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КИТАЙСЬКЕ «СВЯТО ВЕСНИ» В УКРАЇНІ

Концерт «Свято весни» у Києві та Львові
Китайська Торгова Асоціація: прийом з нагоди святкування Китайського «Свята весни»
Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні пан  Ду Вей відвідав гала-концерт 
китайських студентів, приурочений до «Свята весни» - 2018
Логвін М. Ю. Найяскравішого року!
«Свято ліхтарів» у Посольстві КНР в Україні
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Посол КНР в Україні Ду Вей 
відвідав “Радісне Свято Весни” в Києві

Спочатку з вітальною промовою виступив Посол 
КНР в Україні Ду Вей. Він зазначив, що китайська 
делегація мистецтв не лише порадує українських 
глядачів розмаїттям вражаючих пісень та танців, а 
й привезла з собою вітання та найкращі побажання 
українському народові від китайського.

Ду Вей зазначив, що весна пов’язана із очікуван-
нями та мріями, а також означає наполегливу 
працю та рясний піт. 2017 рік щойно промай-
нув, дружні відносини та взаємовигідне спів-
робітництво між Китаєм та Україною в різних 
сферах мають чимало надихаючих досягнень. 
Сподіваюсь, що в новому році обидві сторони 
продовжуватимуть, підкатавши рукава, енер-
гійно працювати, невпинно сприяти підняттю 
двосторонніх міждержавних відносин на новий 
щабель розвитку, вписуючи їх нову сторінку.

Перший заступник Міністра культури Світлана Фо-
менко висловила захоплення тим, що вона присут-
ня на концерті “Радісне Свято Весни” напередодні 
китайського Нового року. Новий рік – це підсумок 
минулого, мить погляду в майбутнє. В минулому 
році відносини Китаю та України в політичній сфе-
рі пожвавилися, було проведене треттє засідання 
міжурядової Комісії зі співробітництва, підписано 
Програму культурного співробітництва між Мініс-
терствами культури України та Китаю. У 2018 році 
Україна проведе Тиждень культури України в Китаї. 
Впевнена, що це буде слушною нагодою показати 
Україну і українську культуру та зміцнити дружбу 
між народами обох країн, – сказала пані Фоменко.

Концерт тривав майже дві години, колектив по-
радував українських глядачів дуже колоритними 
етнічними піснями національних меншин Китаю, 
танцями та вражаючими акробатичними номерами. 
Київський симфонічний оркестр виконав “Квітку 
жасмину”, “Підніматись вище” та інші класичні ки-
тайські народні пісні, глядачі виглядали радісними, 

поринувши у святкову атмосферу дійств. А коли 
молода співачка А До заспівала українською мо-
вою пісню “Місяць на небі, зіроньки сяють”, публіка 
в усьому залі гучно вітала її та вигукувала “Браво!”. 
Глядачі гучними оплесками запросили співачку на 
сцену, щоб виконати цю пісню на біс, довівши ат-
мосферу вечора до емоційної кульмінації.

8 лютого 2018 року у Національній опері України ім. Т.Г. Шевченка відбувся концерт “Радіс-
не Свято Весни. Чарівність Сянсі-Туцзя-Маоского Автономного округу”. На заході були присутніми Посол 
КНР в Україні Ду Вей, перший заступник Міністра культури С.В. Фоменко, заступник Міністра культури               
Ю.А. Рибачук, голова Державного космічного агентства України П.Г. Дегтяренко, голова департаменту 
зовнішньої політики та європейської інтегрнації Адміністрації Президента України І.І. Жовква, чиновники 
різних урядових установ України, друзі Китаю з різних кіл суспільства, представники китайської діаспори, 
китайські абітурієнти, представники китайських та українських ЗМІ. Таким чином  близько 1000 осіб від-
відали цей концерт. Концерт розпочався з того, що Київський класичний симфонічний оркестр урочисто 
виконав гімни Китаю та України.   

КОНЦЕРТ «СВЯТО ВЕСНИ» У КИЄВІ ТА ЛЬВОВІ
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“Радісне Свято Весни” в Києві
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Китайська Торгова Асоціація 23 січня 2018 року 
провела прийом з нагоди святкування Китайського 
Нового року. Прийом відвідали Його Високоповаж-
ність Посол КНР в Україні пан Ду Вей та представ-
ники Канцелярії Радника з торгово-економічних 
питань. Долучились до святкування і представники 
державних органів влади України.
 
Й.В. Посол КНР в Україні пан Ду Вей у своєму но-
ворічному привітанні відзначив, що за 2 роки існу-
вання до КТА долучилось 50 компаній, що свідчить 
про потужність, якої набирає Асоціація, та  висло-
вив подяку усім, хто підтримував КТА та сприяв її 
діяльності. Пан Ду Вей зауважив, що минулий рік 
був плідним для китайсько-української двосторон-
ньої співпраці, що підтверджує успішне проведення 
Третьої міжурядової комісії, та висловив сподівання 
на практичну реалізацію плану подальшого спів-
робітництва та на рівень досягнення нового рівня 
двосторонньої ділової співпраці.

Міністр Інфраструктури Володимир Омелян приві-
тав гостей з Китайським Новим роком та зазначив, 
що Китай уже живе у наступному столітті й Україні 
слід переймати його досвід.

Святкову атмосферу прийому створили традиційні 
китайські символи прийдешнього Нового року зем-
ляного собаки та звичаї, які є невід’ємними атри-
бутами цього свята у китайській культурі: червоні 
ліхтарі, подвійні стрічки, танець левів.

Розважальна програма включала традиційні укра-
їнські та китайські бойові мистецтва, танці з вія-
лами та парасольками, новорічні пісні,  розіграш 
призів від спонсора лотереї – компанії  «Леново 
Україна». Унікальності святкуванню додали шоу 
«Зміна масок», яке належить до державної таєм-
ниці у Китаї та гра на традиційному китайському 
інструменті гучжен.

КИТАЙСЬКА ТОРГОВА АСОЦІАЦІЯ: 
                      ПРИЙОМ З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ    

    КИТАЙСЬКОГО «СВЯТА ВЕСНИ»
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9 лютого 2018 року у стінах Київського 
університету імені Бориса Грінченка відбулися уро-
чистості з нагоди святкування Свята Весни (Ново-
го року) китайськими студентами, які навчаються в 
Україні. У заході взяли участь Посол КНР в Україні Ду 
Вей, ректор Київського університету ім. Б.Грінченка  
Віктор Огнев’юк, дипломатичні представники По-
сольства КНР в Україні, китайські абітурієнти, пред-
ставники китайської діаспори, представники ЗМІ, на 
святі були присутніми 400 осіб.     

Спочатку з вітальною промовою виступив Посол Ду 
Вей, він зазначив, що надзвичайно радий бути при-
сутнім на урочистому вечорі китайських студентів з 
нагоди Свята Весни. Наближається кінець року, свят-
кові заходи відбуваються один за одним, відчуття 
наближення свята у Києві щодалі, стає відчутнішим. 
Сум за Батьківщиною, рідними місцями та роди-
ною щодаліглибшає. В Україні відстань між серцями 
представників китайської діаспори набагато ближча. 
Сподіваюсь, що в новому році численні абітурієнти, 
які навчаються в Україні, старанно оволодіватимуть 
знаннями, будуть наполегливими задля своїх батьків 
та на славу Батьківщини.

Пан Ду Вей відзначив, що Україна – батьківщина 
Павки Корчагіна. «Як гартувалася сталь» – ця рево-
люційна канонічна книга надихала кілька поколінь 
китайців. Він, процитувавши на сцені відомий вислів 
з твору, закликав присутніх в майбутньому, згадуючи 
минулі події життя в Україні, досягти усього, щоб пі-
зніше не шкодувати про даремно втрачений час та не 
соромитись відсутності досягнень.  

Ректор університету пан Віктор Огнев’юк зазначив, 
що традиції святкування Нового року китайською 
нацією мають давню історію і передавалися з поко-
ління в покоління. Китайський народ показує нам, що 
лише за умови збереження національних традицій та 
дотримання власного шляху розвитку можливе здійс-
нення відродження нації. Ініціатива “Один пояс, один 
шлях” об’єднала народи двох країн, допомагаючи 
один одному та розвиваючись разом.  Я впевнений, 
що Китай та Україна зможуть рука об руку, плече до 
плеча спільно створювати краще майбутнє.

Цьогорічний гала-концерт, присвячений Святу Вес-
ни, був організований відділом освіти Посольства 
КНР в Україні та проведений спільно з Українською 
асоціацією китайських абітурієнтів. Студенти пора-
дували присутніх святковими піснями та танцями, 
глибоким виконанням хорового співу, майстерною 
грою на музичних інструментах, граціозним виконан-
ням народних танців, вражаючими виставами тощо. 
Київський університет ім. Б.Грінченка, у свою чер-
гу, підготував запальний український танок – гопак.                                      
Атмосфера вечора була теплою і радісною, гості свята 
брали активну участь в інших заходах вечора. Глядачі 
– представники обох країн разом вітали наближення 
китайського Нового року.

Посол КНР в УКРАЇНІ пан ДУ ВЕЙ
відвідав гала-концерт китайських студентів,

приурочений до СВЯТА ВЕСНИ-2018 
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М. Ю. ЛОГВІН

Зберігаючи найбільшу в Україні колекцію 
китайського мистецтва, наш музей нена-
станно популяризує китайську культуру в 
Україні. Запити на знайомство з китайсь-
кими традиціями частішають ближче до 
Свята Весни. До прикладу, нещодавно до 
нас звернулася ініціатива «Культурний 
декрет» щодо кураторської екскурсії саме 
на тему «китайського нового року».

Зустріч відбувалася в залі 
мистецтва Китаю, де зібрано 
взірці високого мистецтва, 
«споживачами» якого були 
багаті освічені люди. Там па-
нують напівтони, відтінки, на-
тяки.

Натомість у фондах музею 
зберігається велика колекція, 
яка зрідка бачить світ на тим-
часових виставках – новоріч-
ні картинки «нянь-хуа». Це 
справжнє народне мистецтво: 
наївне, щире. Кажани, перси-
ки, лотоси, опецькуваті усміх-
нені дітлахи – знаки щастя, 
довголіття, продовження всіх 

М. Ю. Логвин

провідна наукова співробіт-
ниця відділу мистецтв країн 
Сходу Національного музею 

мистецтв імені Богдана 
та Варвари Ханенків

Китайські гороскопи були популярними 
серед радянської інтелігенції ще у 1980-х 
роках як один із проявів ескапізму та спроб 
визначити себе поза офіційним розподілом 
ролей. 

На щастя, після надмірного містицизму 
дев’яностих, зацікавлення далекосхідним 
календарем почало входити в раціональ-
не річище. Цьому сприяє значно вільніший 
обмін інформацією у сучасному світі та 
просвітницька місія китайських ЗМІ та 
культурних представництв.

Хоча в Україні китайське Свято Весни 
вперто називають «китайським новим ро-
ком», зараз багато людей з різних верств 
суспільства  вже знають досить багато 
про традиції його святкування. 

НАЙЯСКРАВІШОГО РОКУ! гарних справ і безлічі нащадків. Всі символи тут гіперболі-
зовані, натяки можуть бути лише на хороше, а кольори за-
стосовані найяскравіші.

На жаль, такі твори жили лише один рік. Щороку оселі 
прикрашали новими наборами щасливих побажань, зако-
дованих у малюнки. 

Оберемок народних картинок привезли до Києва студенти 
Київського Комерційного інституту (нині – Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Геть-
мана), яким китайську мову викладав майбутній академік 
Миколай Йосипович Конрад (1891 — 1970). Було це на по-
чатку 20 століття. Згодом 5 аркушів із цієї збірки потра-
пили до «Музею східного і західного мистецтва», як тоді 
називався Музей Ханенків. До них було долучено й інші 
новорічні картинки, які продавали і дарували музею різні 
приватні особи. Нині музейна колекція «нянь-хуа» – най-
більша в Україні.

Та повернімося до Китаю. У новорічний сезон не лише ін-
тер’єри квартир і будинків, але й зовні цілі міста потопа-
ють у яскравих барвах. Червоний колір символізує щастя і 
охорону від злих духів, а позолота означає багатство. Два 
тижні святкувань завершуються Святом ліхтарів на 15-й 
день нового року. Це час відвідування храмів, милуван-
ня дивовижними світловими шоу, споживання рисових 
галушок з солодкою начинкою, Свідчення про традиції 
цього свята знаходимо і в нашій музейній колекції – жи-
вописне полотно «Діти святкують 15-й день нового року». 
Свято ліхтарів – ніби великий знак оклику по завершен-
ню новорічних урочистостей. Піднебесна повернеться до 
робочих буднів, але згадка про свята,  отримані у цей час 
подарунки і добрі побажання підтримуватимуть наснагу  
впродовж цілого року.

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків зичить 
вам найбільшого щастя і найдовшого збереження добрих 
традицій!

Парні картинки «Вази з квітами» 239 і 240 ГРВ

Жодна квітка не потрапила до цих букетів просто так.

Це все — винятково добрі побажання.

Найбільш впізнаваними серед них є декілька.

Півонії — знак розквіту, багатства, вдалої кар’єри.

Персики — символ довголіття.

Ароматний лимон «рука Будди» — благословення.

Гранат — символ плодючості.

Слива мей-хуа — початок весни, а, отже, нового року.
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248 ГРВ
Народна картинка «Нехай розквіт супроводжує багато поколінь нащадків»

Кінець 19  — початок 20 ст.

Ксилографія (друк з дерев’яних дощок) і водорозчинні фарби

Хлопчина тримає червону кулю з  візерунками — коштовність, якою, ніби м’ячем, обов’яз-
ково забажають погратися дивовижні сніжні леви — охоронці від нечистої сили, супутники 
всіх багатих і знаменитих. 
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257 ГРВ
Народна новорічна
картинка «Феї дарують 
геніального нащадка»

Кінець 19 — початок 20 ст.

Ксилографія (друк
з дерев’яних дощок)
і водорозчинні фарби

242 ГРВ
Картинка «Котяча голова принесе багатство»

Кінець 19 — початок 20 ст.

Ксилографія (друк з дерев’яних дощок) і водорозчинні фарби

Китайською мовою слово «кіт» співзвучне з назвою монети невеликого номіналу. То ж 
чому б не зробити кота символом багатства?! А якщо ще й прив’язати мотузку — це ж натяк 
на зв’язок, тяглість, нескінченність. Отже, гроші надходитимуть без зупинок. Знадобиться їх 
багато — для кожного нащадка. Адже  нащадків буде багато — як зерен у гранатах.
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«Свято ліхтарів» у Посольстві КНР в Україні

КИТАЙСЬКЕ «СВЯТО ВЕСНИ» В УКРАЇНІ 17   УКРАЇНА-КИТАЙ     №5 (11)     201816 УКРАЇНА-КИТАЙ     №5 (11)     2018 «СВЯТО ЛІХТАРІВ» У ПОСОЛЬСТВІ КНР В УКРАЇНІ



19   УКРАЇНА-КИТАЙ     №5 (11)     201818 УКРАЇНА-КИТАЙ     №5 (11)     2018

На прес-конференції пан Кубів підбив підсумки ро-
боти третього засідання Комісії зі співробітництва 
між урядами України та Китайської Народної Респу-
бліки по напрямкам та зачитав листа віце-прем’єра 
Держради КНР Ма Кая щодо реалізації досягнутих 
домовленостей.

У своєму виступі пан Ду Вей зазначив, що третє 
засідання Комісії зі співробітництва між урядами 
України та Китайської Народної Республіки, яке 
відбулось у Києві в грудні минулого року, пройшло 
у відповідальний час й прийняті рішення створи-
ли новий план практичної співпраці між двома 
країнами. Нині найголовнішою задачею є дієва 
реалізація цього плану, й тому китайська сторона 
розглядає відповідні проекти та направляє їх до 
відповідних державних установ Китаю. Пан Посол 
висловив сподівання, що у цьому році завдяки 
спільним зусиллям досягнення третього засідання 
Комісії зі співробітництва між урядами України та 
Китайської Народної Республіки третьої міжурядо-
вої комісії будуть впроваджені в життя.

У своєму виступі пан Кубів зазначив, що сприяння 
реалізації досягнень третього засідання Комісії зі 
співробітництва між урядами України та Китайської 
Народної Республіки є одностайною позицією Прези-
дента, Парламенту та Уряду України. Верховною Ра-
дою України та Кабінетом Міністрів України було бага-
то зроблено відповідно у законодавчій та виконавчій 
площині, українська та китайська сторони постійно 
підтримувався зв’язок щодо використання кредиту 
в обсязі 7 мільярдів доларів. З різних причин, деякі 
існуючі проекти в рамках кредитної лінії потребують 
коректування, а деякі проекти необхідно замінити. 
Під час проведення комісії Україна та Китай досяг-
ли консенсусу щодо оптимізації кредитних проектів. 
Обидві сторони погодились продовжувати сприяти 
впровадженню проектів, які почали реалізовуватись, 
одночасно з цим, шукаючи нові реалістичні проекти.

Пан Кубів заявив, що головним завданням україн-
ської сторони є пошук нових системних проектів в 

таких сферах як енергетика, інфраструктура, сіль-
ське господарство, транспорт та інші напрямки. 
Відбір проектів має відбуватись за високими стан-
дартами та відповідати вимогам сучасності. Він за-
кликав усі урядові підрозділи якнайшвидше провести                                                                                     
дослідження та запропонувати проекти співробітни-
цтва, які відповідають міжнародним вимогам.

Пан Кубів зазначив, що Україна та Китай мають під-
писати програму щодо інвестиційної співпраці між 
двома країнами, і відповідна робота вже розпочата. 
Українська сторона висловлює подяку китайській 
стороні за високу увагу та розуміння розвитку укра-
їнсько-китайського практичного співробітництва, 
обидві країни впевнені та готові продовжувати по-
глиблювати прагматичне співробітництво, яке б під-
няло рівень українсько-китайського співробітництва 
на якісно новий щабель розвитку.      

Крім того, пан Кубів ознайомив присутніх з ходом 
реалізації таких пріоритетних українсько-китайських 
проектів, як міст в Кременчузі, дорога Одеса-Микола-
їв, четверта гілка Київського метрополітену, альтер-
нативна енергетика та ін. Українські урядовці відпо-
віли на конкретні запитання щодо окремих проектів.

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ ТА КИТАЮ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ ТА КИТАЮ

ПОСОЛ КНР в Україні ДУ ВЕЙ взяв участь у прес-конференції
українського уряду за результатами роботи

третього засідання Комісії зі співробітництва між урядами
УКРАЇНИ та КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

9 лютого 2018 року Посол КНР в України Ду Вей на запрошення Першого віце-прем’єр-міністра 
– Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва взяв участь у прес-конференції по ре-
зультатам роботи третього засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та Китайської Народ-
ної Республіки. На прес-конференції головував Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного роз-
витку і торгівлі України Степан Кубів, у нараді прийняли участь заступник Міністра економічного розвитку і 
торгівлі та Торговий представник України Наталія Микольська, заступник Міністра інфраструктури України 
з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, голова державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів, Володимир Лапа, в.о. Голови комітету з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, державні службовці 
усіх урядових установ України, представники різних торгово-промислових та наукових установ. 
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– Вікторіє Миколаївно, як Ви оцінюєте підсумки 
українсько-китайської співпраці у 2017-му році? 

– На мій погляд, найкраще їх характеризує промова 
віце-прем'єра Державної ради Китайської Народної 
Республіки Ма Кая на засіданні Третьої міжурядової 
комісії зі співробітництва у грудні. "Китай перед-
бачив для співпраці з Україною 7 млрд доларів, і 
навіть більше, якщо будуть успішні проекти», – під-
креслив Ма Кай на зустрічі з прем'єр-міністром Во-
лодимиром Гройсманом. 

Таким чином, китайська сторона вчергове підтвер-
дила, що бачить в нашій країні перспективний май-
данчик для вкладення інвестицій. Нас не обмежили 
у виборі сфер інвестування, а навпаки – націлюють 
створювати проекти, виходячи з потреб українсько-
го ринку. 

