 

президент США Дональд Трамп у відповідь на ухвалення закону підписав закон, яким 

запроваджуються нові санкції проти Китаю у зв'язку з його діями щодо Гонконгу. Також глава 

Білого дому підписав указ про скасування торговельно-економічних преференцій Вашингтона, 

які діяли протягом багатьох років для Гонконгу. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3mMKv  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Китай до середини століття зможе перемогти США в збройному конфлікті - американський 

воєначальник 

09.12.2020|08:54|Інтерфакс-Україна 
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Зростання економічного потенціалу Китаю дає йому змогу високими темпами нарощувати свою 

військову міць, за такого розвитку подій КНР до середини століття буде в змозі здобути 

перемогу над США в разі збройного конфлікту, вважає голова Об'єднаного комітету начальників 

штабів (ОКНШ) ВС США Марк Міллі. 

За його словами, вже до 2035 року військовий потенціал Китаю зрівняється з американським. 

«Вони йдуть шляхом, щоб спробувати домогтися цього. Безумовно, це серйозний виклик 

безпеці Сполучених Штатів наразі й у найближчі роки», - сказав він на заході, проведеному 

виданням The Wall Street Journal. 

За словами Міллі, для захисту від амбіцій Китаю США мають розвивати свою власну економічну 

і військову міць. 

Він попередив: «Ми не хочемо, щоб конкуренція між великими державами переросла у війну 

між ними. Це було б катастрофою». 

Міллі зазначив, що американські військові мають бути готові до наступальних й оборонних дій 

у космосі та кіберпросторі, особливо проти Китаю і Росії, які активно розвивають військовий 

потенціал у цих сферах. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/708631.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

У США опублікували «чорний список» компаній з Китаю і Росії 

22.12.2020|Deutsche Welle 

Міністерство торгівлі США поширило список компаній з Китаю та Росії, яких підозрюють у 

зв'язках з військовими. На компанії у цьому списку накладуть обмеження. 

Міністерство торгівлі США опублікувало в понеділок, 21 грудня, список китайських та російських 

підприємств, які пов'язані з оборонними секторами цих країн, через що ці компанії підпадають 

під американські обмеження. 

До переліку увійшли 58 китайських і 45 російських компаній, включно з корпорацією «Ростех», 

а також підприємствами «МиГ», «Туполев», «Сухой». Компанії з цього списку не зможуть 

купувати в США певні товари і технології. Отже, Вашингтон вжив заходів для того, щоб 

американські технології не пішли на користь «дестабілізуючим військовим програмам» двох 

країн. Американські експортери, які хочуть продати товари або послуги російським компаніям, 

тепер зможуть звірятися з цим переліком. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/708631.html
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Як зазначає інформагенція Reuters, цей список не є остаточним. У міністерстві торгівлі США 

заявили, що американські компанії повинні продовжувати самостійно перевіряти чи компанії, з 

якими вони співпрацюють, пов'язані з військовими. Також агентство новин припускає, що 

публікація цього списку може розлютити Китай. Адже в листопаді новини про проєкт цього 

списку там назвали «неспровокованим придушенням китайських компаній з боку США». 

Тим часом у «Ростеху» спокійно відреагували на включення до списку. «Ми вже забули, як це - 

жити без санкцій. Тому нічого нового», - зазначили у російській корпорації. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3n2NL  

________________________________________________________________________________ 
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КИТАЙ – ЄВРОПА 
 

Китайська компанія Fosun Pharmaceutical купить у Pfizer щонайменше 100 млн доз вакцини від 

COVID-19 

16.12.2020|09:03|Інтерфакс-Україна 

Китайська компанія Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (Fosun Pharmaceutical) уклала з 

німецькою компанією Pfizer угоду про закупівлю розробленої нею спільно з BioNTech вакцини 

проти коронавірусу COVID-19, передають у середу західні ЗМІ. 

У компанії повідомили, що її підрозділ домовився з Pfizer про придбання «адекватного обсягу» 

вакцини – щонайменше 100 млн доз, і що до кінця року Fosun Pharmaceutical внесе аванс у 

розмірі $152 млн за партію в 50 млн доз вакцини. 

Однак вакцина Pfizer поки що не отримала схвалення з боку китайських наглядових органів для 

застосування в КНР. У Fosun Pharmaceutical зазначили, що іншу частину платежу - $152 млн - 

Pfizer отримає після схвалення препарату владою КНР. 

Про терміни постачань решти 50 млн доз вакцини не повідомляється. 

ЗМІ уточнюють, що відразу п'ять вакцин проходять фінальну частину випробувань у Китаї. При 

цьому Пекін уклав угоди з низкою країн про експорт мільйонів доз китайських вакцин. 

Водночас, зазначають ЗМІ, китайські компанії також співпрацюють з іноземними виробниками 

для постачань у Китай їхньої вакцин. 

Раніше вакцина Pfizer і BioNTech отримала схвалення з боку наглядових органів Великої 

Британії, США, Бахрейну, Канади, Мексики, Кувейту і Сінгапуру. 

Джерело: https://ua.interfax.com.ua/news/general/710186.html  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Кількість вантажних поїздів за маршрутом Китай-Європа зросла майже на 65% в листопаді 

17.12.2020|15:30| ЦТС 

У листопаді було перевезено 115 тис. TEU, що на 70% більше в порівнянні з показниками 

попереднього року. 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/710186.html
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У листопаді з міжнародних залізничних маршрутах Китай-Європа зробили поїздки 1 238 

вантажних поїздів, що на 64% більше, в порівнянні з листопадом 2019 року, говориться в 

статистиці китайської державної залізничної компанії China State Railway Group. 

Про це пише ЦТС з посиланням на Сіньхуа . 

Відзначається, що в минулому місяці було перевезено 115 тис. TEU, що на 73% більше в 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. 

«Зростаючий попит на вантажні поїзди виник на тлі відновлення економіки Китаю та обмежених 

міжнародних повітряних і морських перевезень під час пандемії COVID-19», - йдеться в 

повідомленні. 

Компанія China State Railway Group має намір вжити додаткових заходів для задоволення 

зростаючого попиту на міжнародні логістичні послуги в період Різдва і Нового року. 

Раніше ЦТС писав, що з  Сианя за маршрутом Китай-Європа відправлено понад 3 тис. Вантажних 

поїздів з початку року . Кількість вантажних поїздів, що прямують по цьому маршруту, зросла 

майже в два рази в порівнянні з минулим роком. 

Джерело: 

https://cfts.org.ua/news/2020/12/17/kolichestvo_gruzovykh_poezdov_po_marshrutu_kitay_evrop

a_vyroslo_pochti_na_65_v_noyabre_62463  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Угорці з китайцями відроджують «Ікарус». Тепер він буде електричним 

17.12.2020|20:26| focus.ua 

При повній зарядці акумулятора новий електробус «Ікарус» зможе проїжджати 200-260 км. 

Директор компанії Ikarus Jarmutechnika Kft. Золтан Танко розповів, що вони почали випускати 

електроавтобуси. Нову модель «Ікаруса», CityPioneer, угорці розробляли спільно з китайською 

фірмою CRRC. Про це розповідає видання mukachevo.net. 

Прем'єра електроавтобуса Ikarus-CRRC CityPioneer відбулася в угорському місті Секешфехервар, 

де знаходиться історичний завод «Ікаруса». На поточний момент на заводі збирають першу 

партію з сорока автобусів. 