Погодьтеся, для України, яка відчуває гостру необ-
хідність у фінансових ресурсах для економічного 
розвитку, такий стратегічний довгостроковий парт-
нер – це шанс відчути твердий інвестиційний ґрунт 
під ногами. Хоча й цих коштів нашій економіці за-
раз бракує: щоб досягти стабільного економічного 
зростання, згідно з даними Українського інституту 
майбутнього, нам необхідно щорічно залучати 18 
млрд дол. інвестицій. 

Але тут ми бачимо головну проблему – відсутність 
сприятливого інвестиційного клімату, який дає пев-
ні гарантії іноземному інвестору на отримання при-
бутку. 

Підприємці і фахівці єдині в оцінці ситуації на ринку 
інвестицій, називаючи найгостріші питання: низь-
кий рівень захисту прав власності і кредиторів, об-
меження на рух капіталу і валютне регулювання, 
складне податкове адміністрування, нестабільність 
банківської системи, недосконала система отриман-
ня ліцензій. Окремим пунктом йде вплив корупцій-
ної складової на ведення господарської діяльності. 
І ось тут складається парадоксальна ситуація. В 
Україні існує велика кількість інвестиційно-прива-
бливих проектів зі значним потенціалом зростання 
і рівнем рентабельності інвестицій. Є інвестори, го-
тові вкладати. Але без чіткої системи регулювання 
відносин між бізнесом і державою далі слів справа 
не йде.

– Ви даєте досить жорстку оцінку ситуації – без- 
апеляційно, як хірург, розмовляючи з тяжко хво-
рим пацієнтом. 

– Ну недарма ж я лікар-кардіолог за фахом, а ін-
вестиційний клімат в Україні це якраз пацієнт, який 
потребує особливої уваги! Професія привчила мене 
швидко ухвалювати рішення – деколи дуже жорсткі, 
заради порятунку життя людини. Але саме такий 
підхід необхідний зараз і в економічній сфері – 
адже йдеться про життя величезної країни, мільйо-
нів людей.

До речі, розглядати проблему глобально і без емо-
цій вже  як управлінець я вчилася на прикладах 
кризових менеджерів світового масштабу, серед 
яких була «Залізна леді Китаю», віце-прем'єр Дер-

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ ТА КИТАЮ

ВІКТОРІЯ ЛІСНИЧА:
«…китайська сторона вчергове
          підтвердила, що бачить в нашій
країні перспективний майданчик
                   для вкладення інвестицій» 

Голова Міжнародної Дипломатичної Ради в Україні та співзасновник юри-
дичної компанії «Ти І Право» Вікторія Ліснича багато років відстоює пози-
цію підприємців, підкреслюючи, що державі передусім необхідно гарантувати 
безпеку інвестицій і сформувати імідж надійного партнера. Без цього кроку 
стрімкого фінансового потоку в економіку України чекати не варто. А ось у 
виборі сфер для інвестування пані Ліснича рекомендує потенційним інвесто-
рам не обмежувати себе і уважніше придивитися до проектів у галузі меди-
цини і фармацевтиці. 

ВІКТОРІЯ ЛІСНИЧА

Професія привчила мене швидко 
ухвалювати рішення – деколи 
дуже жорсткі, заради порятунку 
життя людини 
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– в межах своєї глобальної ініціативи «Один пояс і 
один шлях». 

– Що ще Ви залучили б з системи охорони здоров'я 
Китаю? Які механізми можна так само успішно за-
стосувати в Україні? 

– Основний напрямок охорони здоров'я Китаю – 
профілактика захворювань. Ось з цього б я і роз-
почала. У всіх великих і середніх містах створено 
так звану квартальну мережу санітарно-медичних 
послуг, яка надає профілактичне й комплексне лі-
кування, а також оздоровчі заходи. Закладають цю 
структуру при будівництві нових житлових кварта-
лів, з урахуванням розвитку урбанізації, структурної 
зміни захворювань населення і його старіння. 

Такий підхід є ефективним і задля забезпечення 
максимальної допомоги, економії ресурсів охоро-
ни здоров'я, але також передбачає розвантаження 
транспортної системи, зокрема, вирішує проблему 
пробок. Адже людям не доводиться переміщатися 
містом у пошуках медичної допомоги. 

Ще один крок, зроблений в КНР до переходу з лі-
кування на профілактику, з короткострокового на 
тривале ведення хворих – формування кадрового 
резерву добре підготовлених і вмотивованих ліка-
рів загальної практики. Вони і лікують, і займаються 
профілактикою, виявляючи захворювання на ран-
ніх стадіях до виникнення ускладнень, які потребу-
ють дорогого лікування та тривалого перебування 
в стаціонарі. Але головна їхня перевага – такі лікарі 
по-справжньому орієнтовані на потреби людей. 

І цей фактор є найбільш принциповим. Ми зараз ба-
гато кажемо про Україну як про країну XXI століття, 
про необхідність впроваджувати передові техноло-
гії, інновації. Але неможливо стати країною майбут-
нього, якщо не буде зроблено акцент на її головну 
цінність, її душу - на людей, їх якість життя та здо-
ров'я. Знаєте, я дуже сподівалася після Революції 
гідности, що це стане пріоритетом національної по-
літики України, що нарешті ми будемо дивитися на 
власну країну, як на наш дім,  на наше місце життя. 
Але й тут нас випередив Китай, уряд якого в 2016 
року поставив питання здоров'я у центр всієї сис-
теми розробки політичних та економічних рішень в 
країні. Тобто кожен план, будь-який проект, напри-
клад, будівництво оцінюється не лише з урахуван-
ням рентабельності і необхідності, а й за ступенем 
впливу на здоров'я громадян. Це крок, який не має 
прецеденту у світовій охороні здоров'я!

– Чим, на Вашу думку, Україна може зацікавити ки-
тайських партнерів в медицині, фармацевтиці? 

– Значною  мірою бажанням інвестора керують ін-
новації і технології, а вони існують в усіх секторах 
української економіки. Звичайно, не так багато, як 
хотілося б. Наші фахівці, як і раніше, затребувані, а 
методики не мають аналогів у світі. 

Зокрема, Україна є передовим розробником техно-
логій у галузі клітинної медицини, яка допомагає 
долати таке небезпечне захворювання, як діабет. 
У КНР на діабет хворіє 12% дорослого населення, і 
це число зростає в геометричній прогресії. До того 
ж у жителів Азіатсько-Тихоокеанський регіону діа-
бет розвивається раніше, ніж у європейців, а пере-
біг хвороби набагато тяжчий. ВООЗ б’є на сполох, 
прогнозуючи, що, за збереження нинішніх тенден-
цій, діабет, який потребує дорогого лікування, може 
серйозно позначитися на зростанні інших хроніч-
них захворювань, включаючи хвороби серця і деякі 
види раку, пов'язані з режимом харчування. 

І це лише один із напрямів.
Проекти можуть

бути найрізноманітнішими:
починаючи від сучасних лікарень, 

оснащених інноваційним
обладнанням, і закінчуючи

спеціалізованими центрами
реабілітації для дорослих і дітей із 

особливими потребами,
в яких ефективно поєднається

унікальний китайський досвід
профілактики й лікування різних

захворювань впродовж п'яти тисяч 
років та новітні розробки

українських вчених.
Нашим країнам є чим поділитися 

одним одна з одною, головне – діяти. 
Як кажуть китайці, не бійся

зволікати – бійся зупинитися.

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ ТА КИТАЮВІКТОРІЯ ЛІСНИЧА

жради КНР У І. Колосальна завзятість, неймовірна 
харизма, бачення перспективи на багато років на-
перед, жорсткість у відстоюванні власної позиції і 
миттєве ухвалення рішень – це лише деякі її якості, 
завдяки яким американський журнал Forbes кілька 
років поспіль включав пані У І до трійки найвпли-
вовіших жінок планети. 

Я спостерігала за тим, як на початку 2000-х років 
в КНР створювалася система санепідемнагляду – в 
той критичний момент, коли SARS (вірус сумнозвіс-
ної атипової пневмонії) вирвався на свободу. Саме 
пані У І, перебуваючи на посаді віце-прем'єра, взя-
ла на себе обов'язки міністра охорони здоров'я та 
вибудувала ефективну систему, здатну протистояти 
смертельній небезпеці. Систему, яка не знищиться 
та буде працювати, навіть якщо відбудеться зміна 
влади. 

Так і сталося: У І відійшла від керівництва, а про-
думані нею механізми на випадок раптового ви-
никнення надзвичайних ситуацій у громадській 
санітарії працюють і постійно удосконалюються. 
Нарощується система швидкого реагування, цен-
трів швидкої допомоги, реанімаційної служби та 
контрольної системи медичної інформації. Все ру-
хається по наростаючій – на благо людей і країни. 
Мені здається, в цьому і полягає головне завдання 
кожного професійного політика і патріота. Все, що 
ти робиш – чи береш участь у найбільших світових 
економічних самітах, чи перебуваєш на диплома-
тичному рауті, або голосуєш за законопроект у ВР – 
з усього цього ти маєш отримати максимум користі 
для своєї країни. І не оглядаючись  на те, залишиш-
ся ти біля керма чи підеш. 

– Охорона здоров'я України зараз теж переживає 
реформу, яка викликала неоднозначну реакцію. 
Суспільство розділилося, медики б'ють на сполох. 
А які плюси і мінуси медичної реформи бачите Ви? 

– Як людина справи, я звикла діяти, а не марнувати 
час на критику. Але в будь-якому разі переконана: 
перш ніж винаходити «велосипед» і втрачати роки 
на його перевірку і впровадження, потрібно макси-
мально ефективно використовувати міжнародний 
досвід з урахуванням особливостей нашої країни. 
Такий підхід допоможе уникнути глобальних поми-
лок і потрясінь при переході на нову систему, а це 
особливо важливо, коли йдеться про життя й здо-
ров'я мільйонів людей. 

Я не один рік обіймала посаду заступника директо-
ра Національного інституту серцево-судинної хірур-
гії ім. М. Амосова і знаю систему зсередини. Рефор-
ми українська охорона здоров'я життєво потребує 
– це сумніву не підлягає. Ми постійно піднімали це 

питання на державному рівні, скликали круглі сто-
ли, міжнародні форуми. Дуже активно обговорюва-
ли введення обов'язкової страхової медицини, яка 
мала стати основою в реструктуризації сфери охо-
рони здоров'я. На жаль, далі обговорень справа не 
рушилася, не було належної законодавчої бази. 

За словами розробників, ключовим моментом ни-
нішньої реформи стане система, за якої гроші 
«йдуть» за пацієнтом. Тобто, медустанови отриму-
ватимуть гроші лише за конкретні послуги, надані 
конкретному пацієнтові. При цьому держава опла-
тить послуги первинної медико-санітарної допо-
моги, а також частину спеціалізованих послуг. Для 
інших послуг передбачено рівну участь держави та 
пацієнта, а ось дорогі операції українці мають взяти 
на себе. На жаль, досі не опубліковані списки по-
слуг, які цілком або частково оплачуватиме держа-
ва, немає прейскуранта на платні послуги. Це лякає 
людей, вони бояться, що лікуватися багатьом стане 
не по кишені...

– Як Ви вважаєте, їх побоювання виправдані? 

- Доки реформу не запущено, точної відповіді на це 
питання немає. Саме тому такою  важливою є про-
зорість будь-якої законодавчої ініціативи і рефор-
ми – все «підводні» камені мають бути прописані і 
озвучені заздалегідь. Люди не повинні жити в не-
відомості. 

Мене непокоїть ще одне: якщо та чи інша медуста-
нова не зможе набрати необхідної кількості пацієн-
тів, то вона не зможе себе утримувати, доведеться 
скорочувати фахівців і навіть закриватися. 

З одного боку, це зроблено для того, щоб громадя-
ни змогли самостійно вибирати накращих лікарів, 
клініки. Але з іншого боку, для невеликих населених 
пунктів в сільській місцевості це може призвести до 
катастрофи. Невідомо, чи зможуть місцеві установи 
охорони здоров'я забезпечити себе платними або 
частково-платними послугами в умовах, коли соці-
ально-побутові умови життя наших громадян в цих 
регіонах є в украй депресивному стані ... 

І тут дуже б у пригоді став досвід Китаю, який вже 
15 років впроваджує нову сільську кооперативну 
систему охорони здоров'я. У ній присутні урядові 
субсидії, особиста оплата, а також колективна до-
помога, благодійні пожертвування. Наскільки вона 
ефективна, можна судити хоча б з того, що середня 
тривалість життя в Піднебесній досягла 71,95 року, 
що перевищує середньосвітовий показник на 5 ро-
ків. Мені здається, гріх не скористатися таким досві-
дом. Тим більше, Китай готовий відкрито ділитися 
своїми напрацюваннями в галузі охорони здоров'я 
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Повітряне судно офіційно зареєстроване в Україні 
під номером UR-GOA. МАУ експлуатуватиме новий 
літак Boeing 777-200ER пасажирською ємністю в 361 
крісло у трикласному компонуванні салону – бізнес, 
преміум-економ та економ-класи – на далекомагі-
стральних рейсах до Нью-Йорка, Пекіна та Бангкока.

Літак отриманий від найбільшого світового лізинго-
давця – компанії AerCap – та оснащений сучасною 
індивідуальною системою розваг на борту виробни-
цтва Panasonic Corporation. Зокрема у спинку кож-
ного крісла вмонтовані монітори з великим кон-
тент-меню: широким вибором фільмів, музики та 
комп'ютерних ігор. Для популяризації українського 
кінематографа пасажирам Boeing 777 будуть пред-
ставлені фільми українського виробництва. Контент 
доступний чотирма мовами – українською, англій-
ською, китайською та російською.

Окрім цього, мандрівники зможуть відстежувати 
маршрут літака в реальному часі на інтерактивній 
3D-карті з сенсорним управлінням, яка включає три-
вимірне зображення земної кулі, гід 100 містами світу, 
в тому числі  – 20 містами України, спеціальний дода-
ток для дітей (Kids map – Animals) та іншу інформацію.

У кріслах салону Boeing 777 встановлені індивідуаль-
ні розетки та USB-модулі для підзарядки електро-
нних мобільних пристроїв, а також Wi-Fi обладнання.

У всіх трьох салонах встановлено сучасну систему 
освітлення Sky Interior виробництва компанії Bruce 
Aerospace, яку налаштовано таким чином, що режим 
освітлення салону змінюється, як у природних умовах, 
що створює особливу атмосферу на борту і, відповід-
но, найкомфортніші умови перельоту для пасажирів.

«Поява Boeing 777 виводить сервіс МАУ на якісно 
новий рівень, – зазначила директор з комунікацій 
МАУ Євгенія Сацька. – Принципово новий авіаційний 
продукт буде цікавий не лише мандрівникам з Укра-
їни, а й трансферним пасажирам. А це, в свою чергу, 
сприятиме дальшому нарощуванню транзитних по-
токів через Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та 
розвиткові транзитного потенціалу нашої країни».

Ця поставка – перший етап програми розширен-
ня далекомагістрального флоту МАУ. Ще три лі-
таки Boeing 777 надійдуть у I – III кварталах 2018-го 
року після капітального технічного обслуговування, 
яке передбачає тестування та перевірку всіх сис-
тем, вузлів та агрегатів. Виконавцем ТО та фіналь-
ного складання інтер'єрів виступає Air France-KLM 
Engineering&Maintenance, лідер у  сфері послуг з тех-
нічного обслуговування ПС.

Сьогодні до флоту МАУ входить 43 авіалайнери різ-
них модифікацій, включаючи 27 середньомагістраль-
них Boeing-737 NG. Середній вік парку – 11,9 років.

Для інформації:

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» засно-
вана у 1992 році. 100% акцій МАУ є в приватній влас-
ності. Авіакомпанія з'єднує Україну з 80+ столицями 
та ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Аф-
рики, Близького Сходу і країн СНД та забезпечує сти-
кування із маршрутами авіакомпаній-партнерів до 
понад 3 тисяч міст світу. МАУ виконує понад 1100 ре-
гулярних рейсів на тиждень. Базовим аеропортом є 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (KBP). Докладну 
інформацію про МАУ можна отримати на сайті авіа-
компанії www.flyUIA.com

Прес-служба авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії 
України»

Тел./факс: (044) 238 26 97, 
E-mail: press.service@flyuia.com

МАУ отримала перший із чотирьох літаків Boeing 777
У п’ятницю, 16 лютого, флот авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» по-
повнився новим для перевізника та України в цілому типом авіаційної техні-
ки – широкофюзеляжним далекомагістральним літаком Boeing 777-200ER. 

Літак Boeing 777-200ER UR-GOA

Бізнес клас:
  Компонування крісел: 2х3х2;
  Крок крісел: 74 дюйми (188 см);
  Крісла шириною 21 дюйм (53 см) 
трансформуються у горизонтальні 
спальні місця довжиною 72 дюйми 
(183 см) із пневматичним механіз-
мом регулювання та функцією ма-
сажу попереку;
  16-дюймовий монітор Elite V2 з 
пультом управління;
  Окрема універсальна розетка та 
USB-порт для зарядки електро-
нних пристроїв;
  Дворазове гаряче харчування, 
карта напоїв із бортового бару, 
добірка свіжої преси, дорожній 
набір (ковдра, подушка, предмети 
гігієни, шкарпетки, маска для сну).

Преміум-економ клас:
  Компонування крісел: 2х4х2;

  Крок крісел: 38 дюймів (97 см);

 Крісла шириною 19 дюймів (48 
см) зі спинкою, яка відкидається 
на 8 дюймів (20 см) у зручне поло-
ження для відпочинку та сну;

 13-дюймовий монітор Elite V3 з 
пультом управління;

  Окрема універсальна розетка та 
USB-порт для зарядки електро-
нних пристроїв;

 Дворазове гаряче харчування, 
напої з бортового бару, дорожній 
набір (ковдра, шкарпетки, беруші, 
маска для сну).

Економ клас:
  Компонування крісел: 3х4х3;

  Крок крісел: 30 – 32 дюйми (76 – 
81 см);

  Крісла шириною 17 дюймів (43 
см) зі спинкою, яка відкидається 
на 5 дюймів (13 см) у зручне поло-
ження для відпочинку та сну;

  9-дюймовий монітор Eco V2 та 
USB-порт для зарядки електро-
нних пристроїв.
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Seat pitch: 74 inches
Recline: a fully flatbed seat with

pneumatic adjustment and massage functions
Passengers’ cabin: 21

Seats arrangement: 2 x 3 x 2
Produced by Italian manufacturer Zodiac Seats UK

Seat pitch: 38 inches
Recline: up to 8 inches
Passengers’ cabin: 16
Seats arrangement: 2 x 4 x 2
Produced by Italian manufacturer GEVEN

商务舱：（商务舱图片）

座椅布局：2×3×2；
座椅间距：74英寸（188厘米）
·座椅宽21英寸（53厘米），被改造

为长72英寸（183厘米）的水平卧
铺，带有气动调节装置和腰部按
摩功能;

·带遥控器的16英寸Elite V2显示器;
·独立的通用插座和USB端口，用于

为电子设备充电;
·两餐主食、机上酒吧间的饮料卡、

精选最新刊物、旅行套装（毛
毯、枕头、卫生用品、袜子及睡
眠面罩）。

高端经济舱：

·座椅间距：38英寸（97厘米）;
·座椅宽19英寸（48厘米），靠背可

打开至8英寸（20厘米），以便舒
适的休息和睡眠；

·座椅布局：2x4x2;
·带遥控器的13英寸Elite V3显示器;
·独立的通用插座和USB端口，用于

为电子设备充电;
·两餐主食、机上酒吧间的饮料、旅

行套装（毛毯、袜子、耳塞及睡
眠面罩）。

 

经济舱：

·座椅布局：3x4x3;
·座椅间距：30 - 32英寸（76 - 81厘

米）;
·座椅宽17英寸（43厘米），靠背可

打开至5英寸（13厘米），以便舒
适的休息和睡眠;

·9英寸Eco V2显示器和用于为电子
设备充电的USB端口。
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у січні 2017 р. стало зрозумілим, що нині китайське 
керівництво готове розглядати КНР у ролі генера-
тора світової економіки та регулювальника глоба-
лізаційних процесів. Доречним буде згадати, що у 
2013 р. в Астані (Казахстан) Голова КНР Сі Цзіньпін 
презентував власну ініціативу створення Економіч-
ного поясу Нового Шовкового шляху. За задумом 
китайського керманича, ця ініціатива має оздоро-
вити глобальну економіку, надати світові нові ме-
ханізми та інструменти для подальшого розвитку. 
Слід зазначити, що «Один пояс, один шлях» – це не 
проект або програма, а скоріше пропозиція Підне-
бесної країнам континенту: сконструювати новий 
історичний процес інфраструктурної, інвестиційної 
та соціально-економічної модернізації сучасного 
світоустрою.

Поява ініціативи Сі Цзіньпіна свідчить про завер-
шення «епохи Ден Сяопіна», яка характеризувалася 
прагненням Китаю бути подалі від світових про-
блем. Згадаймо «24 ієрогліфи» Ден Сяопіна про те, 
що у зовнішній політиці Китаю слід «холоднокровно 
спостерігати», «поводитися скромно», «не претен-
дувати на лідерство», «вичікувати в тіні» і «міцно 
стояти на ногах». Саме навколо цього і закріпилася 
світове уявлення про норми китайської дипломатії. 
Нині ж КНР стає провідною глобальною силою, яка 
усвідомлює свою економічну вагу в світі. Така си-
туація кардинально змінює логіку та структуру від-
носин Китаю зі своїми сусідами, проте не відкидає 
принципів та механізмів співробітництва.

19-й з’їзд КПК  підтримав ініціативу Голови КНР Сі 
Цзіньпіна «Один пояс, один шлях» та сформулював 
механізми її реалізації. Ці засади є фундаментом 
зовнішньої політики Китаю на сучасному етапі:

«Спираючись на реалізацію ініціативи «Один пояс, 
один шлях», керуючись принципами «спільні консуль-
тації», «спільна реалізація» і «спільне використання», 
необхідно посилювати і оновлювати відкрите спів-
робітництво, формувати загальну архітектуру від-
критості, що передбачає взаємовигідну сухопутну 
і морську взаємодію всередині країни і за кордоном».

14-15 травня 2017 р. у Пекіні відбувся Форум висо-
кого рівня з міжнародного співробітництва «Пояс 
і шлях», у якому взяли участь близько 1200 осіб. 
Китай надав цій події значення головного міжна-
родного заходу 2017 року. Під час Форуму було чітко 
окреслено міжнародну підтримку китайської стра-
тегії «Один пояс, один шлях». Свої делегації надіс-
лали понад 100 держав, в тому числі Україна. Були 
присутні 29 керівників вищого рівня (президентів 
і прем’єрів): президенти Аргентини, Білорусії, Чилі, 
Чехії, Індонезії, Казахстану, Кенії, Лаосу, Філіппін, 
РФ, Швейцарії, Туреччини, Узбекистану, В’єтнаму; 
прем’єри Камбоджі, Ефіопії, Фіджі, Греції, Угорщини, 
Італії, Малайзії, Монголії, Пакистану, Польщі, Сербії, 
Іспанії, Шрі-Ланки, державний секретар М’янми та 
інші. На Форумі були присутні генеральний секре-

тар ООН А. Гутерріш, президент Всесвітнього банку 
Дж.  Кім та Глава Міжнародного валютного фонду 
К. Лагард. Склад та статус учасників Форуму фактич-
но відповідав саміту G-20 у китайському місті Хан-
чжоу у вересні 2016 р. На Форум прибули делегації 
з США і Японії. 

Саміт високого рівня не лише продемонстрував 
значні досягнення у реалізації китайської ініціати-
ви, такі як формування фінансової бази, визначен-
ня основних маршрутів та сфер співробітництва, 
створення базових компонентів нової «шовкової» 
дипломатії. 

Для української делегації, очолюваної Першим Ві-
це-прем’єр-міністром економічного розвитку і 
торгівлі України Степаном Кубовим, участь у Пекін-
ському форумі була шансом та нагодою розповісти 
учасникам про потенціал України для реалізації 
«Поясу і шляху».

Форум високого рівня надав поштовх процесам 
зміцнення зв’язків між Китаєм та його партнерами, 
про що свідчать численні приклади міжнародного 
співробітництва на багатосторонньому та двосто-
ронньому рівнях. Понад 70 країн і міжнародних ор-
ганізацій підписали з Китаєм угоди про співробіт-
ництво в рамках ініціативи «Поясу і шляху».

За словами
Голови КНР Сі Цзіньпіна,

ініціативу «Пояс і шлях» як проект 
століття буде реалізовано лише
в тому разі, якщо її підтримають

у світовому масштабі.
Очевидно, що Пекінський форум –

тільки перша масштабна акція
для досягнення цієї мети.

Голова КНР Сі Цзіньпін оголосив,
що у 2019 р. відбудеться Другий

форум, і його проведення
в майбутньому стане

регулярним.

Китай, пропонуючи власну концепцію, не лише 
прагне створити дороги й залізничні колії, проду-
мує маршрути для транспортування вантажів. Він 
прагне створити зону економічної взаємодії і роз-
витку з країн – учасників цього проекту. Китай на-
магається використати глобалізацію і сучасну вза-
ємозалежність країн світу з метою знайти баланс 
інтересів для кожного учасника проекту, зробити 
його універсальним. Це нове тлумачення глобалі-

Офіційна доктрина Китаю не лише зрозуміло арти-
кулюється керівництвом КНР, її реалізують на очах 
цілого світу. У доповіді Сі Цзіньпіна на 19-му з’їзді 
КПК чітко зазначено: 

«Китай незмінно здійснюватиме незалежну, само-
стійну, мирну зовнішню політику, поважати право 
народів усіх країн на самостійний вибір шляху роз-
витку, захищати рівноправність і справедливість у 
міжнародних відносинах, виступати проти нав'язу-
вання своєї волі іншим, проти втручання у внутрішні 
справи інших країн, проти утиску слабких сильними». 

Саме таку зовнішню політику КНР реалізує на міжна-
родній арені. Події останніх років не дають жодних 
підстав для сумнівів щодо задекларованих Китаєм 
намірів. З іншого боку, миролюбність не означає 
слабкість. У доповіді Сі Цзіньпіна на 19-му з’їзді КПК 
про це йдеться досить відверто:

«Китай  в жодному разі не жертвуватиме інтересами 
інших країн заради власного розвитку, та за жодних 
обставин не відмовиться від своїх законних прав та 
інтересів. Нехай ніхто не має ілюзій, ніби Китай може 
«проковтнути» гіркоту від утиску своїх інтересів». 

З іншого боку, і це варто пам’ятати деяким експер-
там, які зловживають невиправданими тезами щодо 
«китайської загрози» або «китайської експансії» Сі 
Цзіньпін наголосив:

«Китайська національна оборона має оборонний ха-
рактер. Наш розвиток не несе загрози для жодної 
держави. Якого б рівня розвитку не досяг Китай, він 
ніколи не буде претендувати на становище гегемо-
на, ніколи не здійснюватиме політики експансії».

Після виступу Голови КНР Сі Цзіньпіна на Всесвіт-
ньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія) 

ПОЛІТИКА 

Нове ПОЗИЦІОНУВАННЯ
                           КИТАЮ у світі

Старший науковий співробітник 
Національного інституту 

стратегічних досліджень України, 
радник Правління Української 

асоціації китаєзнавців

А. З. Гончарук

В основу зовнішньополітичної доктрини та зовнішньоекономіч-
них зусиль кожної держави світу покладено її ідеологічні засади. 
В останні десятиліття керівництво Китаю багато уваги приділяло 
розробці оновленої доктрини мирного співіснування, трансфор-
мованої під сучасні світові умови та міжнародно-правове поле. 
Їі базовими рисами є невтручання у внутрішні справи, повага до 
вибору народами соціального ладу та методів розвитку, рівність 
й взаємна вигода, розв’язання проблемних ситуацій політични-
ми засобами, заохочення добросусідства. Останніми роками ця 
політика була доповнена тезою щодо «гармонізації» як суспільних 
відносин, так і міжнародної взаємодії.
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покращення свого іміджу в Європі для дальшої 
економічної експансії. Китай наполегливо розвиває 
формат «16+1», запроваджує його інституалізацію, 
формує конкретну програму розвитку, в межах якої 
створено спеціальну кредитну лінію у розмірі 10 
млрд. дол. США. Пекін і надалі використовуватиме 
формат «16+1» для поглиблення власної політичної 
та економічної присутності в ЦСЄ. 

У цьому сенсі формат «16+1» прямо стосується Украї-
ни, якій варто приєднатися до китайської ініціативи 
із європейського боку. Китай не мав жодних засте-
режень щодо Угоди про асоціацію України з ЄС, не-
одноразово декларував своє сприйняття України як 
«важливої країни в Європі» та наголошував на важ-
ливості приєднання України до Нового Шовкового 
шляху. До того ж, рівень розвитку країн ЦСЄ значно 
ближчий до українського, ніж економіки старої Єв-
ропи.

На думку китайських експертів,
формат «16+1» є найперспективнішим 

для реалізації проекту
створення економічного поясу

Нового Шовкового шляху та
для здійснення великих

інфраструктурних проектів
у Європі. Китайською стороною

запропоновано європейським
партнерам перейти до

конкретнішого співробітництва
та створити з цією метою

спеціальну платформу
взаємодії.

Пропонується укладати угоди на місцевому рівні, 
розширювати співробітництво на рівні середнього 
та малого бізнесу. Питання координування зосере-
джуватимуться на торгівлі та інвестиціях, але не на 
політиці. Проте посилення взаєморозуміння зали-
шається чи не найважливішою метою. Через це осо-
бливу увагу приділятимуть тому, аби формат «16+1» 
не конфліктував із взаєминами Китаю з ЄС загалом 
та провідним країнам Європи, зокрема. Пекін під-
креслює, що співробітництво у форматі «16+1» до-
повнює та підсилює стратегічне партнерство Китаю 
та ЄС, що закріплене у плані дій «Китай – ЄС 2020».

Наприкінці листопада 2017 р. у Будапешті відбувся 
6-й саміт формату «16+1», на якому прем’єр Держра-
ди КНР Лі Кецян анонсував нові китайські інвестиції 
до країн ЦСЄ у розмірі 3 млрд. дол. США. Китайська 
сторона планує розширювати свою присутність у 
ЦСЄ у таких сферах, як торгівля, інвестиції, тран-
спорт, інфраструктура, промисловість, енергетика, 

сільське господарство. Задля поглиблення інтегра-
ції вперше запроваджується механізм обміну чино-
вниками між урядами КНР та країн ЦСЄ.

Заплановано створення Комітету зі співробітни-
цтва в галузі комерційного права в рамках Ділової 
ради КНР – ЦСЄ. Комітет сприятиме налагодженню 
механізмів державного управління та покращенню 
взаєморозуміння щодо питань бізнесу. Спрощенню 
процесу фінансування економічних проектів спри-
ятиме створена Міжбанківська асоціація «16+1», на 
яку Китай виділив 2 млрд. євро.

Вартує уваги те, що російські ЗМІ обмежено та нега-
тивно висвітлювали 6-й саміт «16+1», адже посилен-
ня ролі Китаю у ЦСЄ автоматично зменшує вплив 
Росії на країни колишнього соцтабору. Так само, як 
у ЦА, у регіоні ЦСЄ Росія поступається своїм місцем 
та роллю Китаю, що йде вгору.

Політиці стримування з боку Вашингтона Пекін 
протиставляє міжнародне економічне співробіт-
ництво та спільний поділ позитивних результатів. У 
січні 2018 р. офіційний представник МЗС КНР Лу Кан 
заявив, що китайська сторона має намір зміцнити 
єднання з Європою стратегій розвитку на основі 
принципів взаємних консультацій, спільного будів-
ництва та спільного поділу вигоди, стимулювати 
дальший розвиток китайсько-європейських відно-
син, спільно з європейською стороною забезпечити 
процвітання і стабільність на євразійському конти-
ненті та разом формувати спільноту єдиної долі.

10 січня ц.р. посол ЄС в Китаї Ганс Дітмар Швайсгут 
сказав, що у новому році Європа сподівається на 
подальше поглиблення співпраці з Китаєм. Євро-
пейський союз розробляє свою програму взаєм-
них зв'язків на євразійському континенті і реалізо-
вуватиме її разом з ініціативою «Один пояс, один 
шлях». Експерти прогнозують, що в 2018 році Китай 
і ЄС продовжать поступово віднаходити механізми 
реалізації спільних інтересів.

У січні 2018 р. відбувся візит Президента Франції 
Е.  Макрона до Піднебесної.  Макрон заявив, що 
дуже радий, що у 2018 р. насамперед відвідав Китай 
і став першим лідером країни Євросоюзу, який від-
відав Китай після 19-го з'їзду КПК. Французька сто-
рона надає великого значення зміцненню двосто-
роннього співробітництва в рамках «Одного поясу 
– одного шляху» та вважає, що ця ініціатива має 
важливе стратегічне значення. Водночас Голова 
КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай рішуче підтримує 
європейську інтеграцію і намір сприяти досягнен-
ню ще більшого розвитку китайсько-європейських 
всебічних відносин стратегічного партнерства. Ки-
тай вітає активну участь європейських країн у бу-
дівництві «Одного поясу, одного шляху».
Під час своєї триденної поїздки Е.  Макрон, який 
нині став провідним голосом Європейського Сою-
зу, підтримав стратегічну китайську ініціативу. 

зації, спроба Китаю очолити й визначити перебіг 
процесу, який уже називають «глобалізацією 2.0».

Саме тому на Форумі в Пекіні особливо підкреслю-
вали, що Китай наприкінці 2016 року вже отримав 
підтримку своєї ініціативи «Пояс і шлях» в ООН 
і привів її в цілковиту відповідність до цілей гло-
бального розвитку Організації Об’єднаних Націй до 
2030 р. Крім того, у торгівельній політиці та своїх 
планах лібералізації економічних відносин на Шов-
ковому шляху Китай керується засадами СОТ.

Найбільшу увагу в промові голови КНР Сі Цзіньпі-
на привернули нові плани фінансової підтримки 
для цієї китайської ініціативи. Серед таких проек-
тів пріоритетного значення надаватимуть науко-
во-технічним обмінам, а також створенню спіль-
них науково-технічних парків. У цілому впродовж 
найближчих років Китай планує вкласти у створен-
ня нового «Шовкового шляху» 124 млрд. дол. США. 
Слід зазначити, що за оцінками західних аналіти-
ків, загальні інвестиції Китаю в реалізацію ініці-
ативи «Пояс і шлях» у найближчі десятиліття мо-
жуть становити 1 трлн. дол. США. 

Успіх китайської ініціативи «Один пояс – один 
шлях» особливо виразним є на тлі спроб Москви 
реалізувати власний інтеграційний проект ЄврАзЕС. 
На відміну від формально не інституціоналізовано-
го «Одного поясу, одного шляху» ЄврАзЕС є глибоко 
забюрократизованою інституцією, яка вимагає від 
учасників довготермінового погодження позицій з 
кожного питання. Конкурентоспроможність ЄврАзЕС 
обмежена низьким ступенем диверсифікації еконо-
мік її країн, а також незначною часткою внутрішньо-
го товарообігу (9 %). Статутний капітал Євразійсько-
го банку розвитку (головного фінансового інституту 
ЄврАзЕС) складає 7 млрд. дол. США. 

Наразі статутний капітал створеного Пекіном Азі-
атського банку інфраструктурних інвестицій – 100 
млрд. дол. США. Сюди слід додати Фонд Шовкового 
шляху КНР у розмірі 40 млрд. дол. США. Таким чи-
ном, фінансові можливості Пекіна перевищують 
можливості Москви у 20 разів. 

Одним із важливих геополітичних напрямків «Од-
ного поясу, одного шляху» є регіон Центральної Азії 
(ЦА), в якому перетинаються політичні та економіч-
ні інтереси світових лідерів (Китай, США, Європей-
ський Союз) та важливих регіональних держав (Ін-
дія, Росія,Туреччина).

Сучасне становище Росії у світі вже негативно від-
билося на Центральній Азії як на джерелі великої 
кількості трудових мігрантів на північ. Втрата робо-
чих місць та зростання расової нетерпимості все-
редині Росії до працівників з Центральної Азії вже 
суттєво вплинула на негативне сприйняття Росії як 
можливого майданчика для покращення власного 
економічного стану. 

Свого часу створення Шанхайської організації спів-
робітництва (ШОС) стало переламним моментом 
у взаєминах країн ЦА з Китаєм, оскільки саме цей 
регіон був місцем перетину інтересів глобальних 
гравців. Важливо згадати, що країнами-засновни-
ками ШОС стали чотири з п’яти країн ЦА (Казахстан, 
Киргизія, Таджикистан та Узбекистан), а також Росія 
й Китай. Проте навіть назвою організації підкресле-
но визначальну роль Китаю у її створенні. Сьогодні, 
після вступу до ШОС Індії та Пакистану, цю поваж-
ну міжнародну інституцію світове  співтовариство 
сприймає як важливий інструмент регіональної 
взаємодії, створений за ініціативою КНР.

Важливою компонентою зближення країн ЦА з Ки-
таєм є позитивний імідж китайської моделі побу-
дови «соціалізму з китайською специфікою». Ця 
модель викликала резонансну зацікавленість з 
боку національних еліт ЦА своєю гнучкістю та не-
трафаретністю,  зрозумілими перспективами даль-
шої еволюції.

Тим часом Китай послідовно здійснює політику за-
лучення країн ЦА до власного інтеграційного проек-
ту. У серпні 2017 р. в м. Ляньюньган (провінція Цзян-
су, КНР) відбувся вже п’ятий Форум співробітництва 
«Китай – Центральна Азія». Головною темою цьо-
го року було «будівництво мосту співробітництва 
Шовкового шляху та спільне сприяння мирному 
розвиткові та процвітанню». У роботі форуму взяли 
участь представники центральної влади КНР, губер-
натор провінції Цзянсу, віце-прем’єри Узбекистану 
й Таджикистану, а також понад 200 представників 
міністерств та відомств, ділових та наукових кіл. 
Важливо зазначити, що такі заходи є регулярними 
та проводяться у різних провінціях Китаю, що ство-
рює постійно діючу платформу для співробітництва 
на регіональному рівні.

Позитивна спрямованість китайської політики 
партнерства одержала підтримку у політичних еліт 
країн Центрально-Східної Європи.

У 2012 р. Китаєм та країнами
Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) 

ухвалено спільне рішення
(за ініціативою китайської

сторони) про започаткування
формату співробітництва «16+1». 

Мотиви керівництва країн ЦСЄ
також є суто прагматичними

та визначаються економічними
інтересами країн.

Новий формат взаємодії покликаний сприяти зрос-
танню ефективності співробітництва КНР з Євро-
пейським Союзом. До того ж, Пекін розраховує на 
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На цьогорічному Всесвітньому економічному фо-
румі у швейцарському Давосі (ВЕФ) близько 350 
VIP-персон, серед яких понад 60 лідерів країн, 
розмірковували над тим, що необхідно розробити 
нову модель співпраці, яка охоплювала б інтере-
си не вузького кола осіб, а долю людства загалом. 
Нескладно помітити, що набагато раніше майже 
дослівно таке завдання для людства сформулював 
Китай. Цю ідею послідовно розвиває і реалізовує 
уряд КНР у своїх міжнародних проектах, в тому 
числі,  в ініціативі «Один пояс, один шлях». 

Китайську делегацію на Форумі очолював член ЦК 
КПК, директор Головного офісу Центральної групи 
керівників з питань економіки та фінансів КНР Лю 
Хе. Радник Голови КНР Сі Цзіньпіна з економічних 
питань, 66-річний технократ з Гарвардською осві-
тою має репутацію реформатора, безліч контактів 
за межами Китаю і повагу у міжнародних фахових 
колах. 