У новому електробуси буде низька підлога, він розраховується на 76 пасажирів. Його 

обладнають електромотором потужністю 240 кВт (326 кінських сил) і літій-іонним акумулятором 

з ємністю 33 кВт/год. Повідомляється, що на повній зарядці автобус може долати відстань 200-

260 кілометрів. 

https://cfts.org.ua/news/2020/12/17/kolichestvo_gruzovykh_poezdov_po_marshrutu_kitay_evropa_vyroslo_pochti_na_65_v_noyabre_62463
https://cfts.org.ua/news/2020/12/17/kolichestvo_gruzovykh_poezdov_po_marshrutu_kitay_evropa_vyroslo_pochti_na_65_v_noyabre_62463
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Виробник поки не повідомляє вартість нових електробусів «Ікарус» і дати початку продажів. 

Однак бюджет самого проєкту склав 841 млн форинтів (приблизно 80,8 млн гривень). 

Також до 31 березня 2023 року планується випустити кілька нових модіцікацій «Ікаруса» різної 

довжини. За цим процесом стоїть угорський підприємець Габор Селеш, який неодноразово 

намагався воскресити «Ікарус» під маркою Ikarusbus. 

Відзначимо, угорські автобуси марки «Ікарус» протягом тривалого часу були одним з основних 

видів пасажирського транспорту в багатьох містах колишнього СРСР і країн Східної Європи. У 

Радянський союз «Ікаруси» 280-ї моделі прибували аж до його розвалу, до 1991 року. Однак 

після падіння «залізної завіси» колишні клієнти з різних країн почали масово скасовувати 

замовлення, не в останню чергу через те, що не мали можливості заплатити за нові автобуси. В 

результаті угорський завод збанкрутував. 

В кінці 1999 року «Ікарус» потрапив в руки французької групи Irisbus, що належить Iveco. Однак 

виробництво автобусів марки «Ікарус» так і не повернулося до колишніх показників. У 2003 році 

через нерентабельність закрили фабрику в Секешфехерварі, а в 2007 - і в Будапешті. У 2007 році 

Iveco продала підрозділ угорської групі Muszertechnika, однак протягом наступних років нічого 

не відбувалося. Пізніше компанія Ikarus Jarmutechnika Kft викупила права на бренд і логотип 

«Ікаруса». Саме вона і почала відроджувати легендарну марку автобусів. 

Джерело: https://focus.ua/technologies/469711-vengry-s-kitaycami-vozrozhdayut-ikarus-teper-on-

budet-elektricheskim-foto  

________________________________________________________________________________ 

 

Huawei побудує на північному сході Франції свій перший завод в Європі 

21.12.2020|19:22|Інтерфакс 

Китайська Huawei Technologies Co. вибрала бізнес-парк в місті Брюмат на північному сході 

Франції в регіоні Гранд-Ест як місце для свого першого виробничого підприємства в Європі. 

Інвестиції в завод складуть 200 млн євро. Він дозволить створити 300 робочих місць на першому 

етапі і 500 в довгостроковій перспективі, повідомляється в прес-релізі компанії. У ньому 

наголошується, що підприємство націлене на виробництво технологічних рішень для мобільних 

мереж на суму 1 млрд євро на рік для європейських клієнтів Huawei. 

На даний час у компанії в Європі знаходяться 23 науково-дослідних центру, понад 100 

університетів-партнерів, понад 3,1 тис. постачальників. 

Huawei оголосила про намір побудувати перший європейський завод у Франції в минулому 

році, відзначає агентство «Синьхуа». Європа є найбільшим закордонним ринком для компанії. 

https://focus.ua/technologies/469711-vengry-s-kitaycami-vozrozhdayut-ikarus-teper-on-budet-elektricheskim-foto
https://focus.ua/technologies/469711-vengry-s-kitaycami-vozrozhdayut-ikarus-teper-on-budet-elektricheskim-foto
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Джерело: https://interfax.com.ua/news/investments/711510.html  

________________________________________________________________________________ 

 

ЄС та Китай домовилися про завершення переговорів щодо інвестиційної угоди 

30.12.2020|Deutsche Welle 

Інвестиційна угода між ЄС і Китаєм надасть європейським компаніям безпрецедентний доступ 

на китайський ринок. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Європейської 

Ради Шарль Мішель і лідер КНР Сі Цзіньпін у середу, 30 грудня, під час відеконференції 

домовилися про завершення переговорів щодо інвестиційної угоди. 

«ЄС має найбільший єдиний ринок у світі. Ми відкриті для співробітництва, але на принципах 

взаємності, рівних правил і цінностей. Сьогодні ЄС і Китай завершили переговори щодо 

інвестиційної угоди для більш збалансованих торгових і ділових можливостей», - написала фон 

дер Ляєн у Twitter. 

Як ідеться в офіційному повідомленні з Брюсселя, інвестиційна угода між ЄС і Китаєм надасть 

європейським компаніям безпрецедентний доступ на китайський ринок, передає агенція AFP. 

У підсумку цієї віртуальної зустрічі ЄС і Китай підійшли впритул до підписання всеосяжної угоди 

про інвестиції, що, як очікують в Брюсселі, відбудеться протягом декількох місяців. 

Велика економічна і політична перемога 

У ЄС вважають укладення цієї угоди великою економічною і політичною перемогою, оскільки 

вона відкриє китайський ринок для європейських інвесторів, пояснила напередодні 

журналістам високопоставлена чиновниця євроспільноти. 

Угода послужить вирівнюванню правил гри, включаючи правила поведінки держави і бізнесу, 

підвищить прозорість держсубсидій і усуне прогалини в умовах СОТ, де не регламентовані 

субсидії сфері послуг, а в угоді ЄС-Китай, як очікується, це буде передбачено. Також угода 

визначить чіткі правила проти примусової передачі технологій. 

Крім того, Китай, за даними Єврокомісії, погодився ратифікувати основоположні конвенції 

Міжнародної організації праці про заборону примусової праці. Це було нагальною вимогою ЄС 

під час переговорів. 

Джерело: https://p.dw.com/p/3nNbJ  

________________________________________________________________________________ 

 

https://interfax.com.ua/news/investments/711510.html
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АНАЛІТИКА 
 

Мегапроєкт товариша Сі Цзіньпіна. Як Байден допоміг Китаю об'єднати третину світової 

економіки 

02.12.2020|11:34| dsnews.ua| Олексій Кущ 

Можливо, головною подією року, що минає, якщо думати про довгострокові наслідки, стала не 

пандемія і боротьба з нею, а підписання угоди про створення азіатсько-тихоокеанської ЗВТ, що 

отримала назву Всебічне регіональне економічне партнерство. 

В онлайн-режимі, як і належить в епоху епідемій, угоду схвалили представники 15 країн: Китай, 

Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаоc, 

Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Це третина світової економіки і понад 

2 млрд людей. 

Кімерика померла, хай живе Пасіфе 

Фінансова криза 2008 р. створила передумови для зміни робочої глобалістичний моделі, 

названої аналітиками Кімерика. Тепер ми маємо справу з глобальною дефрагментацією, яка 

теж дає кожному учаснику вигоду від співпраці, але на більш локальному рівні. Тобто перед 

нами та сама фрагментація ланцюжків доданої вартості, але з укорочуванням їх фізичної 

довжини. 

На практиці це означає, що світ буде поділений на п'ять глобальних кластерів: ЄС і торгові 

сателіти; Євразійський економічний союз (ЄАЕС), включаючи країни-спостерігачі; 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю (USMCA, яка прийшла на зміну НАФТА), ринок 

країн Південної Америки МЕРКОСУР і ось тепер — Всебічне регіональне економічне 

партнерство, скорочено ВРЕП (англ. RCEP — Regional Comprehensive Economic Partnership), яке 

може стати найбільшим з усіх. І його можна назвати Пасіфе. 

Трамп знав, Байден мовчав 

Тут варто зазначити, що, якби Дональд Трамп зміг переобратися на другий термін, він 

продовжив би політику створення найбільшого світового кластера з інтеграційним ядром в 

США. У його моделі Атлантика перетворювалася б на «задній двір» нового глобального 

конгломерату, недарма Трамп навіть висував, на перший погляд, абсурдну ідею щодо обміну 

Гренландії на Пуерто-Рико. Найбільший острів у світі під протекторатом Данії був йому потрібен, 

щоб повністю скласти географічний пазл. У цій конфігурації основним противником Америки 

ставав Китай, а плацдармом для з'ясування відносин — весь Тихоокеанський регіон з гарячими 

точками на Тайвані, в Південній Кореї, Гонконгу або навіть в Японії. До речі, ще на початку свого 



 

68 

 

      

президентства Трамп дуже чітко позначив вектор національних інтересів США, оголосивши про 

вихід з Транстихоокеанського партнерства (ТТП), в якому були 12 країн Азіатсько-

Тихоокеанського регіону (АТР). 

Але з програшем Трампа вектор американської геополітики істотно зміщується: США 

повертаються до Європи і на Близький Схід, головним противником стає Росія, а точками 

напруги — такі країни, як Україна, Молдова, Білорусь та Грузія. Поразка Трампа — це і поступове 

згасання американо-китайських торгових воєн. По суті, воно запалило зелене світло для нового 

азіатсько-тихоокеанського торгово-економічного союзу, який поспішили запалити в зумі, не 

чекаючи закінчення карантину. Зробимо ремарку. Звичайно, подібні угоди готуються тривалий 

час. З 2011 р. було проведено 15 раундів переговорів, тривалий час кандидатом на вступ до 

ВРЕП була Індія, яка в результаті відмовилася. Тобто угоду не підписували на коліні, 

користуючись політичною паузою в США. Але і не помічати збіги в датах — теж наївно. Договір 

схвалили 15 листопада, вже після того, як перемога Байдена не викликала сумнівів. А що було 

б у разі перемоги Трампа? Угоду могли або відкласти на кілька років, або підписати з усіченим 

набором учасників. Адже ніхто не хоче купувати собі квиток в партер на торгову війну між США 

і Китаєм. Саме тому прихід до влади Байдена означатиме нове вікно можливостей для Китаю в 

контексті чергового лавірування на осі російсько-американського протистояння. І цей маневр 

завжди можна конвертувати в ослаблення торгового тиску з боку Штатів. 

Нова конфігурація: АСЕАН + Китай 

ВРЕП сформувалося на базі 10 країн АСЕАН (В'єтнам, Малайзія, Сінгапур, Бруней, Індонезія, 

Філіппіни, Таїланд, Лаос, М'янма, Камбоджа), інтеграція яких, до речі, тривалий час блокувалася 

з боку США. Наприклад, у Вашингтоні негативно ставилися до розширення цього формату в 

модель АСЕАН + 3 (Китай, Японія і Південна Корея), не кажучи вже про концепт АСЕАН + 5 (з 

додаванням Австралії і Нової Зеландії). Політичне перезавантаження в США зняло всі ці блоки. 

Якщо порівнювати цю конфігурацію з попередньою моделлю ТТП, то з угоди випали такі країни, 

як Канада, Мексика, США, Перу і Чилі. Як уже згадувалося, в останній момент документ не 

підписала і Індія. Що стосується п'ятірки, що випала, то, як відомо, Мексика увійшла в нову угоду 

з Канадою і США, а Перу і Чилі, найімовірніше, увійдуть в новий мегакластер, що формується в 

Латинській Америці навколо Бразилії. 

Зробимо загальні висновки щодо конфігурації учасників ВРЕП. Тут багато унікальних комбінацій. 

Почнемо з того, що інтеграційним ядром угоди стає Китай, який, відповідно до нового 

п'ятирічного плану, переходить до моделі двоконтурного розвитку: внутрішній контур — з 

натиском на національний ринок, а зовнішній — з активним пошуком стабільного регіонального 

кластера збуту товарів і послуг (на додаток до американського і європейського ринків). Ця 

модель економічного розвитку спирається в Піднебесній на аналогічну двоконтурну фінансову 

систему. Раніше Китай ніколи не ставав інтеграційним ядром мультидержавної торгововельної 

угоди. 
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Японія і Китай, також вперше в новітній історії, об'єднуються в рамках єдиного торгового 

простору, і це свідчить про те, що в Країні вранішнього сонця поступово обрізають пуповину, 

яка з'єднує її з післявоєнним гегемоном в особі США. Подібний дрейф острівної держави 

особливо болісно сприймається у Вашингтоні. 

У нову торгову зону входить також і Південна Корея, яка планує використовувати цей формат 

для прискорення проєкту з возз'єднання південної та північної частини Корейського півострова 

в єдину державу. Дрейф Сеула до нового інтеграційного ядра, яке активізувалося в Пекіні, також 

неприємний сюрприз для Білого дому. 

Унікальною подією можна назвати і входження в новий інтеграційний проєкт Австралії і Нової 

Зеландії. За президентства Трампа здавалося, що ці країни ось-ось увійдуть в новий 

постбританський неоімперський «союз п'яти» (Австралія, Нова Зеландія, США, Канада і 

Великобританія), тільки з центром у Вашингтоні, а не в Лондоні. Можливо, саме про цей 

унікальний торговий союзі говорив Трамп під ча візиту до Британії прем'єр-міністру Борису 

Джонсону. Але схоже, що і Австралія, і Нова Зеландія вже зробили свій вибір, і він не в Атлантиці, 

а в Азії і Тихому океані. 

ВРЕП стає найбільшим мегакластером світової економіки з населенням в 2,2 млрд осіб, майже 

третиною світової торгівлі і кумулятивним ВВП в $25,6 трлн, що вже більше, ніж в USMCA ($23,4 

трлн, причому навіть у разі приєднання до цього союзу Великобританії) і ЄС ($18 трлн). Не 

кажучи вже про порівняння з МЕРКОСУР ($3,3 трлн) і ЄАЕС ($2 трлн). Ще більший розрив 

проявляється при оцінці диспаритету за чисельністю населення і темпами економічного 

зростання. У ВРЕП зосереджено 2,2 млрд чоловік, це більше, ніж у всіх зазначених вище 

конкуруючих мегакластерів разом узятих. Темпи зростання ВВП в більшості країн ВРЕП 

знаходяться на рівні понад 4%, тобто приблизно вдвічі випереджають конкурентів. 

Також розглянемо взаємну торгівлю всередині глобальних кластерів. Отже, за рівнем взаємної 

торгівлі ВРЕП (42% торгового обороту припадає на країни-учасниці, решта — відносини з 

зовнішнім світом) поки поступається ЄС (62%) і USMCA (50%), але істотно випереджає 

МЕРКОСУР (19%) і ЄАЕС (9%). Те, що стартовий показник взаємного торгового проникнення між 

учасниками ВРЕП з самого початку високий, лише підсилює живучість і перспективність нового 

союзу. 

Набір країн ВРЕП також являє собою унікальний пазл можливостей. Японія відчуває класичну 

пастку ліквідності, коли внаслідок дефляції інвестувати в національні активи невигідно, а 

надлишок ліквідності загрожує появою фінансових бульбашок. Саме з цієї причини 60% 

японських інвестицій йдуть у країни АСЕАН, а 20% — в Китай. 

ЗВТ спрощує рух товарів, послуг і інвестицій, знімаючи загороджувальні мита і тарифи. Держави 

будуть користуватися загальним сертифікатом походження споживчих товарів. Це вигідно для 

таких країн, як Камбоджа, М'янма і Лаос, які активно використовують фактор дешевої робочої 
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сили, особливо в легкій промисловості. Тепер сюди активно підуть зовнішні інвестиції у 

створення нових виробництв. В'єтнам, Індонезія і Таїланд отримають потужний імпульс для 

розвитку національного промислового ядра, особливо машинобудування і електроніки. 