В останньому науковому дослідженні Лю Хе, опублі-
кованому в 2013 р.,  він пояснив структурні причини 
глобальної фінансової кризи 2008 року та Великої 
депресії. У своїй праці він доводить, що у кризах 
винні популізм, ліберальна грошово-кредитна по-
літика та надмірно великий розрив у доходах.  До-
слідження «Порівняльне вивчення двох глобаль-
них криз» отримало найвищу економічну нагороду 
в Китаї у липні 2014 р. 

Наскрізною темою виступу Лю Хе на ВЕФ 2018 була 
необхідність посилення співпраці для подолання 
викликів, з якими жодна держава окремо неспро-
можна впоратися. У своїй доповіді він наголосив, 
що необхідно поглиблювати  взаєморозуміння, ін-
клюзивність і взаємодовіру, налагоджувати тіснішу 
ділову співпрацю, просувати формування міжна-

родних відносин нового типу та сприяти створен-
ню спільноти з єдиною долею для всього людства. 
Основними пріоритетами для Китаю як другої еко-
номіки світу буде посилене впровадження реформ 
у сфері сервісу, забезпечення не швидкого, а якіс-
ного зростання, зменшення фінансових ризиків, 
подолання бідності та запобігання забрудненню 
навколишнього середовища. 

Лю Хе також анонсував відкриття внутрішнього 
ринку Китаю для західних компаній та лібераліза-
цію фінансової сфери. КНР і надалі інтенсивно ін-
тегруватиметься з міжнародними торговими пра-
вилами і поліпшуватиме доступ до власних ринків. 
Китай планує суттєво відкрити доступ до сектору 
державних послуг, особливо фінансового, і створи-
ти привабливіше інвестиційне середовище. Лю Хе 
пообіцяв міжнародній спільноті, що деякі заходи 
Піднебесної навіть перевищать всі можливі очіку-
вання.

Цього січня у Давосі засновник і голова ради дирек-
торів компанії Alibaba Group Джек Ма під час свого 
виступу на ВЕФ підтримав тези Голови КНР Сі Цзінь-
піна і директора Головного офісу Центральної гру-
пи керівників з питань економіки та фінансів КНР 
Лю Хе. Джек Ма нагадав, чим закінчилися попередні 
промислові революції: перша – Першою світовою 
війною, а друга – Другою. У найближчі тридцять ро-
ків нам судилося знову пережити світову війну, але, 
прогнозує Джек Ма, це вже буде не війна одних на-
родів проти інших, це буде війна проти хвороб, про-
ти забруднення навколишнього середовища, війна 
проти бідності, адже виклики вимагають від люд-
ства спільного розв’язання глобальних проблем.

Китайський мільярдер став одним з небагатьох 
учасників Форуму, хто не лише окреслив пробле-
ми, а й запропонував, що вже сьогодні має робити 
людство, аби не боятися майбутнього і бути конку-
рентоспроможним порівняно з машинами. На його 
думку, до 2030 року роботи зможуть зайняти близь-
ко 800 млн. робочих місць. Якщо не змінити системи 
освіти, за 30 років людство опиниться в біді. Самих 
знань тепер недостатньо, запевняє Джек Ма, нам 
треба навчати дітей чогось унікального, у чому ма-
шина не зможе перевершити людини. 

Йдеться про так звані soft skills: цінності, переко-
нання, об'єктивне мислення, командну роботу і 
турботу про інших. Дітей вже зараз треба навча-
ти за допомогою творчого, інноваційного підхо-
ду. Засновник компанії Alibaba Group, в минулому 
простий китайський вчитель, висловив своєчасні і 
зрозумілі ідеї щодо розв’язання  проблем, які непо-
коять світ. Логічно очікувати, що нова система осві-
ти сприятиме появі нової філософії міжнародних 
відносин та призведе до появи якісно нової гене-
рації світової еліти. А наразі експерти відзначили 
хорошу командну роботу китайської делегації на 
полях Давосу-2018.

ПОЛІТИКАА. З.  ГОНЧАРУК

Таким чином, Китай обрав стра-
тегію економічного розвитку, 
спрямовану на піднесення рів-
ня життя всередині країни та на 
поширення його впливу і зміц-
нення як світової держави. Від-
повідно зовнішня політика КНР 
стає все активнішою, як того 
вимагають національні інтере-
си другої (а незабаром і першої) 
економіки світу.

Китай на 19-му з'їзді КПК
накреслив нову дорожню карту,

спираючись на «цілі двох столітніх ювілеїв».
Перша столітня мета: до 2021 року,

тобто до столітньої річниці
заснування Компартії Китаю, побудувати

«середньозаможне суспільство».
В рамках цієї мети Китай має досягти

масового процвітання та практично
ліквідувати бідність.

Друга столітня мета Китаю –
перетворити країну на «повністю

розвинену і передову країну»
до 2049 р., тобто до 100-річчя

створення КНР.

У 2017 році економіка Китаю зросла на 6,9% проти очікуваних 6,5%. Проте критичний по-
гляд експертів передбачає, що цього року у китайської економіки буде не все так вдало. 
Втім, Стів Цан, директор китайського інституту SOAS в Лондонському університеті, висло-
вив думку, що китайський уряд все одно запроваджуватиме ту політику, яку КПК вважає 
доброю для Китаю та партії, а не ту, яку вважає доброю для себе еліта в Давосі. 
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критого, інноваційного, інклюзивного та взаємови-
гідного розвитку, сприяти міжцивілізаційним обмі-
нам, що передбачає гармонійне співіснування при 
збереженні своєрідності, взаємосприйняття і взає-
модоповнення, створювати екологічну систему, яка 
поважає природу і зелений розвиток. Китай буде 
незмінно стимулювати мир у цілому світі, робити 
власний внесок до глобального розвитку та захища-
ти міжнародний порядок» [1].

Керівництво КПК, таким чином, формулює основний 
зовнішньополітичний постулат сучасної зовнішньої 
політики Китаю —- мирне співіснування з усіма на-
родами. На перший погляд ця ідея здається баналь-
ною і очевидною, оскільки будь-яка держава, навіть 
КНДР, постійно декларує свою прихильність до миру 
в усьому світі. Однак теорія не завжди відповідає 
практиці, а декларації конкретним крокам. Особли-
во, якщо ми говоримо про таких геополітично ак-
тивних гравців, як, наприклад, США та РФ, які час 
від часу для досягнення своїх зовнішньополітичних 
цілей використовують військові методи, то Китай на 
їхньому тлі зі своєю миролюбною риторикою вигля-
дає переконливіше.

Наприклад, за даними Стокгольмського інституту до-
сліджень проблем миру (SIPRI), Китай посідає лише 
п'яте місце у списку країн, які володіють найбільшою 
кількістю ядерного озброєння. «У 2017 році у світі на-
лічується 14 935 ядерних боєголовок (в 2016 році ця 
цифра становила 15 395). 93 відсотки світового ядер-
ного арсеналу припадає на  дві країни: Росія має    
загалом 7 000 ядерних боєголовок і США – 6 800, 
з них на озброєнні перебувають відповідно 1 950 і                    
1 800. Інша частина сім розподілена між сімома дер-
жавами: Францією, Великобританією, Китаєм, Індією, 
Пакистаном, Ізраїлем і Північною Кореєю» [2].

Отже, Китай, який має величезні економічні можли-
вості, не займається активною гонкою озброєнь, не 
інвестує колосальні кошти в модернізацію і вироб-

ництво нових типів ядерного озброєння, щоб наз-
догнати і перегнати РФ, США та інші країни, вважа-
ючи за краще більш мирні шляхи здійснення своєї 
зовнішньої й оборонної політики. Китайське керів-
ництво за допомогою своєї ініціативи щодо ство-
рення спільноти єдиної долі людства вигідно відріз-
няється від інших країн, які бачать устрій світового 
порядку по-іншому.

«Ми закликаємо народи всіх країн спільними зу-
силлями будувати спільноту єдиної долі люд-
ства, створювати чистий і прекрасний світ, де 
панують тривалий мир, загальна безпека, спіль-
не процвітання, відкритість і інклюзивність. 
Ми маємо поважати один одного, проводити 
рівноправні консультації, з твердою рішучістю 
відмовитися від менталітету холодної війни і 
політики сили. До міждержавних відносин слід 
застосувати нові підходи, які виходять із діало-
гу і партнерства, а не конфронтації і блокового 
мислення. Спори і розбіжності мають вирішува-
тися шляхом діалогу і консультацій» [3].

По суті, КНР, свідомо використовуючи словосполу-
чення «спільнота єдиної долі людства», формулює 
своє бачення сучасних глобалізаційних процесів 
[4]. В сучасних умовах, коли ми спостерігаємо кризу 
в міжнародних відносинах, будь-які нові ініціативи 
становлять особливий інтерес для інших країн. У 
зв'язку з цим не можна не згадати класика бри-
танської соціологічної думки Зигмунта Баумана, 
який відзначав, що сьогоднішній «новий світовий 
безлад» не можна пояснити лише посиланням на 
обставину, що слугує безпосередньою і найбільш 
очевидною причиною відчуття розгубленості й по-
трясіння: а саме на «похмільну» розгубленість піс-
ля раптового закінчення «великого розколу світу» 
і миттєвого зникнення звичної рутини блокової 
політики — навіть якщо це зникнення справді було 
сигналом тривоги, сповіщаючи про «новий без-
лад» [5, С. 85].

«Один пояс, один шлях» — наріжний камінь зов-
нішньої політики Китаю в найближчі роки, в тому 
числі в 2018 році. Під цей проект підв'язані числен-
ні форуми, ініціативи, зустрічі, виставки тощо, спря-
мовані на популяризацію та посилення зазначеної 
концепції. Сі Цзіньпін на 19-му з'їзді КПК з цього при-
воду зазначив: «Неухильно продовжуючи основну 
державну політику відкритості зовнішньому світо-
ві, здійснюючи будівництво при відкритих дверях, 
Китай буде активно стимулювати міжнародне спів-
робітництво в межах ініціативи «Один пояс, один 
шлях», всімома силами забезпечувати політичну 
координацію, взаємопов'язаність інфраструктури, 
безперебійну торгівлю, вільний рух капіталу та вза-
ємне зближення сподівань народів, щоб створити 

нові майданчики міжнародного співробітництва, 
надати нові імпульси спільному розвитку [6].

«Один пояс, один шлях» — це сучасне відродження 
Великого Шовкового шляху, його реінкарнація у ви-
гляді нового, більш модернізованого проекту. Слід 
також зазначити, що в найближчі роки Китайський 
банк розвитку, найбільший іноземний інвестицій-
ний банк КНР, планує виділити $ 250 млрд. у вигляді 
позик на торговий проект «Один пояс, один шлях». 
Сума має піти на реалізацію і підтримку числен-
них проектів в рамках нового «шовкового шляху». 
Як відзначають китайські вчені: «Ініціатива «Один 
пояс, один шлях» не має на меті кинути виклик чи 
підмінити нині чинні міжнародні системи, натомість 
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Китайська зовнішня політика привертає надзвичайну увагу не 
лише через впливову роль Китаю в світі в останні десятиліття, 
а й з огляду на її специфіку та особливості. Сучасна політика 
Китаю на міжнародній арені визначається тими завданнями, які 
стоять перед країною, виходячи з цілей, сформульованих Кому-
ністичною партією Китаю. Щодо цього недавній 19-й з'їзд КПК, 
що відбувся у жовтні і 2017 року в Пекіні, був знаковим. На ньому 
генеральний секретар КПК Сі Цзіньпін визначив основні завдан-
ня Піднебесної у зовнішній політиці. Крім того, на дії Китаю у 
стосунках з іншими країнами впливають загальна геополітична 
і регіональна ситуації в світі, дії інших геополітично активних 
гравців. Це, в свою чергу, визначає багатовекторну, багаторівне-
ву і багатовимірну дипломатичну концепцію, на якій ґрунтується 
сучасна дипломатія Китаю із китайською специфікою.

КУРС НА СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОТИ ЄДИНОЇ ДОЛІ 

П'ЯТИЛІТНЯ РІЧНИЦЯ ВИСУНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»

                     ОСНОВНІ ВЕКТОРИ
          зовнішньої політики
                                   КИТАЮ в 2018 р.

Побудова спільноти єдиної долі не є завданням Ки-
таю виключно на 2018 г. Це скоріше ініціатива пер-
манентного виконання і стратегічної довгострокової 
імплементації, яка була вперше виголошена ще на 
18-му Всекитайському з'їзді КПК. Проте на цю ініціа-
тиву, повторно висловлену під час 19-го з'їзду КПК, 
не можна не звернути уваги. Навпаки, ми зауважує-
мо унікальну послідовну демонстрацію бачення Ки-
таєм майбутньої системи міжнародних відносин.

Згідно з доповіддю Сі Цзіньпіна на 19-му з'їзді КПК: 
«Необхідно в цілому враховувати внутрішню і зов-
нішню обстановку, незмінно йти шляхом мирно-
го розвитку, реалізовувати стратегію відкритості, 
орієнтовану на взаємну вигоду і спільний виграш. 
Твердо дотримуючись вірного розуміння справед-
ливості і вигоди, слід утвердити нову, засновану на 
співробітництві концепцію загальної, комплексної 
та стабільної безпеки. Необхідно прагнути до від-
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това, а також інфраструктура в Кременчуці, велика 
окружна дорога навколо Києва на умовах концесії, 
гілка метро в Києві і багато іншого, — аграрний сек-
тор, включаючи інноваційні проекти, енергетика та 
енергоефективність тощо. [15].

На початку грудня 2017 року Україна і Китай підписа-
ли дорожню карту з реалізації ініціатив «Економіч-
ний пояс Великого шовкового шляху» і «Морський 
шовковий шлях», покликаних посилити економічне 

співробітництво між Європою і Азією. Ініціатива Ки-
таю «Один пояс, один шлях» передбачає розвиток 
торговельних відносин між Китаєм та Європою [16].

Отже, створено солідну юридичну базу для мож-
ливої   участі України у новому «шовковому шляху». 
Для реалізації цього плану необхідні взаємна дові-
ра, гарантування з українського боку стабільності 
законодавства та  виконання взятих на себе зо-
бов'язань.

вона сприяє їхньому реформуванню й удоскона-
ленню. Упроваджуючи ініціативу «Один пояс, один 
шлях», Китай виходить з принципів відкритості, ін-
клюзивності, співробітництва та спільного виграшу, 
і як велика країна, що розвивається, намагається 
конструктивно вписатися у світовий порядок, яким 
керують США [7].

На думку українського китаєзнавця 
С. Кошового: «Потенційно на країни, 

що беруть участь в проекті
«Один пояс, один шлях»,

припадає 55% світового ВВП,
70% населення планети і 75% всіх 

відомих енергоресурсів.
Якщо китайську ініціативу

буде реалізовано на практиці,
вона може серйозно вплинути

на геополітичний ландшафт
і призвести до створення

цілої низки альтернативних
економічних об'єднань

і можливостей»[8].

Зараз в експертному і журналістському середови-
щі в Україні та за кордоном публікують безліч ма-
теріалів, присвячених ініціативі «Один пояс, один 
шлях». На наш погляд, крім усього іншого, потрібно 
звернути увагу на те, як Китай постійно намагається 
модернізувати, диверсифікувати, розширити і по-
глибити свій зовнішньополітичний проект, не заци-
клюючись на якомусь одному напрямку або регіоні.

Так, наприклад, нещодавно Китай закликав на ос-
нові освоєння та експлуатації арктичного морсько-
го маршруту (АММ) створити «Шовковий шлях на 
льоді» спільно з іншими зацікавленими сторонами. 
Про це йдеться в Білій книзі про арктичну політику 
країни [9].

Важливим завданням для Китаю у 2018 році є збе-
реження активної участі тих країн, які вже активно 
залучені до ініціативи «Один пояс, один шлях». З 
геополітичної точки зору плані щодо цього ціка-
вими є Казахстан і Пакистан. За вплив на ці країни 
точиться серйозна боротьба між РФ, США і Китаєм.

Казахстан — унікальна держава пострадянського 
простору, оскільки їй вдалося зберегти стабільність 
як в себе в країні, так і в зовнішніх відносинах зі 
світовими державами,  ні з ким не посварившись. 
Казахстан за 26 років своєї незалежності зміг збе-
регти національну ідентичність в умовах глобаліза-
ції,  адаптувавшися до сучасних, динамічних реалій.  
Небагато  з пострадянських держав може похвали-
тися подібними досягненнями у внутрішній і зов-
нішній політиці [10].

Президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву 
завжди вдавалося лавірувати між геополітичними 
гігантами, відстоюючи при цьому інтереси своєї 
країни. Згідно з даними китайської сторони, з січня 
до грудня 2017 року обсяг торгівлі між Китаєм і Ка-
захстаном склав 18 млрд. доларів США,  порівняно з 
тим же періодом минулого року зріс на 37,4%. Обсяг 
експорту з Китаю в Казахстан — 11,64 млрд. доларів 
США,  порівняно з тим же періодом минулого року 
зріс на 40,4%, обсяг імпорту з Казахстану в Китай  — 
6,36 млрд. доларів США,  порівняно з тим же періо-
дом минулого року зріс на 32,3% [11].

Між КНР та Казахстаном в рамках ініціативи «Один 
пояс, один шлях» існує колосальне інфраструктур-
не та економічне співробітництво, як оскільки  че-
рез географічні причини Казахстан є природним 
учасником нового «шовкового шляху». У найближчі 
роки, швидше за все, взаємовигідне співробітництво 
між двома країнами тільки посилиться. Щось подіб-
не чекає і  на пакистанське-казахські відносини.

Останнім часом зв'язки між США і Пакистаном поміт-
но погіршилися. Причиною цьому слугують постійні 
звинувачення керівництва США на адресу Пакис-
тану про підтримку талібів, а також нерозумне (на 
думку Вашингтону) використання фінансової допо-
моги США, які останні виділяли впродовж багатьох 
років Ісламабаду. Нещодавно американський пре-
зидент Д. Трамп буквально заявив: «Сполучені Шта-
ти по дурості надали Пакистану понад 33 мільярдів 
доларів допомоги за останні 15 років, а вони нам 
нічого не дали, крім брехні і обману, вважаючи, що 
наші лідери — дурні. Вони надають прихисток теро-
ристам, яких ми розшукуємо в Афганістані, допомо-
ги  жодної. Досить!» [12].

Така поведінка США штовхає Пакистан до більш ак-
тивної співпраці з Китаєм, яка вже є на досить ви-
сокому рівні. Існують також особисті теплі стосунки 
між китайським лідером Сі Цзіньпіном та президен-
том Пакистану Мамнуном Хусейном [13].

Зближення Китаю й Пакистану створює проблеми 
і для Росії. «Пекін та Ісламабад домовилися про 
створення китайсько-пакистанського економічно-
го коридору, а також про подальший розвиток вій-
ськового співробітництва. Економічний коридор 
— це інфраструктурний проект на суму 46 млрд. до-
ларів, який включає в себе будівництво залізниць 
та автомобільних доріг, а також трубопроводів [14].

Таким чином, Пакистан і Казахстан, з огляду на ге-
ополітичні та географічні чинники,  зараз є актив-
ними учасниками китайської ініціативи «Один пояс, 
один шлях». Однак не лише ті країни, які вже є пов-
ноцінними учасниками зазначеної ініціативи, ста-
новлять інтерес для Китаю. Важливо також розуміти, 
що китайська сторона зацікавлена   у залученні но-
вих держав до цієї ініціативи, в тому числі і України.