Посилиться трансферт інновацій з Сінгапуру, Японії і Південної Кореї. 

Австралія знайде стійкі ринки збуту для своєї рудної сировини і експорту СПГ, а також 

фінансових послуг. Найменшу вигоду отримають Філіппіни, оскільки ця країна не встигла 

створити передумови для промислового зростання і поступається конкурентам по дешевизні 

робочої сили. Її бонус — більш дешеві імпортні товари. 

Головне інтеграційне ядро — це Китай, як в частині інвестицій, так і освоєнні ринків збуту своєї 

продукції. Домінування Китаю викликає побоювання Японії, яка не залишає намірів втягнути в 

союз Індію як якийсь глобальний балансир. 

На даний момент інтеграційний рух, залежно від опцій, поставлено на різношвидкісний режим: 

на першому етапі відбудеться лібералізація руху товарів і послуг; на другому — інвестицій; потім 

прийде черга цифрової економіки та інтелектуальних прав. Поки не вирішено питання рівних 

стандартів за умовами найманої праці і випуску «зеленої» продукції. За дужки угоди винесені 

питання держзакупівель та продукції сільського господарства, оскільки кожна країна тут 

захищає свої національні інтереси (тут можна передати привіт українським «торговим» 

чиновникам і експертам, які критикують закон про локалізацію). 

Таким чином, архітектоніка майбутньої моделі глобальної економіки в міру згасання лідерства 

США безповоротно зміщується в Азію, а на зміну атлантизму приходить Пасіфе. Ось тільки якщо 

Тихий океан європейські першовідкривачі назвали мирним через оманливий штиль після 

проходження Вогняної Землі, то Пасіфе у вигляді азіатсько-тихоокеанського союзу буде аж ніяк 

не мирною по відношенню до своїх конкурентів. 

Можна не сумніватися, що адміністрація Байдена буде намагатися торпедувати цю угоду, але, 

на відміну від Трампа, зробити це не зможе. Так само як і не зможе запустити нову модель 

«Індамерики», в якій Індія стане новим світовим драйвером зростання, трансформуючи свою 

закриту економіку в експортно-орієнтовану за підтримки інвестицій з США. Найімовірніше, після 

приблизно 10 років інтенсивного зростання і формування активного експортного потенціалу (з 

паралельним протекціонізмом і захистом внутрішнього ринку) Індія стане 16-м учасником ВРЕП, 

остаточно сформувавши новий центр світової сили. 

Можливості та ризики для України 

Для України ВРЕП — це і нові можливості, і відчутні ризики. Ми можемо майже остаточно 

розпрощатися з азіатськими інвестиціями, які тепер будуть акумулюватися всередині 

регіонального мегакластера. У міру розширення рамок угоди на агропродукцію ми суттєво 

втратимо сировинні та аграрні ринки збуту, особливо китайський, адже Пекін поступово 
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поверне Вашингтону цей торговий бонус (соя, кукурудза) в обмін на припинення торгових воєн. 

Новий мегакластер — це закриті ворота для чужинців, у тому числі і для нас. 

З точки зору шансів — це примарна надія стати сполучною ланкою, що з'єднує ВРЕП і ринок ЄС. 

Але для цього влада повинна генерувати смисли і вміти грати в довгу. Як, наприклад, японці, які 

створили в 2007 р. Інститут економічних досліджень для АСЕАН і Східної Азії (ERIA), який 

протягом останніх 10 років активно генерував ідеї щодо майбутньої інтеграції і чітко 

змоделював економічні наслідки для кожної країни-учасниці при підписанні угоди. 

Джерело: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/kitay-i-ego-komanda-kuda-aziaty-podvinut-ssha-

v-mirovoy-ekonomike-18112020-406646  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Складний партнер. Що заважає співпраці України з Китаєм 

07.12.2020|15:35|НВ|Микола Капітоненко 

Якщо економічні фактори створюють ідеальні передумови для активної ролі України в 

китайських глобальних ініціативах, то політичні обставини грають проти цього 

У нещодавньому інтерв'ю агентству «Сіньхуа» президент України Володимир Зеленський 

підкреслив, що в України є економічний і промисловий потенціал для участі в проєкті «Один 

пояс — один шлях», і загалом міркував про те, наскільки великі можливості двостороннього 

співробітництва і важлива роль Китаю — і як торгового партнера України номер один, і як 

глобального центру сили. 

Але в більшості випадків, як і в цьому теж, за ввічливою риторикою українських політиків на 

адресу Китаю стоїть обережність і страх. Не можна не визнати глобальний вплив Піднебесної, 

що зростає, регіональні можливості Пекіна, що розширюються, та його виключно важливу роль 

у зовнішній торгівлі України. У той же час для України сьогодні Китай — складний партнер, 

здебільшого з геополітичних причин. Він занадто близький до Росії та надто далекий від США. 

В результаті всієї цієї суперечливості Китай не згаданий як стратегічний партнер України в 

нещодавній редакції Стратегії національної безпеки, наша країна не приймає участі у 

регіональній ініціативі 16+1, а показовий випадок з компанією «Мотор Січ» створює неприємну 

невизначеність у двосторонніх відносинах. І, мабуть, головне — Україна практично не охоплена 

глобальною стратегічною ініціативою Китаю «Один пояс — один шлях». Ми уникаємо ризиків, 

пов'язаних з експансією китайського впливу, але також звужуємо і потенційні можливості. 

Обережність носить характер взаємності. Для нас Китай — найбільший торговий партнер. Ми ж 

для Китаю не становимо значного торгового інтересу. Ми далекі від Китаю географічно, бідні та 

https://www.dsnews.ua/ukr/economics/kitay-i-ego-komanda-kuda-aziaty-podvinut-ssha-v-mirovoy-ekonomike-18112020-406646
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/kitay-i-ego-komanda-kuda-aziaty-podvinut-ssha-v-mirovoy-ekonomike-18112020-406646
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непослідовні у своїх зовнішньополітичних маневрах. З цих причин Україна перебуває на 

периферії китайських інтересів, лише епізодично викликаючи інтерес як джерело окремих 

технологій або постачальник сільськогосподарської продукції. 

Основні сухопутні транспортні коридори, передбачені китайським мегапроєктом, практично не 

зачіпають територію України. А між тим, «Один пояс — один шлях» — це не стільки транспорт, 

тобто фізичне переміщення товарів, скільки інвестиції, спільні проєкти, розміщення 

виробництва і, якщо вірити обіцянкам Пекіна, пояс спільного процвітання та блага. Ініціатива 

Китаю — не прояв благодійності, звичайно, а проєкт, націлений на те, щоб перетворити країну 

з економікою, що розвивається на розвинену економіку, переносячи виробничі потужності на 

територію партнерів, прив'язуючи їх до Китаю, замикаючи на собі ланцюжки економічної 

взаємозалежності. Але як раз такі небагаті країни як Україна і є найбільш зацікавленими в 

китайських пропозиціях, здатних вирішити багато комплексних проблем. Від Центральної Азії 

до Східної Європи інтерес до проєкту залишається високим, а пов'язані з ним ризики 

компенсуються потенційним виграшем. 

Але якщо економічні чинники створюють ідеальні передумови для активної ролі України в 

китайських глобальних ініціативах, то політичні обставини грають проти цього. Простір для 

маневру української зовнішньої політики максимально звузився. Фактично у нас немає 

стратегічного вибору: ми навіть записали це в Конституції. Відкритий конфлікт з Росією та 

безальтернативність орієнтації на Захід перетворюють нас на незручного партнера для Китаю. 

У разі успішної реалізації, «Один пояс — один шлях» стане механізмом перетворення Китаю на 

по-справжньому велику державу, здатну кидати виклик США. Найвразливіше місце нинішнього 

Китаю — це дефіцит союзників, і його зовнішньополітичні стратегії націлені на те, щоб цю 

слабкість подолати. Зробити Європу, якщо не союзником, то більш поступливим партнером, 

зміцнити відносини з Росією, консолідувати вплив у Центральній Азії та на Південному Кавказі 

і, загалом, зробити Євразію більш сприйнятливою до китайських інтересів. У зв'язку з цим перед 

багатьма країнами, що підписали меморандуми про взаєморозуміння в контексті реалізації 

«Одного пояса — одного шляху» (натепер їх близько півтори сотні), виникне складний вибір. 

Але не перед тими, у кого вибору немає. 

Навіть країни Центральної та Східної Європи, що входять у ЄС, не залишаються осторонь 

китайських стратегічних проєктів. Ініціатива 16+1, у якій теж немає України, оформляє 

співробітництво Китаю з цілим регіоном, розташованим досить далеко від його кордонів. Набір 

інструментів досить типовий — інвестиції, енергетика, логістика; а мета — європейський ринок 

Ми давно і надійно перебуваємо в «сірій зоні» безпеки в Європі, без союзників і надійних 

гарантій — зате перед безліччю загроз і ризиків. У середньостроковій перспективі можемо 

також опинитися на периферії економічних процесів, якщо і далі вважатимемо, що зовнішня 

політика — це царина гасел, а не постійних інтересів. 
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Джерело: https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-yak-spivpracya-dopomogla-b-ekonomici-ukrajini-novini-

ukrajini-50128709.html  
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Китайські гроші на службі української економіки 

28.12.2020|09:00|Укрінформ|Оксана Поліщук 

Міждержавні контакти оживилися. Укрінформ досліджував, у чому китайський інтерес до 

українських інфраструктурних та інших проєктів 

23 грудня відбулося четверте за ліком засідання Комісії зі співробітництва між урядами України 

та Китайської Народної Республіки та… перше за останні три роки. Знавці кажуть, це великий 

успіх. Адже в останні роки у роботі цієї важливої для обох сторін комісії було безліч різних 

проблем з різними урядами, і лише зараз у міждержавних стосунках України й Китаю по-

весняному “потепліло”. Згідно з даними Держстату України, у 2019 р. товарообіг між Україною 

та КНР становив $12,79 млрд та зріс на 30% у порівнянні з минулим роком. Загалом для низки 

українських виробників китайський ринок з 2014 року фактично замінив російський. А от 

політичні відносини тривалий час стагнували через «холодну війну» між Китаєм та стратегічним 

партнером України США. Тож зараз на основі напрацювань комісії будуть визначені нові 

пріоритети та конкретні плани українсько-китайського співробітництва в різноманітних сферах. 

Не все у ньому йшло гладко, тому нинішнє перезавантаження економічних відносин можна 

вважати знаковим для обох країн. 

Офіційний ентузіазм та позитивні очікування. 

За словами учасників засідання, комісія «окреслила нові амбітні можливості для поглиблення 

співпраці та перезавантаження реалізації спільних проєктів та ініціатив”, зокрема, у рамках 

спільного будівництва «економічного поясу Шовкового шляху» і «морського Шовкового шляху 

XXI століття». За результатами засідання віцепрем’єрка Ольга Стефанішина та віцепрем’єр 

Державної Ради КНР Лю Хє підписали План дій щодо співпраці та пришвидшення реалізації 

спільних намірів у торговельно-економічній, інвестиційній сферах, секторах інфраструктури та 

енергетики, аграрній, промисловій та гуманітарній сферах тощо. А ще місяцем раніше, уряд 

схвалив проєкт Угоди між Кабміном та урядом КНР про поглиблення співробітництва в галузі 

будівництва інфраструктури та уповноважив міністра інфраструктури Владислава Криклія її 

підписати. 

Коли це станеться ще невідомо, але Віктор Довгань, ексзаступник міністра інфраструктури з 

європейської інтеграції (2016-2019), як один з учасників тривалого переговорного процесу, вже 

https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-yak-spivpracya-dopomogla-b-ekonomici-ukrajini-novini-ukrajini-50128709.html
https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-yak-spivpracya-dopomogla-b-ekonomici-ukrajini-novini-ukrajini-50128709.html
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радіє. Адже цією угодою Україна, за його словами, відкриває двері для китайських кредитів у 

вітчизняну інфраструктуру. 

«Поглиблення стратегічного партнерства з КНР – один із пріоритетних напрямів зовнішньої 

політики України. Ми глибоко зацікавлені в подальшому всебічному розвитку відносин з Китаєм 

за різними напрямами співробітництва», – наголосила віцепрем'єрка з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. 

У коментарі Укрінформу, її радник, координатор Міжурядової комісії Україна-Китай Сергій 

Ніжинський повідомив, що під час зустрічі йшлося про наміри розширити двосторонній діалог з 

правових та юридичних питань, шляхом підписання Програми співробітництва. Окремо були 

виділені питання кооперації в області епідеміології, включаючи профілактику та контроль над 

Ковід-19, кардіології, трансплантації. Сторони підтвердили високу ефективність розвитку 

туризму, зокрема участі в «Китайській міжнародній ярмарці» та «UITT», а також високо оцінили 

результати у навчальних обмінах та сприянні навчанню студентів з обох країн. А також визнали, 

що науково-технічне співробітництво стало більш ніж активним в останні роки, особливо в 

креативних індустріях, авіакосмічній галузі обох країн тощо. 

 «Підписання «Програми спільного будівництва «Економічного поясу нового шовкового шляху» 

та «Морського шовкового шляху 21 сторіччя» на період 2020-2025 року» на 4-му засіданні 

комісії відкриває можливості для поглибленої кооперації між українськими та китайськими 

компаніями. Уряд України сподівається на активну участь китайських компаній в проєкт 

будівництва інфраструктури, індустріальних парків, у сфері енергетики та сільського 

господарства, в якості стратегічних та фінансових партнерів. 

Корпорація Sinomach (державний конгломерат, що спеціалізується на виробництві дорожньо-

будівельної, сільськогосподарської та іншої техніки. – Авт.) та її дочірні компанії ССЕС, СMEC, YTO 

стали надійними провідниками українського бізнесу в КНР. Ми впевнені що компанії корпорації 

Sinomach підтримують і нові напрямки співпраці зазначені у програмі», – зазначив Укрінформу 

Сергій Ніжинський. 

Оповити світ Шовковим шляхом сучасності 

Ще у 2013 році лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював відновлення «шовкового шляху». В Україні ця 

ініціатива називається “Один пояс, один шлях”, а у всьому світі має назву Belt and Road Initiative 

(BRI). Ця китайська урядова ініціатива претендує на статус найбільшого та найдорожчого 

інфраструктурного проєкту за всю світову історію. 

Ідея полягає у прокладенні залізничних та автомобільних доріг до Європи через Середню Азію, 

Середній Схід, Кавказ та Близький Схід. Також, сухопутних шляхів через Індію та Пакистан до 

портів в Індійському океані. Крім цього, є задум розбудувати інфраструктуру портів для 

Морського Шовкового шляху, який має проходити через Індокитай до Індії, далі до Африки та 
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через Суецький канал в Європу. За оцінками спеціалістів, усі проєкти можуть коштувати від 1 до 

4 трлн доларів. 