За словами віце-прем'єра України С. Кубіва, Китай 
готовий вкласти 7 мільярдів доларів в українські 
проекти, серед яких інфраструктура — зокрема, пор-

Китай — другий після США торговий партнер ЄС. У 
2018 році планується масштабний саміт країн ЄС і Ки-
таю. Тривають також переговори Китаю і ЄС з при-
воду угоди про двосторонні інвестиції, що належать 
до числа найважливіших торгово-економічних пере-
говорів, в яких зараз бере участь Китай. Піднебесна 
розглядає ЄС як важливого партнера в новому «шов-
ковому шляху». У січні поточного року в Венеції від-
булася церемонія відкриття «Року туризму Китаю і 
ЄС». У 2018 році в Болгарії відбудеться Сьома зустріч 
державних і урядових керівників країн Центральної 
і Східної Європи і Китаю. КНР надають $ 3 млрд. на 
розвиток співпраці з цими 16 країнами, 11 з яких є 
членами ЄС. Така співпраця існує в рамках особли-
вого формату «16 + 1», де деякі європейські країни 
взаємодіють у економічній сфері із Китаєм, минаючи 
офіційне керівництво ЄС в Брюсселі.

Взагалі стосунки між ЄС та КНР непрості. У недавньо-
му інтерв'ю журналу «Spiegel» Міністр закордонних 
справ Німеччини Зігмар Габріель висловив думку, 
що Сполучені Штати, Китай і Росія не цінують Євро-
пейського Союзу і не виявляють до нього належної 
поваги [17]. Цю ж тезу він повторив під час свого ви-
ступу під час Мюнхенської конференції з безпеки в 
лютому 2018 р.

Такі країни, як Голландія, Франція, Німеччина, Італія 
є важливими торговими партнерами Китаю. Напри-
клад, Німеччина і Франція входять до п'ятірки най-
більших торгових партнерів Китаю з країн ЄС [18].
Недавній візит Макрона в Китай був покликаний 
посилити співпрацю між Францією та Китаєм. Пре-
зидент Макрон хоче надати імпульс розвиткові 

французької науки і дослідженням нових техноло-
гій, що не може не зацікавити китайського лідера. 
Справа в тому, що Китай відчуває величезну потре-
бу в західних технологіях, особливо з урахуванням 
потенційного виснаження їх американського дже-
рела [19]. Як відзначають деякі аналітики, в Пекіні 
Макрон прямо вказав на те, що його переговори 
в Китаї стосуються не лише двосторонніх відносин 
Франції та КНР, а й Євросоюзу з Китаєм. Виходить, 
що поки канцлер Німеччини Ангела Меркель за-
йнята проблемою формування свого уряду, Макрон 
нарощує перевагу, демонструючи, що саме він є ді-
єздатним лідером Євросоюзу [20].

Нині складно оцінку однозначно оцінювати відноси-
ни між ЄС та КНР і роль Макрона або Меркель у них. 
Ще складніше робити певний прогноз на найближ-
чий час. Це пояснюється як складними процесами, 
що відбуваються всередині ЄС (Брексіт, економічні 
складнощі тощо), так і зовнішніми чинниками (тиск 
на європейські країни з боку США і РФ, боротьба за 
європейські ринки між ними тощо). Однак не підля-
гає сумніву зацікавлення КНР в розбудові тривалих 
відносин з європейськими країнами. По суті, кінце-
вою метою ініціативи «Один пояс, один шлях» є ЄС. 
Саме європейський ринок є найбільш пріоритетним 
напрямком зовнішньої економічної політики Китаю. 
Це підтверджують регулярні зустрічі китайських ви-
щих посадових осіб з європейськими колегами, на-
явність особливого формату співробітництва Під-
небесної з європейськими країнами у вигляді 16 + 1, 
а також солідний торговий оборот, який існує між ЄС 
і КНР. Таким чином, Китай є ще одним конкурентом 
США та РФ в їхній боротьбі за ринки ЄС.

КИТАЙ І ЄВРОПА
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Мабуть, саме США і Китай значною мірою визнача-
ють багато геоекономічних і геополітичних процесів 
у світі. Від стану відносин між цими країнами зале-
жить також регіональна ситуація в Південно-Східній 
Азії та Азійсько-тихоокеанському регіоні. Коли ана-
лізуються відносини між РФ і США, то, як правило, 
наперед виходить військово-технічне суперництво. 
Якщо ж ми говоримо про американо-китайські від-
носини, то тут переважає змагальність в соціаль-
но-економічній сфері.

На думку Г. Кіссінджера,
«найсильнішим суперництво між Спо-

лученими Штатами і Китаєм, найімо-
вірніше,  є в соціально-економічній, а не 

у військовій сфері.
Якщо в обох країнах триватимуть 

нинішні тенденції в економічному 
зростанні, стан фінансів,

видатки на інфраструктуру,
інфраструктура освіти, то розрив

у розвитку може вплинути
на їх відносний вплив на третю

сторону, зокрема в Азійсько-Тихооке-
анському регіоні. Але це

перспектива, яку Сполучені Штати в 
змозі зупинити власними
зусиллями або, можливо,

повернути назад» [21, С. 559].

Незважаючи на застереження Г. Кіссінджера, роз-
робники нової стратегії з національної безпеки 
США, яка була опублікована в грудні 2017 р. звинува-
чують Китай в розбійницькій економічній політиці, 
що проводиться для залякування сусідніх держав, а 
також мілітаризації Південно-Китайського моря. Ки-

тай і РФ розглядаються нинішньою адміністрацією 
Д. Трампа як головні загрози для США. «Застосуван-
ня новітніх технологій для дискредитації і підриву 
демократичних процесів в Грузії, Криму і Східній 
Україні достатні, але в поєднанні з розширенням і 
модернізацією ядерного арсеналу проблема оче-
видна... Стає все більш очевидним, що Китай і Росія 
хочуть сформувати світ, відповідний їх авторитарній 
моделі — отримання права вето над економічними, 
дипломатичними і безпековими рішеннями інших 
країн» [22].

За місяць до опублікування зазначеної доповіді, 
президент США Д. Трамп зробив успішний візит до 
Пекіна, де були проведені важливі переговори з 
усього спектру двосторонніх відносин між країнами. 
При цьому незважаючи на жорстку риторику, яку 
Трамп впродовж року використовував регулярно 
стосовно до Китаю, особливо у зв'язку із ситуацією 
на Корейському півострові, під час свого перебу-
вання в Піднебесній американський президент був  
дипломатичним та акуратним у висловлюваннях. 
Були досягнуті важливі домовленості про збіль-
шення торгового обороту між країнами. Більш того, 
Д. Трамп продемонстрував китайському лідеру Сі 
Цзіньпіну свою внучку Арабеллу Кушнер, яка китай-
ською мовою декламувала китайську поезію і співа-
ла китайські пісні.

Однак, швидше за все, зростаючого економічного 
суперництва між США і КНР не уникнути. Американці 
постійно нарощують свою економічну присутність в 
південно-азійському регіоні, де традиційно є силь-
ними позиції Китаю. «Для зміцнення стратегічної 
позиції в Східній Азії влада США прагне урізноманіт-
нити свої дії в регіоні, застосовуючи як силові, так 
і несилові методи в своїй політиці. Для політичного 
істеблішменту США сьогодні очевидно, що спира-
ючись тільки на силову складову своєї зовнішньої 
політики в регіоні, їм буде нелегко відстоювати тут 
своє лідерство. Керівництво США також більш ак-
тивно використовує несилові методи реалізації свої 
стратегії, зокрема потенціал нових регіональних 

колективних інститутів співробітництва, що знахо-
дяться під їх контролем» [23, С. 99].

З побоюванням дивляться американці і на новий 
«шовковий шлях», який Китай успішно прокладає 
через Азію до Європи. З точки зору геополітики, в 
разі позитивного розвитку ініціативи «Один пояс, 
один шлях», КНР може домогтися серйозного еко-
номічного впливу в країнах Європи, що може не 
сподобатися США. «Деякі американські автори роз-
глядають ініціативу в рамках політичного реалізму, 
як особливий спосіб формування китайської «сфе-
ри впливу». Доказом цього називають посилення 
китайської воєнної присутності та жорстку позицію 
Пекіна щодо територіальних суперечок у Східно-Ки-
тайському та Південно-Китайському морях. Проте з 
цим поки важко погодитися, — на відміну від Росії 
на даний момент КНР і на рівні заяв, і в практичних 
діях всіляко дистанціюється від застосування без-
посередньо силової дипломатії» [24].

До слова, слід зазначити, що багато американських 
аналітиків та журналістів визнають небезпеку для 

самих США у можливій економічній гонці із Китаєм. 
«Імплементацію більш конкурентної економічної 
стратегії США щодо Китаю буде складно втілити в 
життя. Це завдання є складним, перш за все, через 
розмір китайської економіки і  взаємозалежність, 
яка існує між Пекіном, з одного боку, і Сполученими 
Штатами та їх союзниками по Азійсько-Тихоокеан-
ському регіону, — з іншого. Проте, якщо Вашинг-
тон хоче ефективно конкурувати з Китаєм, він має 
розробити політику, яка обмежить можливості для 
китайського економічного впливу, і не дозволить 
Пекіну використовувати приманку торгівлі та інвес-
тицій для зменшення дипломатичного опору деста-
білізуючої поведінки» [25].

Якщо розглядати потенційні приводи для розбіж-
ностей між США і КНР, то ними можуть стати одвічне 
тайванське питання, врегулювання територіаль-
них суперечок в Південно-китайському морі, а та-
кож КНДР. Особливо складною є ситуація навколо 
Північної Кореї, яка постійними військовими діями 
провокує США, Південну Корею та Японію на більш 
активну фазу протистояння.  

АМЕРИКАНО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
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У багатьох питаннях КНДР діє хаотично. І голов-
на проблема для США, РФ і Китаю полягає в тому, 
що ніхто не може контролювати північнокорей-
ську ядерну програму. Вона є реальною загрозою 
практично цілому світові. Є два варіанти розвитку 
ситуації — військовий і дипломатичний. Останній 
не дав жодних результатів досі. Питання залиша-
ється не вирішеним, оскільки немає впевненості в 
тому, що КНДР припинить розробки ядерної зброї. 
Військовий шлях вкрай небезпечний. Він призведе 
до другої корейської війни і серйозного геополі-
тичного зіткнення. І якщо Д. Трамп наважиться на 
превентивний військовий удар, то це може істотно 
погіршити стосунки США і Китаю. Історично Пекін є 
союзником КНДР і пасивно на такі дії Вашингтона 
дивитися не буде.

У китайській пресі публікують заяви МЗС Китаю про 
те, що питання з КНДР має вирішуватися виключно 
дипломатичним шляхом. Пекін виступає гарантом 
відновлення шестисторонніх переговорів (перего-
вори щодо ядерної програми КНДР за участю Китаю, 
США, Росії, Південної Кореї і Японії) [26].

Наприклад, криза у стосунках, яка виникла між США 
і РФ у зв'язку з анексією Росією Криму та нею під-
тримкою сепаратистів на Донбасі, призвела до впро-
вадження санкцій з боку США та інших країн Заходу 
проти РФ. Дія санкцій не так відчутна для американ-
ської сторони, як для росіян. Якщо ж щось подібне 
станеться між США і КНР, наприклад, з приводу пів-
нічнокорейської кризи, американці не зможуть діяти 
подібним чином у зв’язку із високою взаємозалежні-
стю американської та китайської економік.

РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Список використаних джерел

На відміну від складної діалектики відносин між США 
і КНР, російсько-китайські зв'язки виглядають ста-
більнішими, особливо у військово-технічній сфері, де 
двом країнам стратегічно важливо на сьогодні три-
матися одного фарватеру. Російсько-китайське вій-
ськово-технічне співробітництво становить особли-
вий інтерес і для українських експертів і дослідників, 
які в умовах фактичної війни між Росією і Україною 
шукають шляхи взаємодії з Піднебесною. Ця тема за-
слуговує окремого спеціального дослідження.

За прогнозами аналітиків авторитетного аналітич-
ного центру Stratfor, Китай відіграватиме важливу 
роль у зовнішній і внутрішній політиці Росії в 2018 
році. Як найбільший торговий партнер Росії, Китай 
допоміг їй послабити економічну залежність від 
Заходу. Москва має намір слідувати цій тенденції в 
найближчі роки, залучивши по всій країні китайські 
інвестиції в енергетику, транспорт та сільське гос-
подарство. Крім того, Пекін буде допомагати Москві 
в її намаганнях зміцнити свої фінансові системи і 
кіберможливості [27].

У 2018 р. взаємодія між РФ і Китаєм  проходитиме 
по лінії ситуації на Корейському півострові, Близь-
кому Сході і в Північній Африці, в Україні, навколо 
іранської ядерної програми. В рамках багатосторон-
ньої дипломатії російської-китайський діалог буде 

підтримуватися «на полях» ООН, «Групи двадцяти», 
АТЕС, БРІКС, ШОС, РВК.

В контексті дипломатичної роботи, яка ведеться в 
ООН, а також з урахуванням тієї ролі, яку відіграє 
Китай в РБ ООН як постійний учасник цієї структури, 
в разі початку процедури розгортання миротвор-
чої місії на Донбасі, сприяння КНР в таких умовах є 
вкрай  важливим. 

На сьогодні ще немає офіційної позиції Китаю щодо 
підтримки українського або російського плану вве-
дення миротворців. У зв'язку з цим, Надзвичайний 
і Повноважний посол КНР в Україні Ду Вей заявив: 
«Ми підтримуємо всі варіанти, які сприяють полі-
тичному врегулювання української кризи. Це така 
принципова позиція. Тут не йдеться, кого конкретно 
підтримувати» [28].

Таким чином, зовнішньополітичний порядок ден-
ний Китаю в 2018 р. є досить різноманітним. Безу-
мовно, вище наведено далеко не всі пріоритетні 
напрямки дипломатії Піднебесної в поточному році. 
Залишаються ще такі регіони, як АСЕАН, де Китай 
здійснює активну роботу, поглиблення відносин з 
країнами Африки і Латинської Америки, вихід в Арк-
тику тощо. Цим напрямкам можна присвятити окре-
мі дослідження.

Резюмуючи основні вектори зовнішньої політики Китаю, які були описані вище, слід сказати, що в 
2018 р. Піднебесна буде продовжувати енергійно втілювати в життя ініціативу «Один пояс, один 
шлях» та ідею побудови спільноти єдиної долі людства. Ці глобальні завдання КНР сприятимуть 
активізації її дипломатії в різних регіонах світу і на різноманітних рівнях. Грамотна зовнішньое-
кономічна політика Китаю зміцнить його авторитет на міжнародній арені, а боротьба за євро-
пейський ринок збуту може посилити конкуренцію на ньому між Китаєм, США і РФ. Незважаючи 
на те, що американці сприймають РФ і Китай, як головних економічних конкурентів і, можливо, 
навіть як загрозу своєму світовому впливові, до вагомого прямого загострення справа навряд чи 
дійде, тому що як Китай, так і США зацікавлені у стабільних і тривалих відносинах.
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державою на основі закону. Сьогодні її поставлено 
в центр політики Компартії і китайського держав-
ного керівництва.

Особливий наголос керівники Китаю роблять на 
забезпеченні правового характеру для усіх цих по-
літичних процесів. Одночасно КПК як керівна пар-
тія виступає сьогодні як ініціатор і гарант процесі 
під час «побудови правової системи соціалізму з 
китайською специфікою, створення соціалістичної 
правової держави». В новітній історії Китаю так 
було не завжди. Всі ці історичні зміни відбиває є 
Конституція КНР. 

Саме історія формування та змін Основного закону 
Китайської Народної Республіки дає нам уявлення 
про політичну та правову динаміку в країні, зміни 
в офіційній ідеології, розробці нових ідей управ-
ління державою, забезпеченні прав громадян. 
Також це документ, у якому відображені й помил-
кові підходи на шляху розвитку країни. В цілому у 
китайській практиці Конституція не є чимось не-
порушним. Навпаки, вона мусить постійно онов-
люватися, щоб відповідати змінам, які фактично 
відбуваються в державі. 

Досить сказати, що за час існування КНР чинна 
Конституція від 1982 року вже четверта. Але в неї 
вже неодноразово вносили зміни. І саме тепер, у 
2018 році, відбувся її черговий, п’ятий перегляд, що 
є досить знаковим із багатьох причин.    
Історично китайський основний закон закоріне-
ний у радянській моделі. Адже багато дослідників 
зазначають, що основою для першої конституції 
КНР 1954 року стала радянська «сталінська» кон-
ституція 1936 року. У першій Конституції КНР навіть 
було посилання на «відносини непорушної друж-
би з СРСР та країнами народної демократії». Проте 
її розробка відбувалася також на основі ухваленої 
у вересні 1949 року Загальної програми Народної 
політичної консультативної ради Китаю і пройшла 
через затвердження керівництвом Компартії і гро-
мадське обговорення. Вона визначала державну 
структуру країни, де провідну роль було надано 
парламенту – ВЗНП і його Постійному Комітету. 
Конституція КНР передбачала пост Голови КНР, ви-
значала повноваження Держради – уряду країни. 

Також статті першої конституції досить широко ок-
реслювали права громадян – свободу слова, дру-
ку, демонстрацій, віросповідання, недоторканість 
особи, її помешкання, таємницю листування тощо. 

В цілому, перша конституція заклала основу 
для китайської правової системи – як держави 
народної демократії. 

На жаль, її практичне застосування було обмеже-
не за часів «культурної революції» і різноманітних 
політичних компаній. Результатом періоду «куль-
турної революції» стала поява нової конституції 
КНР від 17 січня 1975 року. У ній було лише 30 ста-
тей порівняно з 106 у Конституції 1954 року. Кон-
ституція закріплювала керівну роль Комуністич-
ної партії над суспільством і парламентом (який, 
натомість, не обирався і не проводив своїх засі-
дань десять років), а ідеї марксизму, ленінізму та 
Мао Цзедуна – як ідеологічну основу держави. Ця 
конституція суттєво скорочувала права громадян, 
у держструктурі було ліквідовано посаду Голови 
КНР. Вже не йшлося й про дружбу з СРСР, натомість 
було зазначено про необхідність «готуватися до 
війни» з політикою агресії, яку проводить імперіа-
лізм, соціал-імперіалізм (читай СРСР), проти «геге-
монізму наддержав». 

Оригінальною була стаття 9: «Держава здійс-
нює принцип соціалізму – «хто не працює, той не 
їсть…». Її «запозичено» зі ст. 12 «сталінської» кон-
ституції СРСР 1936 року. Але китайські законодавці, 
мабуть, не знали, що ці слова (хоч і були цитовані 
В. Леніним), насправді належать апостолу Павлу.  

Друга конституція була чинною недовго. Вже 
у березні 1978 року її було замінено на третю 
Конституцію, яка наразі стала компроміс-
ним документом між силами, що прагнули до 
змін у країні після «десятиліття хаосу», і при-
бічниками Мао. Так у преамбулі ім’я «великого 
керманича» згадано 6 разів, і з ним пов’язую всі 
успіхи Китаю. Натомість, усунуто тезу про 
«підготовку до війни», натомість Китай вже 
говорив про «боротьбу за прогрес і вивільнення 
людства». Вперше саме Конституція 1978 року 
згадала про мету «повернення Тайваню до лона 
Батьківщини». Державна структура відновлю-
валася за положеннями конституції 1954 року. 
Але посаду Голови КНР не було відновлено, й 
довелося залишити «ревкоми» як виконавчі ор-
гани при місцевих Зборах народних представ-
ників. Натомість відновлено прокуратуру як 
інститут нагляду за дотриманням законів і 
Конституції. Ця конституція мала дві корек-
ції, зокрема у 1980 році було усунуто з неї право 
громадян на вивішування «дацзибао», як це було 
прийнято за часів культурної революції.

З іншого боку, економічні зміни, які відбулися в Ки-
таї за часів політики реформ і відкритості, постави-
ли перед китайським керівництвом нові завдання у 
політичній сфері. Візьмемо, наприклад, адоптацію 
практик управління державою до новітніх стан-
дартів на основі закону, яка триває вже не один 
рік і  веде до постійних реформ у діяльності уряду: 
до скорочення кількості міністерств і департамен-
тів, зміни їх функцій, до підвищення ролі вищого 

законодавчого органу – Всекитайських зборів на-
родних представників (ВЗНП), до більшої уваги ме-
ханізму консультацій (міжпартійних і суспільних) за 
розробки законів, державних рішень, розширення 
«каналів» участі громадян в управлінні державою. 
Врешті, але не в останню чергу, треба особливу ува-
гу приділити боротьбі за «чистий уряд», до широ-
козакроєної компанії з викорінення корупції, яка є 
також частиною процесу трансформації управління 

Журналіст-міжнародник, член правління
Української  асоціації китаєзнавців 

О. А. Коваль

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА
             в КНР як правовий інструмент
                                  політичних змін 

У багатьох західних виданнях популярного і наукового штибу 
можна часто прочитати, що Китай буцімто за допомогою еконо-
мічних реформ зняв з порядку денного реформи політичні, або 
що покращенням матеріального добробуту людей відвертає ува-
гу суспільства від політичних процесів. Та навіть зустріти й таке 
твердження, що політичні перетворення і зміни політичної сис-
теми в Китаї не відбуваються зовсім. 

Все це хибні твердження. Якщо поглянути на історію Нового Ки-
таю, то саме динаміка політичних перетворень, масові політич-
ні рухи і компанії подекуди визначали економічні зміни, міняли 
зсередини цілу країну. З часу започаткування реформ у 1978 році, 
політичні рішення часто передували масштабним програмам 
уряду Китаю в економічний, соціальній, правовий сферах тощо. 
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волило вже 2007 року Голові КНР і генсеку КПК 
Ху Цзіньтао заявити, що «в цілому створено 
правову систему соціалізму з китайською спе-
цифікою, здійснювалася стратегія управління 
державою на основі закону». А у 2012 році він 
повторив те саме, але без слова «в цілому», про-
те одночасно наголосивши, що партія і держава 
зіткнулася із суттєвими викликами для свого 
існування саме через корупцію. 

Саме тому вже за кілька тижнів, напередодні нового 
2013 року, новий генеральний секретар КПК Сі Цзінь-
пін розгорнув небачену за масштабами боротьбу з 
корупцією, свавіллям чиновників, процесами мо-
рального розкладання й ідеологічного занепаду в 
партії. Хоча всі заходи стосувалися членів Компартії 
(деякі з них посідали також державні посади), кам-
панія ця швидко стала невід’ємною частиною про-
цесу трансформації системи державного управлін-
ня. Процесу, в якому значущу роль має відігравати 
саме закон, верховенство права. 

Більш докладно цю тему було розглянуто 4-м пле-
нумом ЦК КПК 18-го скликання (20-23 жовтня 2014 
року), який затвердив "Постанову ЦК КПК про деякі 
питання всебічного просування практики управ-
ління державою на основі верховенства закону". В 
цьому документі, зокрема, йдеться про те, що Кон-
ституція КНР є ядром «соціалістичної законодавчої 
системи з китайською специфікою», дотримання 
якої треба посилити. Стратегічною метою діяльно-
сті партії було визнано «всебічне просування прак-
тики управління державою на основі закону, по-
будови правової системи соціалізму з китайською 
специфікою, створення соціалістичної держави на 
базі принципу верховенства закону». Як важливий 
крок у формуванні верховенства закону і як про 
складову частину сучасної партійної філософії за-
явлено про необхідність дотримання Конституції 
КНР і вдосконалення правових норм з опорою на 
Конституцію. 

Справу дотримання Конституції в царині державно-
го управління і контроль за дотриманням положень 
конституції, партія висловилася за посилення кон-
трольних функцій Всекитайських зборів народних 
представників та їх Постійного Комітету. Одночасно 
партія вирішила розширити «канали» залучення 
громадян до управління державою на основі зако-
ну і створити систему відповідальності чиновників 
за протиправні рішення, а для нових кадрів ефек-
тивність реалізації законів стане важливим індика-
тором оцінки роботи. 

Ці та інші рішення передували процесам, свідками 
яких ми стали за останні місяці. Від 2018 року було 
ініційовано черговий, п’ятий, перегляд чинної Кон-
ституції КНР, який багато в чому є визначальними 
для держави. 

Обговорення змін відбулося на 2-му пленумі ЦК КПК 

Саме в цей час розпочалася робота над новим ос-
новним законом КНР – чинною нині Конституцією 
КНР від 4 грудня 1982 року, яку також було винесе-
не на загальне обговорення громадян. Структурно 
вона практично відновлювала Конституцію 1954 
року – має розлогу преамбулу і 4 глави, які відпо-
відно названі «Загальні положення», «Основні пра-
ва та обов’язки громадян», «Державна структура», 
«Національний прапор, герб, гімн та столиця». За 
спостереженням і переконанням багатьох правни-
ків (китайських і зарубіжних), конституційне право у 
структурі цілого китайського права сьогодні розро-
блене найдосконаліше. Власне Конституцію супро-
воджують ще близько декількох десятків конститу-
ційних законів.

Із Конституції 1982 р. усунуто всі згадки про «Куль-
турну революцію» та її настанови (наприклад, про 
“продовження революції при диктатурі пролета-
ріату”). Водночас багато уваги приділено Єдиному 
фронтові, який при цьому названо не «народно-де-
мократичним» як 1954 р., не революційним, як 1978 
p., а лише «патріотичним». Знайшло конституційне 
закріплення і формулювання про склад Єдиного 
фронту, що допускає включення до нього “патріо-
тів”, які не стоять на соціалістичних позиціях, але 
«є прихильниками об'єднання Батьківщини». У 2018 
році додано – й прихильниками «великого відро-
дження китайської нації».

Конституція 1982 року утверджує КНР як соціаліс-
тичну державу народної демократичної диктатури, 
під керівництвом робочого класу, в альянсі остан-
нього з селянством.  

Конституція КНР стверджує: «Вся влада в Китай-
ській Народній Республіці належить народові», 
який «здійснює державну владу через Всекитайські 
збори народних представників і місцеві збори на-
родних представників різних ступенів» (ст. 2). У ст. 
3 зазначено: «Всекитайські збори народних пред-
ставників і місцеві збори народних представників 
різних ступенів обираються демократичним шля-
хом, відповідальні перед народом і перебувають 
під його контролем».

Особливість формування представницьких 
органів державної влади полягає в тому, що 
відповідно до чинного закону КНР про вибори 
в ВЗНП і місцеві СНП різних ступенів безпосе-
редньо населення через загальні, рівні і прямі 
вибори шляхом таємного голосування обирає 
лише органи державної влади, що утворюються 
в адміністративно-територіальних одиницях 
низового (волості, національні волості і селища) 
і повітового рівня (повіти, автономні округи, 
автономні повіти, хошуни, міста без районно-
го поділу, міські райони). Решту СНП, а також 
ВЗНП обирають нижчі органи державної влади.

За конституцією саме ВЗНП є «вищим органом дер-
жавної влади, який здійснює законодавчу роботу. 
Його повноваження дуже широкі і стосуються не 
лише прийняття (зміни) законів, вибору і затвер-
дження кандидатів на вищі державні посади, ухва-
лення програм розвитку і бюджету, але також, напри-
клад,  Постійний Комітет ВЗНП має право тлумачити 
Конституцію і контролювати її дотримання на всіх 
щаблях, скасовувати постанови представницьких 
органів нижчого рівня, якщо вони не узгоджені із 
законом. ПК ВЗНП контролює Уряд, Верховний Суд, 
Прокуратуру і Центральну військову раду. 
Було відновлено посаду Голови КНР та його за-
ступника. Важливо зазначити, що Конституція 1982 
року встановлювала, що Голову КНР обирають ВЗНП 
на 5 років і перебування його на посаді обмеже-
не двома термінами, себто 10 років. Посаду Голови 
КНР з того часу обіймали: 1983-1988 – Лі Сяньнянь, 
1988-1993 – Ян Шанкунь; 1993-2003 – Цзян Цземінь; 
2003-2013 – Ху Цзіньтао і від 2013 року і донині – Сі 
Цзіньпін. Від часу Цзян Цземіня встановлено прак-
тику, коли генеральний секретар КПК також обіймав 
і пост Голови КНР. Він також запровадив практику 
«фіксації» ідеологічних напрацювань із розвитку 
соціалізму з китайською специфікою для кожного 
покоління китайських лідерів у Статуті КПК та Кон-
ституції КНР, додавши до марксизму-ленінізму, ідей 
Мао Цзедуна, ідеї Ден Сяопіна і власну концепцію 
«потрійного представництва». 

За часів розробки першої Конституції КНР 1954 р. 
(що окремо зазначав Лю Шаоці, який обіймав пост 
голови КНР у 1959—1968 рр.), голову КНР потрактову-
вали як елемент колегіального органу, тобто він ви-
конував свої функції разом із Постійним Комітетом 
ВЗНП і діяв на підставі прийнятих ВЗНП або ПК ВЗНП 
рішень. З плином історії голова КНР не завжди діяв 
так, а сьогодні (попри те, що його статус як одно-
осібного голови держави не закріплений у Кон-
ституції КНР) саме посада Голова КНР є ключовою 
у сучасній державній структурі. Саме він визначає 
внутрішню та зовнішню політику країни, а також 
розв’язує й інші найважливіші для країни питання. 
Конституція натомість і далі має положення, що Го-
лова КНР може бути звільнений парламентом за 
поданням 1/5 від загального складу і за умови, що 
за це рішення проголосують звичайною більшістю 
депутатів ВЗНП. 

Як бачимо, у структурі державної влади ВЗНП і його 
Постійний Комітет відіграють за Конституцією про-
відну роль, і саме їхні рішення визначають і закрі-
плюють політичний та економічний курс країни. 

Конституція 1982 року
відновила широкі права громадян,

хоча і з певними змінами
у порівнянні з 1954 роком.

Також вона стала віддзеркаленням 

економічних змін у країні,
які відбулися  під час

започаткованої Ден Сяопіном
політики реформ

і відкритості.

Саме це викликало необхідність перегляду основ-
ного закону КНР у 1988 р., 1993 р., 1999 р., та у 2004 
році. «Політична надбудова пристосовувалася до 
економічного базису», який у соціалістичному Китаї 
набував (нечуваних для соціалістичної моделі) все 
нових й нових форм. Якщо у 1988 році Конституція 
визнала право на існування для приватного секто-
ру в економіці держави, то вже змінами 1993 року 
затверджено розбудову, а у 1999 році – висунуте 
завдання розвивати «соціалістичну ринкову еконо-
міку». А у 2004-му держава гарантувала недоторка-
ність законної приватної власності, зобов’язувала-
ся захищати її і в разі експропріації гарантувала 
компенсацію. Врешті тут з’явився і додаток до ст. 33, 
що «держава охороняє і поважає права людини».

Але в контексті теми нашої статті варто 
звернути увагу на поправку 1999 року, яка впер-
ше в історії КНР ввела на конституційний рівень 
поняття про соціалістичну правову державу. 
Згідно до неї, «Китайська народна республіка 
керується згідно закону і стає соціалістичною 
правовою державою». 

Відомо, що ще на історичному 3-му пленумі ЦК КПК 
11 скликання (грудень 1978 р.), коли було закладено 
основи політики реформ, йшлося про необхідність 
«встановити законодавчу основу, і слідувати їй, до-
тримуючись законів, карати правопорушників». Але 
під час стрімких економічних перетворень, всупе-
реч цьому курсові, з’явився цілий масив негласних 
(ненормованих і, по суті, незаконних) правил та 
практик, які регулювали реальні відносити в різних 
сферах життєдіяльності китайського суспільства, 
зокрема в економіці. Згодом вони все активніше 
проникали й у інші сфери, підживлюючи бюрокра-
тизм, корупцію правлячого апарату й чиновництва. 
Таким чином включення ідеї повернення до зако-
ну до тексту Конституції КНР дало чіткий сигнал, що 
керівництво китайської держави віддане правово-
му шляху розвитку держави. Попри те, на практиці, 
фактично до початку нинішнього століття, а точні-
ше до 2002-2003 років, коли відбувся перехід влади 
у партії і державі до «четвертого покоління», розбу-
дова правових відносин відбувалася повільно.

Від 2003 року розпочався новий етап політичної 
реформи, коли уряд КНР (в особі голови Держра-
ди Вень Цзябао) взяв на себе відповідальність 
за впровадження правових норм до практичної 
роботи урядовців та урядових органів. Це доз-



буде достатньо цих змін, щоб змінити правову куль-
туру китайських громадян, їх ставлення до законів 
і інститутів. Чи відіграватимуть тепер законодав-
ча і судова гілки влади КНР більш помітну роль у 
розбудові правової держави, хоча б на принципах і 
засадах, які на сьогодні для них визначено Комуніс-
тичною партією Китаю?

Правова система КНР в цілому становить со-
бою поєднання давніх традиційних для Китаю 
уявлень і концепцій держави (конфуціанства та 
легізму зокрема) із сучасним законодавством, 
заснованим на «соціалізмі з китайською специ-
фікою» та з окремими домішками принципів з 
континентальної та британської систем пра-
ва. І навіть поважним правникам дуже складно 
визначити певний тип правової системи цієї 
країни. 

Додамо до цього, що правовій культурі китай-
ців в цілому властиве переважання норм мора-
лі над нормами права у врегулюванні будь-яких 
питань. Від цього ієрархія правових актів не-
рідко порушується, що призводить до всев-
ладдя інструкцій, переважання думки адміні-
стративних органів та окремих чиновників 
над законом. Поставити Конституцію КНР на 
чільне місце – у цих умовах дуже важливий і не-
обхідний, але лише перший крок для виправлен-
ня наявної ситуації і у розбудові соціалістичної 
правової держави.

19 скликання, який відбувся в січні 2018 року. Зміни 
були винесені на затвердження 1-ї сесії ВЗНП 13-го 
скликання, яка проходила у Пекіні. До Преамбули 
конституції було внесено положення про розвиток 
соціалістичного правопорядку. Також там були за-
фіксовані новітні теоретичні напрацювання китай-
ських лідерів «четвертого» та «п’ятого» покоління, 
які з’явилися за 14 років, коли конституція не змі-
нювалася. Зокрема, це теорія наукового розвитку 
та теорія соціалізму з китайською специфікою для 
нової епохи Сі Цзінпіна, зі згадуванням його імені. 
Також до преамбули внесено згадку «про побудову 
людського суспільства спільної долі», яке стало но-
вітньою доктриною Китаю зі зміни світового устрою 
і розвитку міжнародних відносин. 

У ст.1 Конституції після слів – «Соціалістична система 
є основним ладом Китайської народної республіки», 
додано – «Керівна роль КПК є визначальною харак-
теристикою соціалізму з китайською специфікою». 
У 27-й статті введено новий параграф про те, що 
державні чиновники будуть присягатися на Консти-
туції КНР. 

У параграфі 3 ст. 79-ї усунуто для Голови КНР об-
меження займати цю посаду лише два терміни. Це 
відкриває для теперішнього голови КНР можливість 
залишитися на посаді необмежений термін, що є 
ревізією практики, яка склалася в КНР в останні 
двадцять років і дістала назву зміни «поколінь». 

Також слід зазначити, що до Конституції КНР (в кіль-
кох статтях і в окремому новому розділі) вписано 
положення про нову державну інституцію – нагля-
дову комісію, яка матиме широкі повноваження з 
контролю над посадовими особами, які здійснюють 
державну владу. Цікаво, що вже до кінця лютого 
2018 року наглядові комісії були сформовані в усіх 

містах, провінціях і повітах Китаю. Вони об'єднують 
чинні наглядові, антикорупційні та контролюючі ор-
гани в урядах і прокуратурах. Обов'язки цих комісій 
обіймають три головні пункти: нагляд, проведення 
розслідувань та залучення винних до відповідаль-
ності. Щодо регулювання діяльності наглядових ко-
місій, ВСНП на своєму засіданні ухвалив відповід-
ний Закон про нагляд.

Таким чином, через останні
конституційні зміни до практики 

державного управління в Китаї
перенесено напрацювання,
які були останніми роками

випробувані ході під час жорсткої 
антикорупційної компанії серед
членів КПК. А наглядові комісії
відповідають на рівні держави

партійним комісіям
із перевірки дисципліни. 

Завершуючи цей стислий огляд змін китайської 
Конституції та її значення для політичних реформ 
у КНР, слід зазначити, що теперішні керівники пар-
тії і держави прагнуть забезпечити невідворотність 
змін, які вже заплановані на найближчі роки. Воче-
видь, тепер вони готуються взяти на себе відпові-
дальність не лише за досягнення мети до 2021 року 
побудувати у Китаї суспільство середньої заможно-
сті, а й створюють умови для завершення модерні-
зації соціалізму в Китаї до 2035 року. 

Нинішні зміни (зокрема закріплення керівної 
роль КПК у ст.1) посилюють роль Комуністич-
ної партії як визначальної сили у розбудові со-
ціалізму з китайською специфікою. Натомість 
одночасно чиновники (включно з членами КПК) 
стають більш відповідальними перед держа-
вою, державними органами (наглядовою комісі-
єю і зборами народних представників), мусять 
дотримуватися Конституції, на який тепер 
складатимуть присягу. 

Таким чином нова система, вірогідно, зробить не-
можливою ситуацію, коли партія перебувала понад 
законом і часто втручалася у діяльність не лише 
державних органів, а й судових, поліційних і наг-
лядових. З іншого боку, КПК законом тепер закрі-
плює за собою лідерство в ідеологічній сфері, що 
дозволить їй надалі залишатися домінуючою силою 
на політичній арені країни. Вочевидь, КПК не від-
мовиться і від керівної ролі у процесах керування 
державою та у правових змінах. Саме тому сьогодні 
вона виступає, як джерело правотворчих процесів. 
Але головним все ж таки залишається питання, чи 
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Хе працював по науковій лінії, водночас брав без-
посередню участь у розробці державної політики. У 
його послужному списку понад 200 статей і чотири 
монографії, при цьому його праці тричі отримували 
державні нагороди.

Форумом у швейцарських Альпах чиновника тяжко 
здивувати – вперше він відвідав його ще 1993 року, 
коли був молодшим науковим співробітником. Піс-
ля цього він багато разів брав участь у дискусіях 
форуму за круглим столом на тему майбутнього сві-
тової економіки. «Я був найдрібнішим чиновником, 
але отримав більше за усіх запитань», – розповів 
Лю Хе в одному з своїх інтерв’ю. 

Про професійну компетенцію Лю Хе свідчать не 
лише магістерський ступінь з державного управ-
ління в Школі управління ім. Джона Ф. Кеннеді 
Гарвардського університету та ступінь бакалавра і 
магістра економіки  Пекінського університету. Ця 
людина стала ключовим чиновником, коли справа 
стосується економічної політики, і Вашингтон нео-
дноразово вів діалог з Пекіном саме через нього.

Цікаво, що під час візиту до Пекіна радника з наці-
ональної безпеки США Томаса Донілона в 2013 році, 
Сі Цзіньпін відрекомендував Лю Хе як людину, «яка 
дуже важлива для мене». Пізніше Лю Хе як керів-
ник секретаріату провідної малої групи з фінансів 
та економіки належав до найближчого оточення Сі 
Цзіньпіна та супроводжував його під час більшості 
закордонних візитів. «Лю Хе – це людина, яка може 

думати про проблему Китаю в глобальному контек-
сті», – розповів один з його підлеглих, – «Якщо він 
ввімкне телевізор, то це завжди будуть централь-
ні англомовні канали новин». Блумберг-термінал 
(прим. – система, яка надає закритий доступ до 
новин фінансового ринку)  завжди лежить на його 
робочому столі. 

КИТАЙ ВІДКРИВАЄ ВНУТРІШНІЙ РИНОК. 
для КОГО?