Офіційно Китай мотивує розбудову BRI, як поглиблення економічних зв’язків між країнами 

Євразії, у рамках розбудови глобалізованого світу, де товари, капітали та люди мають 

пересуватися вільно на просторах континентів. Його створення матиме економічні та 

геополітичні наслідки для всього світу. Зокрема, й для України, яка долучилася до проєкт у 2015 

році, підписавши протокол між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та 

Міністерством комерції КНР про зміцнення співпраці зі спільної реалізації ідеї побудови 

економічного поясу Великого шовкового шляху. У січні 2016-го Україна запустила з Іллічівського 

торгового порту перший експериментальний вантажний потяг до Китаю в обхід території РФ 

через Грузію, Азербайджан та Казахстан. Український потяг подолав цей шлях за 15 діб. У грудні 

2017-го було укладено план дій Україна-КНР із реалізації ініціативи спільного будівництва 

«Економічного поясу шовкового шляху» та «Морського шовкового шляху XXI століття». 

BRI не є виключно економічним проєктом, а має колосальне геополітичне значення. Такий 

висновок можна зробити хоча б з того, що у половині проєктів залучаються інші, не китайські 

інвестиції, і те, що за різними оцінками лише 6% з китайських інвестицій – приватні. Тобто, 

переважно, вкладається китайський державний капітал. Фінансування забезпечується 

контрактами, підкріпленими дисконтованими кредитами з китайського бюджету (погашення 

кредитів розраховується в сторону зменшення кінцевої суми). Таке кредитування може 

безпосередньо надаватися урядам-одержувачам, проте обов’язковою умовою є участь в 

реалізованому проєкті китайської компанії та її персоналу. Погашення кредиту іноді може 

здійснюватися у вигляді ресурсів. 

Сальдо торгівлі може бути і «позитивніше» 

З боку України теж є свої інтереси. Товарообіг агропродукцією між Україною і Китаєм за І 

півріччя 2020 року сягнув $2,7 млрд. А експорт – $2,4 млрд (основними експортними позиціями 

були залізна руда, кукурудза, соняшниковий шрот і соняшникова олія). І тому Україна націлена 

нарощувати потенціал на найбільш перспективному азійському ринку. «Пріоритетами 

української сторони на найближчі 5 років є досягнення збалансованого імпортно-експортного 

сальдо між Україною та Китаєм, приріст інвестицій в Україну на реалізацію проєкт з виробництва 

товарів з високою доданою вартістю, розширення переліку продовольчих товарів що 

експортуються до Китаю. На досягнення цих пріоритетних завдань ми бачимо низку конкретних 

проєкт, в яких можуть брати участь китайські компанії», – каже Сергій Ніжинський. 

На його переконання, особливу увагу серед вітчизняних інфраструктурних проєкт з боку Китаю 

заслуговують не тільки об’єкти транспорту: дороги, мости, річкова та морська інфраструктура, 

залізниця, авіаційна інфраструктура, але й об’єкти інфраструктури інформаційної (мережі 

передачі та сховища даних, Смарт сіті, електронні торгові майданчики) та об’єкти сільського 
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господарства (системи іригації, зберігання перероблення та транспортування продуктів 

сільського господарства). 

Між тим, не всі в Україні поділяють «рожевий» оптимізм. «Китайський досвід дуже б знадобився 

Україні, але, на жаль, я не чув, щоб якісь глобальні українські інфраструктурні проєкт цікавили 

офіційний Пекін поза зоною його інтересів. Глобальне протистояння між Китаєм та США 

накладає відбиток на співпрацю України з цими державами. З іншого боку, ми розуміємо, що 

Китай – це цікавий і потужний партнер. Він готовий інвестувати кошти в Україну, будувати в 

Україні. Китай зацікавлений в нашій аграрній продукції, машинобудуванні та інших товарах. 

Тому напрями зовнішньоекономічної діяльності країни у цьому питанні має визначити 

президент України, щоб було чітко зрозуміло – з ким ми «дружимо» і на яких умовах? Адже 

сьогодні в цьому питанні присутність політики починає переважати суто економічні фактори», – 

дещо раніше коментував для AgroPolit.com заступник директора Департаменту комерційної 

роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов. 

Нема метро на Троєщину, зате є сонячні станції, перевантажувальні термінали та дороги 

В останні роки Китай інвестував в Україну близько $7 млрд і планує інвестувати ще $10 млрд. 

Серед найбільших вливань коштів, які китайська сторона вже зробила, можна виділити низку 

успішних проєкт. У 2016 році в портово-логістичній сфері китайська корпорація COFCO Agri 

запустила в Миколаївському морському торговому порту перевантажувальний комплекс 

зернових і олійних культур річною потужністю 2,5 млн тонн. Інвестиційний проєкт обійшовся в 

$75 млн. 

У 2018 році китайська компанія СМЕС та DTEK Ріната Ахметова побудували Нікопольську 

сонячну електростанцію потужністю 200 МВт. China Harbour Engineering Company (СHЕС) 

завершила дренажні роботи (4,4 мільйона кубометрів) в українському порті «Південний», 

кошторис проєкт склав $38. Досить багато китайських компаній беруть участь в українському 

газовидобуванні, як, наприклад, Хinjiang Beiken Energy Engineering, або будівництві доріг, як, 

наприклад, Sinohydro, яка реконструювала окремі ділянки траси Київ – Чоп. Сьогодні Китай 

очікує надання Україною державних гарантій для інвестування $600 млн у будівництво нового 

блоку Слов'янської ТЕС (ПАТ «Донбасенерго»). 

Але були й провали… 

Китайська компанія China Pacific Construction Group (CPCG) намагалась розпочати у 2018 році 

будівництво четвертої лінії метро в Києві, що мала б нарешті зв'язати київський житловий район 

Троєщину з центром міста. Але не склалося… Компанія China National Complete Engineering 

Corporation (CNCEC) мала бути генеральним підрядником для будівництва 8-кілометрової 

пасажирської залізниці «Повітряний експрес», яка з'єднала Київ з міжнародним аеропортом 
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«Бориспіль». Були навіть виділені перші транші, та знову не склалося. Згодом проєкт 

реалізувала Укрзалізниця. 

Скандалом закінчився і контракт між ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” 

(ДПЗКУ) та Китайською національною корпорацією машинної індустрії та генеральних підрядів 

(ССЕС), підписаного у 2013 році. Загальна його вартість становила $3 млрд. Ця співпраця мала 

бути найбільшим проєкт Китаю в Україні. В рамках першого траншу, який склав $1,5 млрд і 

надійшов до компанії, ДПЗКУ зобов'язалася протягом 15 років постачати в Китай зернові, а 

отриманими коштами погашати борг. Друга частина траншу мала бути спрямована на закупівлю 

китайської техніки, та через взаємні претензії, плани так і залишилася лише на папері. Компанія 

перестала виплачувати Китаю борги по кредиту. У відповідь китайська сторона через суд 

блокувала рахунки ДПЗКУ в кінці 2017. Наразі ДПЗКУ частково борги виплачує. 

У 2015 році Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment (BSAII) підписала з підприємством з 

виробництва авіадвигунів «Мотор Січ» меморандум про співпрацю – планувалось спорудити 

літакобудівний завод в Китаї та для того, аби перенести туди виробництво двигунів Мотор Січ. 

Служба безпеки України цю угоду заблокувала. Як потім і продаж акцій українського 

підприємства китайській компанії. 

А зовсім нещодавно Укравтодор розірвав договір із китайською компанією Sinohydro 

Corporation Limited, яка займалася будівництвом північного обходу Житомира, через 

порушення умов договору та повільні темпи робіт. 

«Варто зазначити, що Китай виділяє кредитування, як правило, під закупівлю обладнання, 

виробленого в Китаї. Таким чином забезпечує підтримку свого промислового сектора і значні 

обсяги експорту. Таким прикладом можуть служити інфраструктурні проєкт, де китайська 

сторона завжди наполягає на залученні тільки китайського генпідрядника, тобто використанні 

китайських матеріалів і робочої сили, що дозволяє підтримувати промисловий і будівельний 

сектори Піднебесної. На сьогодні ми можемо спостерігати тільки поодинокі випадки інтересу 

Китаю робити прямі інвестиції. Наприклад, це потенційний інтерес китайської біржі BOCE до 

«Української біржі» і продаж цій же компанії банку УБРР» – зазначав у коментарі Finance.ua 

Андрій Усенко, менеджер відділу інвестицій та ринків капіталу KPMG в Україні. 

Перспективи – все переважать 

І все ж географічне положення України на сьогодні залишається важливим фактором для пошуку 

можливостей в трикутнику Україна-Китай-ЄС. Зона вільної торгівлі з ЄС та початок торговельної 

та інвестиційної лібералізації з КНР може надати в майбутньому істотні переваги в реалізації 

спільних стратегічних проєкт, вважають в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі 

України. “Торгівля з КНР є стратегічно важливим напрямом для України. КНР – №1 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 
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поглиблення нашого торгово-економічного співробітництва”, – зазначив міністр Ігор Петрашко. 

Головне, щоб в процесі цієї співпраці навчитися так само чітко ставити стратегічні цілі та віддано 

відстоювати свої державні інтереси, як це робить Китай. 

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3161101-kitajski-grosi-na-sluzbi-ukrainskoi-

ekonomiki.html  

________________________________________________________________________________ 
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ІНТЕРВ’Ю  
 

20 років Huawei в Україні: Підтримка талантів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій 

для розвитку цифрової економіки майбутнього 

30.11.2020|19:30|HB 

Компанія Хуавей Україна підтримує молодих талановитих ІКТ-фахівців, надаючи українським 

студентам можливість навчання на міжнародному рівні. Ма Ці, директор Хуавей Україна, про 

новий онлайн-формат освітньої програми «Насіння для майбутнього» та інші реалізовані 

проєкти соціального партнерства. 

— Сфера освіти та підтримка фундаментальних досліджень постійно перебувають у фокусі 

Huawei. Якими реалізованими проєктами в цій сфері пишається ваша компанія? 

Щороку Huawei інвестує від 10 до 15% свого доходу в науково-дослідницьку діяльність. За 

останні десять років загальні витрати на сферу досліджень і розробок (R&D) перевищили $85,9 

млрд. Компанія відкрила 26 R&D центрів у всьому світі, зокрема і в Україні. Особливу увагу ми 

приділяємо співпраці з університетами, адже це двосторонній процес, завдяки якому 

теоретичні відкриття втілюються в життя. Практичною реалізацією цієї ідеї стали авторизовані 

Huawei Академії інформаційних і мережевих технологій (ICT Academies), що працюють у всьому 

світі. У них студенти отримують можливість знайомитися з новітніми інформаційно-

комунікаційними технологіями (ІКТ) і проходити відповідні сертифікаційні курси, розвиваючи 

свої таланти і практичні навички, необхідні для роботи в сучасній ІКТ-індустрії. Так, станом на 

грудень 2019 року наша компанія співпрацює з 938 університетами в 72 країнах світу, де 

проходить навчання понад 45 000 студентів. 

— Представлена в більш ніж 170 країнах, компанія Huawei має можливість ініціювати 

глобальні проєкти. Найважливішим із-поміж них стала програма «Насіння для майбутнього» 

(Seeds for the Future). Як ви визначаєте завдання цього проєкту, реалізованого в межах 

корпоративної соціальної відповідальності компанії? 

Дійсно, ця ініціатива — флагманський КСВ-проєкт Huawei. Програма «Насіння для 

майбутнього», започаткована 2008 року, спрямована на розвиток локальних талантів у ІКТ-

сфері, допомагає обмінюватися знаннями, і сприяє глибшому розумінню та інтересу до галузі. 

Крім того, цей проєкт заохочує країни різних регіонів світу активно брати участь у розвитку 

цифрових спільнот. В Україні «Насіння для майбутнього» стартувала в 2016 році за підтримки 

Міністерства освіти і науки України. Відтоді 30 студентів з 14 українських університетів взяли 

участь у програмі і змогли відвідати Китай. Але в контексті глобальної пандемії всім нам треба 

навчитися не тільки швидко реагувати на мінливу ситуацію, але й не втрачати бачення 
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майбутнього. Тому через карантинні заходи й обмеження Huawei перенесла програму «Насіння 

для майбутнього» в онлайн-формат. 

— У чому полягає актуальність цієї ініціативи для українських студентів? 

Маючи статус світового лідера у сфері інформаційних технологій, наша компанія активно сприяє 

розвитку ІКТ-індустрії у країнах своєї присутності з метою підтримки їх сталого соціального, 

економічного й екологічного розвитку. У цьому процесі надзвичайно важливою є співпраця з 

партнерами — від українського уряду до окремих освітніх організацій, адже тільки завдяки 

спільним зусиллям можна ефективно використовувати інновації для вирішення глобальних 

проблем. Також необхідно забезпечити доступ молоді до якісної освіти, що є важливою умовою 

створення можливостей для сталого розвитку. Надаючи допомогу в підготовці 

конкурентоспроможних фахівців і забезпечуючи найкращим із-поміж них стажування в компанії 

з перспективою подальшого працевлаштування, Huawei сприяє розвитку української ІКТ-

індустрії, даючи їй доступ до унікальних інновацій. 

— Як змінилися умови відбору і зміст програми «Насіння для майбутнього» в зв’язку з її 

переходом у цьому році на онлайн-формат? 

Незважаючи на викликаний пандемією перехід в онлайн, програма, як і раніше, відкрита для 

всіх обдарованих студентів університетів, які цікавляться новими технологіями і прагнуть 

дізнатися про них ще більше. Студенти мають можливість дізнаватися останні новини галузі, а 

також отримати з перших рук інформацію про найперспективніші IT-напрями — інтернет речей, 

хмарні технології, кібербезпеку і цифрову економіку. Найкращі галузеві експерти знайомлять 

учасників проєкту з новітніми трендами галузі, а також актуальними питаннями цифрової 

трансформації. Програма надає і великий вибір факультативних предметів, наприклад основи 

лідерства. А продиктований об'єктивними причинами онлайн-формат програми дав 

можливість розробити гнучкіший графік навчання, зробивши її доступною для більшої кількості 

молодих людей, зацікавлених в отриманні якісних знань і розширенні свого кругозору. Завдяки 

цьому, в 2020 році до «Насіння для майбутнього» долучилися 50 студентів із 21 провідного 

вищого навчального закладу України. 

— Які ще формати співпраці і партнерства у сфері освіти і науки, реалізує Huawei в Україні? 

У багатьох вищих навчальних закладах України створені Академії інформаційних і мережевих 

технологій, авторизованих Huawei. Серед них Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет радіоелектроніки, Одеська 

національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, Національний університет «Львівська 

політехніка», Національний авіаційний університет, Державний університет телекомунікацій, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, а також Комп’ютерна Академія ШАГ у 

Харкові. Також Хуавей Україна активно веде проєктну роботу з низкою українських університетів 
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із різних наукових напрямів. Зокрема, Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана спільно з нашою компанією реалізує дослідний проєкт із цифрової економіки, 

ринку праці та професій майбутнього. 

— З якими викликами через пандемію коронавірусу COVID-19 зіткнулася система шкільної і 

вищої освіти? Як з ними впоратися? 