Виступаючи на форумі, чиновник сказав, що Китай 
проводитиме більше реформ, щоб відкрити  влас-
ну економіку, внаслідок чого «деякі заходи пере-
вищать очікування міжнародного співтовариства». 
Водночас, у своєму понад півгодинному виступі він 
не надав жодних подробиць про те, яким чином та 
кому відкриватиметься доступ на китайський ринок. 
Натомість майбутній віце-прем'єр Китаю з еконо-
мічних і фінансових питань в основному повторив 
те, що сказав минулого року Сі Цзіньпін. А саме: се-
ред пріоритетів другої економіки світу залишати-
муться проведення реформ, досягнення високої 
якості, а не швидкого зростання, перешкоджання  
фінансовим ризикам, зменшення масштабів бідно-
сті й запобігання забрудненню навколишнього се-
редовища.

Лю Хе зосередився на тому, що Китай залишати-
ся так само залишається в авангарді глобалізації 
з ініціативою "Один пояс, один шлях": проект, що 
охоплює приблизно 60 країн з інвестиційним порт-

У січні минулого року Сі Цзіньпін став першим головою КНР, що був 
присутній на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, під час яко-
го він фактично проголосив Китай драйвером вільної торгівлі і гло-
балізації. Тоді, у своїй промові, за допомогою західних і китайських 
висловлювань, він намагався протистояти зростанню протекціоніст-
ських настроїв, втілених у результаті виборів президента США Дональ-
да Трампа. За словами лідера КНР, протекціонізм схожий на замикан-
ня самого себе в темній кімнаті – здається, так можна захиститися від 
вітру і дощу, але насправді відрізаєш собі світло й повітря, і ніхто не 
стане переможцем у торговельній війні. Цього року китайський лідер 
відправив на форум свого радника з економіки та члена Політбюро 
ЦК КПК – Лю Хе, який мав просувати ідею вільної торгівлі й інвестицій 
та пояснити світовій еліті економічну політику Китаю. 

ЛЮ ХЕ – ВІД НАУКОВЦЯ ДО ПРАВОЇ РУКИ СІ ЦЗІНЬПІНА

За версією гонконгського видання South China Morning Post, 66-річно-
го випускника Гарварду, керівника секретаріату провідної малої групи 
з фінансів та економіки вважають правою рукою голови КНР у всьому, 
що стосується економіки. Він також є заступником директора Держав-
ного комітету з розвитку і реформ КНР, а з жовтня 2017 року входить 
до Політбюро Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю, що 
налічує лише 25 членів. Китайські та західні аналітики вважають, що 
рішення відправити Лю Хе в Давос демонструє високу довіру до нього 
з боку Голови КНР, і може свідчити про майбутнє  його призначення, 
наприклад, на посаду віце-прем'єра з економіки. Призначення на цю 
та інші посади в Держраді КНР будуть анонсовані у березні, на що-
річній сесії Всекитайських зборів народних представників (така офі-
ційна назва найвищого законодавчого органу країни). За окремими 
даними, Сі Цзіньпін і Лю Хе знайомі з дитинства і мало не виросли 
разом, хоча кар'єру будували по-різному. Із самого початку кар'єри Лю 

 Ю. ПОЙТА ЕКОНОМІКА

ДАВОС-2018:
китайські                 
перспективи
     та висновки    
для України 

Юрій Пойта

журналіст-міжнародник, 
член Української 

асоціації китаєзнавців

Наприкінці січня швейцарський Давос традиційно прийняв Всесвітній 
економічний форум – неформальну зустріч «вершків» світової політики 
і економіки. Після свого дебюту минулого року на форумі як  світового 
драйвера глобалізації, лідер КНР Сі Цзіньпін вирішив пропустити щоріч-
ну зустріч, але меседжі, озвучені ним в 2017 році, стали лейтмотивом не 
лише для китайської економіки й політики, а й для інших країн. Відкри-
тим залишається питання, яке місце посідатиме Україна у так званому 
«роздрібненому світові». 

фото: Лю Хе – права рука Сі Цзіньпіна з питань економіки та фінансів, під час виступу на форумі в Давосі в 2018 році
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Відсутність Сі Цзіньпіна на форумі жодним чином 
не означає, що цей захід не перебуває у списку 
зовнішньополітичних пріоритетів Китаю. У цей час 
в Пекіні проходило засідання КПК з керівництва 
економічними і соціальними реформами. На зу-
стрічі було ухвалено низку нових правил, в тому 
числі ті, які спрямовані на зміцнення впливу Ки-
таю на світовій арені.

Одна частина постанови, прийнята на засіданні, 
пов'язана із «Поясом, шляхом». Китай планує ство-
рити агентство із врегулювання суперечок, яке 
«рівною мірою захистить законні права та інте-
реси китайських та іноземних громадян і створить 
стабільне, справедливе і прозоре бізнес-середо-
вище з верховенством закону», йдеться у допові-
ді, опублікованій в державних медіа. Це рішення, 
на думку аналітиків, є дуже доречним, бо раніше і 
США, і ЄС заявляли про те, що Китай, спонукаючи 
інші країни відкрити свої ринки і доступ до техно-
логій, насправді захищає свій внутрішній простір 
від іноземних інвесторів та компаній.

Другою важливою темою на засіданні є реформу-
вання та розвиток Інститутів Конфуція, – мережі 
освітніх установ у цілому світі – інструментів китай-
ської «м'якої сили», яка покликана просувати й по-
пуляризувати китайську культуру та демонструвати 
здобутки Китаю. У новій постанові зазначається, що 
Інститути Конфуція мають слугувати дипломатичній 
стратегії Китаю з метою перетворення країни на 
«соціалістичну» культурну державу. «Пояс і шлях» 
та Інститути Конфуція – два приклади прагнення 
Китаю розширити свій вплив в світі, яке зростає, 
але обидва вони суперечливі, пише South China 
Morning Post. Запропонована Сі Цзіньпіном у 2013 
році ініціатива «Пояса, шляху» як відродження дав-
ніх торговельних шляхів Шовкового шляху зіткну-
лася із побоюванням малих держав Азії та Афри-
ки потрапити до фінансової залежності від другої 
економіки світу. Є приклади, коли країни-учасниці 
беруть на себе нереалістичні фінансові зобов'язан-
ня, які Пекін може використовувати як політичний 
важіль. Наприклад, Шрі-Ланка передала порт Ки-
таю в оренду на 99 років після того, як не змогла 
ліквідувати заборгованість з проектів, пов'язаних з 
«Поясом, шляхом», на суму близько $ 8 млрд.

Зустріч на полях економічного форуму в Давосі 
Президента України Петра Порошенка та лідера КНР 
Сі Цзіньпіна торік виглядала досить багатообіцяю-
чою. Невисока інтенсивність контактів на найвищо-
му рівні між керівництвом України та КНР впродовж 
останніх декількох років, на думку багатьох експер-
тів, є однією із найголовніших причин кволих еко-
номічних відносин між нашими державами. Незва-
жаючи на певні позитивні кроки в 2017 році, а саме  
– на участь української делегації на Форумі високо-
го рівня у травні 2017 року в Пекіні, а також на про-
ведення 3-го  засідання  Комісії зі співробітництва 
між урядами України та КНР у грудні 2017 року, на-
ступні кроки можуть бути аналогічними негативним 
випадкам у минулому, коли на словах (і докумен-
тально) декларується «стратегічне партнерство», а 
реально український уряд не прагне до повноцін-
ного та вигідного співробітництва з Китаєм. 

Підписаний за результатами засідання План дій 
Україна – КНР з реалізації ініціативи спільної по-
будови «Економічного поясу Великого шовкового 
шляху» та «Морського шовкового шляху ХХІ ст.», 
та включення КНР до найважливіших партнерів 
у Національній експортній стратегії, ухваленій 
в грудні 2017 року, безумовно, створюють нор-
мативну основу для розвитку відносин. Водно-
час залишаються питання до реалізації зазначе-
них документів. Українське торговельне сальдо 
за весь період залишається від’ємним та не має 
тенденції до зростання. Крім цього, у структурі 

українського експорту переважає сировинна про-
дукція із низькою доданою вартістю, тоді як з Ки-
таю до України імпортують високотехнологічні 
товари.  Відсутність суттєвих зрушень в еконо-
міці не ніякого залишає жодного шансу українській 
продукції  для того, щоб конкурувати на китай-
ському ринку. 

Водночас заява Лю Хе щодо про збільшення від-
критості китайської економіки може розцінювати-
ся як позитивний сигнал для українських вироб-
ників, яким, ймовірно, буде простіше вийти на 
китайський ринок (було б із чим). З іншого боку, 
очікується, що частину китайських підприємств у 
рамках реформи економіки буде перенесено на 
територію інших держав, числі серед них і Украї-
ни, що сприятиме створенню нових робочих місць. 
Маркером початку справжнього стратегічного 
партнерства між Україною та КНР будуть не багато-
обіцяючі заяви обох сторін, і навіть не обіцяні мі-
льярди кредитів (ганебну кредитну історію ми вже 
мали нещодавно рядку за низкою проектів). Про 
перехід до економічних  і політичних відносин «но-
вої ери» можна буде казати у разі створення низки 
українсько-китайських підприємств, на кшталт тих, 
які побудовано у Білорусі у рамках індустріального 
парку «Великий камінь». Але такий розвиток подій 
може відбутися у разі зацікавлення, насамперед, 
української влади, а також не у прагненні отримати 
кошти для їх «розподілу», а у намаганні реалізува-
ти стратегію економічного розвитку держави. 

фелем в 900 мільярдів доларів, інакше як глобаль-
ним не назвеш. Однак, на думку західних аналітиків, 
справжнім завданням глави китайської делега-
ції стала необхідність переконати решту світу, що 
"Один пояс, один шлях" – це не механізм глобальної 
експансії. Чиновник розповів про стимулювання 
якісного розвитку, спільне сприяння процвітанню 
та стабільності глобальної економіки. Він нагадав, 
що 19-й з'їзд КПК визначив грандіозні цілі щодо 
побудови середньозаможного суспільства до 2020 
року і побудови модернізованої соціалістичної дер-
жави до 2050 року, а також визначив проект висо-
кого рівня у сфері економічної політики Китаю на 
найближчі декілька років. «Економіка країни зараз 
переживає перехід від високих темпів зростання 
до якісного розвитку. Китай дотримуватиметься 
структурної реформи у сфері пропозиції та рішу-
че домагатиметься реалізації трьох важливих сфер 
боротьби: запобігання й усунення великих ризиків, 
цільової ліквідації вбогості й попередження та усу-
нення забруднення довкілля», – підкреслив Лю Хе.

В унісон гаслові цьогорічного форуму – «Створен-
ня спільного майбутнього в зруйнованому світі», 
китайці пропонують порівняно новий тренд су-
часної зовнішньої політики – «створення спіль-
ноти єдиної долі». Після виступу Лю Хе китайські 
державні ЗМІ активно просували ідею про те, що 
порядок денний форуму в Давосі в 2018 році був 
сформований саме Сі Цзіньпіном. «Політичні та 
бізнес-лідери на зустрічі будуть домагатися кон-
сенсусу і співпраці зі спільного майбутнього, – 
доктрини, співзвучної з запропонованою Китаєм 
концепцією спільноти єдиної долі для людства», 
– пише китайське державне агентство «Сіньхуа». 
Ще один заголовок: «Рік потому, глобальне бачен-
ня Сі Цзіньпіна задає тон для мозкового штурму 
Давосу». Видання підкреслює, що саме ця тема є 
ключовою у зовнішній політиці сучасного Китаю: 
«Доки ми дотримуємося мети створення спільноти 
єдиного майбутнього для людства, виконуємо наші 
обов'язки і долаємо труднощі, ми зможемо створи-
ти кращий світ і забезпечити краще життя для на-
ших народів», – цитує агентство голову КНР.

ЗАХІДНІ КРАЇНИ:
ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЧИ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ?

Лідери США та європейських країн, які є основни-
ми торговими партнерами Китаю, не продемон-
стрували спільного бачення стосовно того, як має 
розвиватися світ та яким має бути світовий устрій. 
Президент США, зберігаючи свою генеральну лінію, 
заявив на форумі, що Америка не відвертається від 
світу, а всього лише виступає за чеснішу поведінку 
у міжнародній торгівлі. В цьому контексті Дональд 
Трамп мав на увазі саме відносини з Китаєм,  якого 
Вашингтон звинувачує у протекціонізмі та захисті 
власного ринку від іноземних інвесторів. За дани-
ми щорічної Доповіді Комісії Конгресу США з огляду 
економіки та безпеки співробітництва США з КНР 

(United States-China Economic and Security Review 
Commission)  2017 року китайський уряд посилював 
тиск на іноземні компанії на території Китаю, вима-
гав передачі технологій за можливість працювати 
на ринку та надавав підтримку вітчизняним ком-
паніям. Несправедливість у відносинах США вбача-
ють у торговому дефіциті з Китаєм, який в 2016 році 
склав $347 млрд., а в період з січня до серпня 2017 
року досяг $239,1 млрд. та було прогнозовано пере-
вищення його показників минулого року.

Канцлер ФРН Ангела Меркель, навпаки, засуджува-
ла національний егоїзм і протекціонізм та заклика-
ла до зміцнення співробітництва, перш за все, між 
країнами-членами ЄС. У виступі президента Фран-
ції Еммануеля Макрона домінувала теза: «Франція 
знову є центром Європи», при цьому він зазначив, 
що ніколи не буде «будь-якого французького успі-
ху без європейського успіху». Прем'єр-міністр Ве-
ликої Британії Тереза   Мей також підтримала світо-
ву торгівлю, зазначивши, що незважаючи на Brexit,  
Лондон активно укладатиме двосторонні з країна-
ми по всьому світу.  

фото: Канцлер ФРН Ангела Меркель

фото: президент Франції Еммануель Макрон

фото: Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза   Мей

 Ю. ПОЙТА

ТИМ ЧАСОМ У КИТАЇ ...

ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
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Китайські підприємства, як дер-
жавні, так і приватні, суттєво роз-
ширили свою зовнішню інвести-
ційну діяльність після глобальної 
фінансово-економічної кризи2. 
Так, нефінансові прямі іноземні 
інвестиції з КНР до 6236 підпри-
ємств у 174 країнах світу лише у 
2017 р. становили 120,08 млрд. 
дол. США, що на 29, 4% менше, 
ніж у 2016 р. Разом з тим, у 2017 р. 
вартість нових підписаних китай-
ськими підприємствами контрак-
тів за інвестиційними угодами, 
що склало 265,28 млрд. дол. США. 
Загальна вартість фактичних угод 
«злиття та поглинання» (M&A), 
укладених китайськими підпри-
ємствами на зовнішніх ринках 
у 2017 р. досягла 96,2 млрд. дол. 
США3. 

Феномен стрімкого зростання 
глобальної інвестиційної актив-
ності китайських підприємств 
впродовж останнього десятиріч-
чя та прогнозування подальших 
векторів їх руху на сьогодні зали-
шається предметом гострих дис-
кусій як серед провідних світо-

вих наукових та експертних груп, 
так і серед бізнес-середовища. 
Зокрема, аналітики з McKinsey 
стверджують, що, незважаючи на 
«паузу» у 2017 р. у реалізації ки-
тайських іноземних інвестицій, у 
2018 р. передбачається, що при-
скорене їх зростання, триватиме. 
Це буде обумовлене, окрім іншо-
го, сталою динамікою економіч-
ного зростання КНР4. Відповідно 
до даних Державної Ради КНР у 
2017 р. валовий внутрішній про-
дукт збільшився на 6,9 % та ма-
тиме схожі темпи економічної 
динаміки у 2018 р. Так, за остан-
нім прогнозом МВФ, ВВП Китаю 
цього року збільшиться на 6,6 %5, 
а за прогнозом Китайської міжна-
родної інвестиційної фінансової 
корпорації (China International 
Capital Corporation) у 2018 році 
ВВП зросте на 6,9 %6. Отже, таке 
зростання та державна підтримка 
глобальної інвестиційної актив-
ності китайських підприємств за 
визначеними траєкторіями ство-
рюють передумови для нових 
структурних зрушень у світовій 
економіці. 

Основними векторами, 
за якими в майбутньо-

му відбуватиметься 
державна підтримка 

та стимулювання руху 
іноземних інвестицій 

Китаю, є мережа країн, 
що залучені до OBOR.

Лише у 2017 р. іноземні інвести-
ції з КНР за маршрутами OBOR 
склали 14,36 млрд. дол. США та 
збільшилися порівняно з 2016 р. 
на 3,6 %. Вартість підписаних но-
вих інвестиційних проектів у 61 
країні OBOR у 2017 р. становила 
144,32 млрд. дол. США, що скла-
дає 54,4% загальної вартості усіх 
підписаних нових зовнішніх ін-
вестиційних проектів КНР7. 

Поширеним сучасним механіз-
мом залучення вихідних іно-
земних інвестицій з КНР стає 
створення зарубіжних зон еко-
номічного та торговельного спів-

Сьогодні Китай має один із найбільших 
у світі інвестиційний потенціал та є най-
більш очікуваним світовим інвестором 
на найближчі декілька років1. Аналіз ди-
наміки обсягу та потоку прямих інозем-
них інвестицій з КНР до інших країн світу 
свідчить про стале їх зростання впродовж 
останнього десятиліття, незважаючи на 
зменшення у 2017 р. (рис.1). 

ЕКОНОМІКАІ. О. ЛУНІНА, О. В. СТЕПАНОВА

у світлі глобальних інвестиційних
                                        пріоритетів КНР

І. О. Луніна

д.е.н., проф., завідувач
відділу державних фінансів

ДУ «Інститут економіки
та прогнозування 

НАН України»

О. В. Степанова

к. е. н., с.н.с., старший
науковий співробітник

 відділу державних фінансів
ДУ «Інститут економіки

та прогнозування 
НАН України»

1The World Investment Report 2017 (UNCTAD) [Електронний ресурс] – http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf 2McCaffrey C. How Chinese FDI Will Transform the Global Economy [Елек-
тронний ресурс] – https://thediplomat.com/2017/12/how-chinese-fdi-will-
transform-the-global-economy/

3MOFCOM Department of Outward Investment and Economic Cooperation 
Comments on China’s Outward Investment Cooperation in 2017 [Електро-
нний ресурс] – http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyrel
easing/201801/20180102706193.shtml

Рис.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій з КНР за період 2007-2017 рр.

Джерело: Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2016 http://unctadstat.unctad.org/
wds/TableViewer/tableView.aspx

*за даними Міністерства комерції КНР: MOFCOM Department of Outward Investment and Economic Cooperation 
Comments on China’s Outward Investment Cooperation in 2017 [Електронний ресурс] – http://english.mofcom.gov.cn/
article/newsrelease/policyreleasing/201801/20180102706193.shtml

В умовах загострення конкурентної боротьби за до-
мінування на світових ринках потреби залучати ін-
вестиційні ресурси до різних галузей економіки та шу-
кати нові ринки збуту перетворюються на ключовий 
фундаментальний фактор забезпечення конкурен-
тоздатності країни та її прискореного економічного 
зростання. Однією з провідних тенденцій останніх 
двох десятиліть стало формування нової моделі залу-
чення інвестиційних ресурсів в межах різноманітних 
інтеграційних об’єднань та партнерств, які еволюціо-
нують і набувають транснаціональних, транскордон-
них ознак, а також змінюють сьогодні глобальні лан-
цюги формування вартості. Об'єднання економічних 
потенціалів різних країн на певних засадах сприяють 
залученню інвестиційних капіталів до економіки кра-
їни-реципієнта, прискоренню економічного розвитку 
країни-донора, приросту глобальної вартості за ра-
хунок існування переваг кожного з партнерів. Таким 
сучасним глобальним інтеграційним проектом стала 
стратегічна Ініціатива КНР «Один пояс, один шлях» (з 
англ..: The One Belt, One Road, далі – OBOR). 

Сучасні фіскальні
               РЕФОРМИ УКРАЇНИ 
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робітництва. У 2018 р. між КНР та 
іншими країнами функціонує 17 
зон вільної торгівлі, 11 таких угод 
перебувають на стадії підписан-
ня та ще 11 – на стадії техніко-е-
кономічного обґрунтування8. В 
цілому, станом на кінець 2017 р. 
між Китаєм та 44 країнами світу 
функціонувало 99 зарубіжних зон 
економічного та торговельного 
співробітництва, загальний обсяг 
інвестицій до яких становив 30,7 
млрд.дол. США, що обумовило по-
даткові надходження – 2,42 млрд. 
дол. США у країнах-реципієнтах, а 
також дозволило створити в цих 
країнах 258 тис. нових робочих 
місць9. 