Безумовно, пандемія істотно змінює всі аспекти життя суспільства, зокрема сферу освіти. Багато 

школярів і студенти у всьому світі змушені навчатися дистанційно, що стало новим викликом 

традиційній системі освіти. Водночас ці події дали унікальну можливість ще раз переконатися, 

що в сучасному житті цифрові й інформаційно-комунікаційні технології відіграють вирішальну 

роль, дозволяючи державним органам, бізнесу, охорони здоров’я та освіти швидко реагувати 

на всі зміни. Але тут виникає проблема рівного доступу до онлайн-сервісів і послуг зв’язку. 

Наприклад, багато дітей, які живуть у віддалених районах, не можуть перейти на дистанційне 

навчання через відсутність якісного інтернету. А це призводить до ще глибшого цифрового 

розриву в освіті, який не подолати без подальшого прогресу ІКТ. Для цього необхідно 

продовжувати інвестувати кошти в інноваційні дослідження, зміцнювати партнерські зв’язки і 

шукати нові можливості. Ми можемо і повинні мінімізувати вплив пандемії на життя і бізнес 

доступним нам способом — за допомогою новітніх технологій. Але для вирішення таких 

глобальних проблем потрібно залучати більше молодих людей. Тому так важливо ділитися зі 

студентами новими знаннями, заохочувати їхню жагу пізнання та надихати їх на пошук 

відповідей на актуальні виклики часу, використовуючи інноваційні підходи. 

Джерело: https://nv.ua/ukr/project/huawei-yak-kompaniya-rozvivaye-it-v-ukrajini-novini-ukrajini-

50127178.html  

________________________________________________________________________________ 
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Китай і США сильно зав’язані один на одного, тому їм дуже складно розходитися, – Мар’ян 

Данко 

15.12.2020|UKRLIFETV 

 

Відео: https://youtu.be/06m0WH7Y7X8 

________________________________________________________________________________ 
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ІНФОГРАФІКА 
Економічні дані Китаю за листопад 2020 року  

15.12.2020|22:11|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1210059.shtml  

________________________________________________________________________________ 
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Постачання зерна в Китаї в 2020 році 

24.12.2020|23:15|Global Times 

 

Джерело: https://www.globaltimes.cn/content/1210959.shtml  

________________________________________________________________________________ 
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НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

КИТАЄЗНАВЦІВ 
 

Урочиста передача книг виданих Видавничим домом «Гельветика» Українському дослідному 

центру Хейлунцзянського університету 

17.12.2020|16:42| Видавничий дім «Гельветика» 

Відбулась урочиста передача книг виданих Видавничим домом «Гельветика» Українському 

дослідному центру Хейлунцзянського університету. 

На зустрічі були присутні представники Українського дослідного центру Хейлузцзянского 

університету (м. Харбін, Китайська Народна Республіка) на чолі з директоркою – пані Шень 

Ліхуа; завідувач відділом АТР Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 

президент Української асоціації китаєзнавців Віктор Олексійович Кіктенко; співдиректор з 

української сторони Інституту Конфуція Південноукраїнського національного педагогічного 

університету ім. К.Д. Ушинського Олександра Володимирівна Попова, а також представники ВД 

«Гельветика» на чолі з засновником та директором – Олегом Павловичем Головко. 

В ході зустрічі представники Українського дослідного центру Хейлузцзянского університету 

розповіли про роботу науково-дослідного центру і планах розвитку, а також позначили коло 

своїх інтересів в Україні. У свою чергу, Олег Павлович розповів про перспективні проєкти ВД 

«Гельветика». 

Пані Шень Ліхуа особливо відзначила зростаючий інтерес Китаю в різних сферах в Україні та 

високо оцінила роботу ВД «Гельветика» по налагодженню і зміцненню культурних зв'язків між 

країнами. 

Ключовим моментом зустрічі стала передача комплекту книг українських авторів, які в 

подальшому будуть використовуватися для навчання в Китаї. В ході переговорів сторони 

прийшли до висновку, що передача книг – це лише перший крок у встановленні 

довгострокового і продуктивного співробітництва. 

Джерело: https://www.facebook.com/helvetica.publishing/posts/1261943417510034 

________________________________________________________________________________ 
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Науковий журнал «Китаєзнавчі дослідження» включено до Переліку наукових фахових видань 

України категорії «Б» 

30.12.2020|20:41| Українська асоціація китаєзнавців 

Згідно з наказом №1471 Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 науковий журнал 

«Китаєзнавчі дослідження» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії 

«Б» у наступних галузях науки та спеціальностях:  

• економічні 

• філологічні 

• філософські 

• політичні  

спеціальності – 033, 035, 051, 052, 071, 072, 073, 075, 076, 292 

Засновники журналу - Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська 

асоціація китаєзнавців», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 

Журнал видає Видавничий дім «Гельветика»: 

http://helvetica.com.ua/  

https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-rishen...  

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/3833050980040531  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Вийшов черговий номер журналу «Україна-Китай» №2 (20), 2020  

СЛОВО ДО ЧИТАЧА 

Голова правління Української асоціації китаєзнавців В. Ю. Голод 

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України О. В. Стефанішина 

Посол України в КНР С. О. Камишев 

Начальник Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби О. Курята. 

Поточний стан акредитації української тваринної та рослинної продукції для експорту 

https://www.facebook.com/UkrainianSinologists/posts/3833050980040531
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на ринок КНР 

АНАЛІТИКА 

Ленівський Р. Арбітражні суди КНР як 

важливий правовий інструмент 

врегулювання зовнішньоекономічних 

відносин 

Єфремов Д. Підприємницьке середовище в 

ЄС та КНР: конвергенція чи роз’єднання? 

Гончарук А. З. Українсько-китайські 

відносини: пауза, криза чи колапс? 

Осадчук В. Китайський ринок курятини: 

перспективи для українського виробника 

Сирота В. Китайська фінансова подушка 

безпеки для України 

Спаринський О. «Один пояс, один шлях» до 

овацій, 

або путівник по українсько-китайському шоу-

бізнесу 

Шаповалова О. Китайський турист здатний допомогти українському туризму вийти із кризи 

Стрижак О. Економічне відновлення Китаю в умовах боротьби з коронавірусом 

Коваль О. Антикризові стратегії китайського бізнесу в умовах коронавірусної пандемії 

Гобова Є. Нове лідерство: розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Китаї 

Данко М. Розвиток інноваційного сектора Китаю 

ІНТЕРВ’Ю 

Дмитро Лось: «Для ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Китай – це нові можливості» 

Сун Джівей: «China Machinery Engineering Corporation є одним 

з найбільших гравців на ринку відновлюваної енергетики України» 

Лі Їнь: «Зараз я приділяю все більше уваги просуванню 

китайсько-європейського маршруту серед українських підприємств» 

Пен Тао: «На мою думку, більшість китайських туристів 
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цікавляться культурними та історичними атракціями України» 

ПРОМО 

ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» 

Formag Forwarding 

Шлях Гельветики до Китаю 

ХРОНІКА 

Голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод взяла участь 

в онлайн-прийомі з нагоди 71-ої річниці утворення Китайської Народної Республіки 

Урочиста церемонія передачі книжок українознавчим центрам Китаю 

Українська асоціація китаєзнавців на українському Iнтернет-телебаченні UKRLIFE.TV 

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

VII Міжнародний азіатський конгрес 

Підписано меморандум про співпрацю між Українською асоціацією китаєзнавців 

та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

Затверджена академічна система транскрибування китайських слів 

та власних назв українською мовою 

Курси письмового та усного (послідовного та синхронного) перекладу з китайської мови 

Щотижневий дайджест «Моніторинг новин українських та світових ЗМІ: Україна–Китай» 

PDF: https://sinologist.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/N20_s.pdf  

Джерело: https://sinologist.com.ua/category/publication/journal/ukrayina-kitaj-n20-2020/  

________________________________________________________________________________ 
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