Часткове зменшення обсягів пря-
мих іноземних інвестицій з КНР у 
2017 р. (рис.1) обумовлене впро-
вадженням нових регуляторних 
правил для здійснення таких 
інвестицій. Державна Рада КНР 
оприлюднила Рекомендації для 
здійснення іноземних інвестицій 
з КНР (08.2017), які розроблені чо-
тирма регуляторними органами 
– Національною комісією з роз-
витку та реформ, Міністерством 
комерції КНР, Народним банком 
КНР та Міністерством закордон-
них справ КНР. Окрім цього, в лю-
тому 2018 р. Національна Комісія 

з розвитку та реформ оприлюд-
нила новий «Перелік «чуттєвих» 
секторів для іноземних інвести-
цій з КНР (версія 2018)». Окрес-
лені нормативно-правові вимоги 
набудуть чинності з 1.03.2018 р. та 
змінюватимуть організаційний 
механізм здійснення іноземних 
інвестицій з КНР.
В цілому така нова система сти-
мулів та обмежень для іноземних 
інвестицій з КНР спрямована на;

◊ обмеження та заборону «ірра-
ціональних» потоків прямих іно-
земних інвестицій з КНР; 

◊ оптимізацію структури та спряму
вання потоків прямих іноземних 
інвестицій з КНР за означеними 
векторами; 

◊ посилення моніторингу, а також 
попереднього, проміжного та 
пост-інвестиційного контролю та 
нагляду за іноземними інвестиці-
ями, які можуть бути «чуттєвими» 
для КНР;

◊ запобігання потенційних орга-
нізаційних та фінансових ризиків 
у тривалій перспективі для ки-
тайських державних і приватних 
підприємств та країни в цілому; 
◊ «ребрендінг» та перезаватн-

таження стратегічної Ініціативи 
«Один пояс, один шлях»10;

◊ стимулювання екологічного та 
соціально-відповідального ін-
вестування з метою підтримувати 
позитивний імідж китайських ін-
весторів у світі; 

◊ зменшення адміністративно-
го навантаження для китайських 
вихідних інвесторів з метою за-
охочення інновацій, сприяння 
розвитку співробітництва у ви-
робничій та науково-технічній 
сфері тощо. 

Усі вихідні іноземні інвестиції
з КНР відповідно до Рекоменда-
цій поділяють на три переліки
(табл. 1):

1) інвестиції, які заохочуються;

2) інвестиції, які обмежуються;

3) інвестиції, які підлягають
   забороні.

Таким чином, починаючи з 
2018 р., китайські підприєм-
ства проводитимуть ретельні-
ший аналіз проектів інозем-
них інвестицій.

ЕКОНОМІКАІ. О. ЛУНІНА, О. В. СТЕПАНОВА

Таблиця 1. Організаційні умови та сфери залучення іноземних інвестицій з КНР (актуалізовано станом на 02.2018 р. )

6CICC raises China growth forecast for 2018 [Електронний ресурс] – http://
english.gov.cn/news/top_news/2017/10/31/content_281475927123762.htm 

7MOFCOM Department of Outward Investment and Economic Cooperation 
Comments on China’s Outward Investment Cooperation in 2017 [Електро-
нний ресурс] – http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyrel
easing/201801/20180102706193.shtml

8China FTA Network http://fta.mofcom.gov.cn/english/index.shtml [Електро-
нний ресурс] –

9MOFCOM Department of Outward Investment and Economic Cooperation 
Comments on China’s Outward Investment Cooperation in 2017 [Електро-
нний ресурс] – http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyrel
easing/201801/20180102706193.shtml

10Orr G.What can we expect in China in 2018? [Електронний ресурс] – 
https://www.mckinsey.com/global-themes/china/what-can-we-expect-in-
china-in-2018

11List of Sensitive Sectors for Outbound Investment (2018) [Електронний ре-
сурс] – https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/zcfg/48048.htm

4Orr G.What can we expect in China in 2018? [Електронний ресурс] –
https://www.mckinsey.com/global-themes/china/what-can-we-expect-in-
china-in-2018 

5Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead. World Economic 
Outlook Update, IMF, January 2018 [Електронний ресурс] – http://www.imf.
org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-
update-january-2018

ЗАОХОЧЕННЯ 
іноземних інвестицій з КНР

ОБМЕЖЕННЯ 
іноземних інвестицій з КНР

ЗАБОРОНА 
іноземних інвестицій з КНР

Для кваліфікованих державних та 
приватних підприємств розроблено 

систему стимулів для здійснення 
іноземних інвестицій.

Китайські державні та приватні 
підприємства обмежуються у 

здійсненні іноземних інвестицій, які 
не узгоджені зі стратегічним курсом 
національного розвитку КНР, у тому 
числі суперечать макроекономічним 

засадам розвитку, визначеним 
принципам міжнародного 

співробітництва та зовнішньої 
політики КНР.

Китайським державним та 
приватним підприємствам 

заборонено здійснювати іноземні 
інвестиції за певних умов.

Іноземні інвестиції у проекти, 
які спрямовані на реалізацію 
стратегічної Ініціативи OBOR.

Інвестиції, які спрямовані
на експорт якісних виробничих 

потужностей, обладнання
та відповідають найкращій 

практиці технічних стандартів
та регулювання в КНР.

Іноземні інвестиції, що посилюють 
співпрацю із зарубіжними 

високотехнологічними
та високорозвиненими 

виробничими компаніями,
також китайським

державним та приватним
підприємствам рекомендовано

створювати зарубіжні
науково-дослідні центри.

Іноземні інвестиції у проекти
з розвідки та розробки 

закордонних нафтових, газових, 
мінеральних та інших енергетичних 

ресурсів на основі
проведення ретельної оцінки

економічних вигід.

Розширення співробітництва
в аграрній сфері шляхом 

здійснення взаємовигідних
та беззбиткових іноземних 

інвестицій з КНР у сільському 
господарстві, лісовому 

господарстві, тваринництві, 
рибальстві, супутніх
секторах економіки.

Іноземні інвестиції в комерційну, 
логістичну. культурну

та інші сфери послуг за певним
регуляторним порядком.

Кваліфіковані фінансові установи 
можуть здійснювати інвестиції 
з метою створення філіалів та 
сервісних мереж за кордоном.

Іноземні інвестиції у нерухомість, 
готельний бізнес,

кіностудії, «індустрію розваг»,
спортивні клуби та ін.

Створення китайськими інвесторами 
інвестиційних фондів або 

інвестиційних платформ за кордоном 
без певних спеціалізованих 

промислових проектів.
Здійснення іноземних інвестицій 

із використанням застарілого 
виробничого обладнання,

яке не відповідає технічним вимогам 
країни призначення.

Іноземні інвестиції, які не 
відповідають вимогам охорони 
навколишнього середовища, 

енергоспоживання та стандартів 
безпеки країни призначення.
Іноземні інвестиції у розробку, 

виробництво та технічне 
обслуговування різних

видів озброєння. 

Іноземні інвестиції у розвиток
та використання транскордонних 

водних ресурсів.

Іноземні інвестиції у створення
нових засобів масової інформації.

Іноземні інвестиції в «чутливі» 
країни/регіони, які не мають 

дипломатичних відносин з КНР
або які перебувають у стані

війни або хаосу.

Іноземні інвестиції, які попередньо 
підпадають під обмеження раніше 

укладених  двосторонніх та 
багатосторонніх угод між КНР

та відповідною країною. 

Іноземні інвестиції, пов'язані
з експортом ключових військово-

промислових технологій та виробів 
без схвалення Державної Ради КНР.

Іноземні інвестиції, пов'язані
з експортом техніки та виробів,

які КНР заборонені для експорту.

Іноземні інвестиції в галузі,
які можуть бути пов’язані

із гральним та іншим
нелегальним бізнесом.

Іноземні інвестиції, заборонені 
міжнародними угодами,

стороною яких є КНР.

Іноземні інвестиції, які загрожують 
або можуть поставити під загрозу 

національні інтереси КНР
та її національну безпеку.

Джерело: складено на основі: 11,12,13
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Порівняльний аналіз профілів 
оцінки китайськими експертами 
ризику іноземного інвестуван-
ня з КНР до України, Білорусі та 
Польщі (рис. 3, рис. 4) доводить, 
що найкраще інвестиційне се-
редовище створене на сьогодні 
саме в Польщі. Як видно з наве-
дених діаграм, позиції України 
для прискорення залучення ін-
вестицій з КНР, на жаль, залиша-
ються все ще досить слабкими як 
порівняно із країнами OBOR, так 
і країнами-сусідами, з якими сьо-
годні доводиться конкурувати не 
лише за інвестиційний капітал, а 
й за робочу силу та за можливість 
залучати нові технології. 

В інших світових рейтингах, які 
оцінюють умови ведення бізнесу 
як фактор залучення іноземних 
інвестицій, Україна також покра-
щила позиції впродовж остан-
ніх років. Так, у міжнародному 
рейтингу легкості ведення біз-
несу Doing Business (2018), який 

складає Світовий банк, Україна 
піднялася на 4 позиції та посіла 
76 місце серед 190 країн світу17. 
Окреслені зміни були обумовле-
ні фіскальними та регуляторни-
ми реформами, які дозволили 
полегшити отримання дозволів 
на будівництво, підключення до 
системи електропостачання, а 
також зменшенням фіскального 
навантаження. 

Як було зазначено вище, в умовах 
очікування нових трансформацій 
глобальної економіки, виклика-
них «глобальними податковими 
реформами», особливо значу-
щим стає для багатьох країн під-
вищення конкурентоздатності 
власних фіскальних систем. Укра-
їна впродовж останніх декількох 
років здійснює реформування 
податкової системи, спрямоване 
на зменшення негативного впли-
ву податків на умови конкуренції 
та на ефективність використання 
ресурсів економіки.

Аналіз основних складових 
в рейтингу ризику вихідних  
іноземних інвестицій КНР 
дозволяє визначити, що в 
Україні найменшими є  по-
літичний та соціальний ри-
зики, а найвищим є потен-
ційний ризик несплати за 
борговими зобов’язаннями.

ЕКОНОМІКАІ. О. ЛУНІНА, О. В. СТЕПАНОВА

14Country-Risk Rating of Overseas Investment from China (2018): Main 
Report [Електронний ресурс] – http://en.iwep.org.cn/papers/papers_
papers/201801/W020180130339272647312.pdf

15Country-Risk Rating of Overseas Investment from China (2018): Main 
Report [Електронний ресурс] – http://en.iwep.org.cn/papers/papers_
papers/201801/W020180130339272647312.pdf

12Fei. A. China issues guidelines on overseas investments [Електронний 
ресурс] – http://www.kwm.com/en/au/knowledge/insights/china-issues-
guidelines-overseas-investments-capital-restricted-prohibited-20170821

13China’s Outbound Investment Regulation Update [Електронний ресурс] – 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4f0aa47d-95dd-45ba-9ba6-
7541b727d5d5 

Рис. 2. Україна в «Рейтингу країн за рівнем ризику іноземного інвестування з КНР, 2018» за основними складовими.

Рис. 3. Бенчмаркінг профілів ризику іноземного інвестування з КНР до України,
Польщі та Білорусі (серед усіх досліджуваних країн).

     Джерело: побудовано на основі15.

Рис. 4. Бенчмаркінг профілів ризику іноземного інвестування з КНР до України,
Польщі та Білорусі (серед країн OBOR).

      Джерело: побудовано на основі16. 
 Пояснення: Рейтинг для всіх країн: 1- найвище місце в рейтингу, 57 – найнижче місце.
 Рейтинг для країн OBOR: 1 - найвище місце в рейтингу, 35 – найнижче місце.             Джерело: побудовано на основі14.
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17Economy Profile of Ukraine. Doing Business 2018 Indicators. World Bak. [Електронний ресурс] –
http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/UKR.pdf

16Country-Risk Rating of Overseas Investment from China (2018): Main Report [Електронний ресурс] –
http://en.iwep.org.cn/papers/papers_papers/201801/W020180130339272647312.pdf

Рис. 5. Ставки податку на прибуток підприємств в Україні та у деяких країнах Європи, %

Зокрема, в Україні за допомогою зниження податкових ставок держава проводить політику зниження 
податкового навантаження на бізнес та стимулювання економічної діяльності, а саме: 

зменшено ставку податку на при  буток підприємств до 18% (2014 р.) порівняно з 25% у 2005-2010 рр., 
яка є значно нижчою, ніж у багатьох країнах Європи (рис. 5); 

впроваджено, починаючи з 2017 р., прискорену амортизацію машин та обладнання (за 2 роки),
що забезпечує зменшення доходу, з якого стягується податок на прибуток (бази оподаткування),
а отже – додаткове зменшення рівня фактичного (ефективного) податкового навантаження
на підприємства;

звільнено від податку на прибуток підприємства літакобудування до 1.01.2025 р.; 

встановлено ставку податку на прибуток 0% для підприємств, створених після 1.01.2017,
у яких дохід не перевищує 3 млн. грн., а також на яких зайнято від 5 до 20 працівників із зарплатою
не менше 2-х мінімальних (до 31.12.2021 р).

знижено з 2016 р. ставку внесків з обов'язкового соціального страхування
(єдиного соціального внеску) до 22%. 

Покращенню фінансово-економічних умов ведення бізнесу в Україні сприяє
надання системи пільг з податку на додану вартість, зокрема, звільнення від ПДВ

Останнім часом в Україні обговорюється питання заміни подат-
ку на прибуток податком на виведений капітал, що передбача-
тиме оподаткування лише розподіленого прибутку, у т.ч. при 
виплаті доходу нерезидентам за ставкою 15%. При цьому реін-
вестований прибуток звільнятиметься від оподаткування. Отже, 
у процесі бюджетно-податкових реформ в Україні створюються 
важливі економічні передумови для успішного залучення іно-
земних інвестицій з КНР.

На тлі зміни глобальних тенденцій та пріоритетів руху інвестиційних 
ресурсів забезпечення конкурентоздатності інвестиційного середовища 
України та стимулювання залучення іноземних інвестицій з КНР стають 
надскладними завданнями і потребують дальшого здійснення економіч-
них, регуляторних та фіскальних реформ з метою сприяти полегшенню 
умов ведення бізнесу, впровадженню нових організаційних механізмів спів-
робітництва між Україною та КНР, таких як, зокрема: 

імпорту  обладнання та комплектуючих для створення космічної техніки (до 1.01.2023 р.);

поставок програмної продукції (ІТ) (до 1.01.2023 р.);

ввезення транспортних засобів, оснащених електродвигунами (до 31.12.2018 р.);

ввезення обладнання для альтернативних видів палива (до 1.01.2019 р.)

імпорту обладнання, а також результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
для літакобудування (до 1.01.2025 р.). 

розробка інструментарію цільових податкових пільг для іноземних інвестицій з КНР у певні сектори
економіки України з метою стимулювання інвестицій та усунення подвійного оподаткування,
запобігання ухиленню від сплати податків та внесків; 

дослідження потенціалу впровадження Зони вільної торгівлі між Україною та КНР в умовах реалізації 
чинної «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»; 

залучення до інвестиційної співпраці в Україну на засадах публічно-приватного партнерства китайських 
підприємств та міжнародних фінансових організацій з КНР, зокрема Азіатського банку інфраструктурних 
інвестицій та Інвестиційного фонду Silk Road Company; 

розробка переліку потенційних спільних інвестиційних проектів України та КНР за видами економічної 
діяльності, у тому числі для будівництва технопарків в Україні (за прикладом проекту технопарку
в Республіці Білорусь «Великий камінь»); 

створення виробничо-логістичних кластерів в Україні з метою залучення інвестицій та нових технологій 
КНР, а також використання переваг «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».
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Згідно із 13м П’ятирічним пла-
ном, ключовими компонентами 
економічної стратегії КНР є ін-
новаційна економічна структура, 
інтенсивна промисловість, ско-
ординовані регіональні системи, 
зелений розвиток, інклюзивне 
суспільство, відкритий світогляд 
та економічні інститути. Саме ін-
клюзивне суспільство передба-
чає фокусування на освіті, нау-
ці, культурі та охороні здоров’я, 
активізацію зусиль у подолан-
ні бідності. Інклюзивна модель 
розвитку побудована на основі 
соціальної справедливості та 
стимулюванні внутрішнього спо-
живання.

За визначенням OECD, інклюзив-
не зростання – це економічний 
розвиток, в рамках якого вини-
кають можливості для всіх верств 
населення, справедливо розпо-
діляються матеріальні та нема-
теріальні блага у суспільстві для 
підвищення його добробуту. У 
цьому контексті, йдеться не лише 
про подолання прірви між ба-
гатими та бідними, а й про рівні 
умови здобуття освіти, забезпе-
чення охорони здоров’я та без-
пеки. Тому інклюзивний підхід до 

зростання передбачає тривалу 
стратегію, яка базується на  про-
дуктивній зайнятості. 

Разом із політикою відкритості, 
стратегія інклюзивного розвит-
ку стала невід’ємною частиною 
економічних реформ китай-
ського уряду. Починаючи з 2004 
року, Китай ухвалив концепцію 
«гармонійного суспільства», яка 
базується на принципах інклю-
зивності: економічне зростання, 
рівність, сталий та стабільний 

розвиток. Китайське гармонійне 
суспільство – це демократія та 
законність, рівність і справедли-
вість, довіра, співіснування лю-
дини та природи. 

Стратегію інклюзивного еконо-
мічного розвитку відображено у 
П’ятирічних Національних пла-
нах економічного та соціального 
розвитку КНР (табл.1), а також у 
тривалих стратегіях до 2030 та 
2050 років, де основною метою 
є глобальне інноваційне лідер-
ство та інноваційна нація.

О. В. Хоменко 
к.е.н., ст. викладач кафедри 

міжнародної економіки, 
ДВНЗ «Київський 

національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана»
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програм Ukrainian Institute 
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ІНКЛЮЗИВНЕ ЗРОСТАННЯ КНР: 
соціально-економічний ефект

Таблиця 1. Стратегія інклюзивного розвитку у П’ятирічних планах КНР

Період Стратегічний документ Особливості та цілі 
соціального розвитку

2011
12й п’ятирічний

Національний план 
економічного та соціального 

розвитку 2011-2015

- подолання нерівності
та створення середовища

для сталого розвитку;

- стимулювання внутрішнього 
споживання та попиту; 

- покращення соціальної 
інфраструктури.

2016
13й п’ятирічний Національний 

план економічного
та соціального розвитку

2016-2020

- створення більш 
інклюзивного суспільства та 

підвищення якості життя,
що забезпечить формування 

середнього класу, 
«безпечного» споживання

та надання суспільних послуг.

Період Стратегічний документ Особливості та цілі 
соціального розвитку

2006

11й п’ятирічний
Національний план 

економічного
та соціального

розвитку
2006-2010 

- розбудова гармонійного 
суспільства паралельно

з інноваційним
розвитком країни;

- фокус на якості життя 
населення, екології

та на суспільному розвитку;

- побудова «нового соціалізму» 
у сільській місцевості.

Джерело: складено автором.

Серед  ключових тем цьогоріч-
ного Всесвітнього економічного 
форуму (WEF) у Давосі було пред-
ставлено методику оцінювання 
розвитку країн – індекс інклю-
зивного розвитку. На думку екс-
пертів WEF, новий підхід є більш 
комплексним і дозволяє врахува-
ти не тільки традиційні макрое-
кономічні показники, а й добробут 
населення та якість його життя. 

За даними Central Intelligence 
Agency,  2017 року в КНР лише 3,3% 
населення перебувають за ме-
жею бідності, тобто мають дохід 
менше 1,9 дол./день. У 1990 році 
цей показник становив 66,6%, а у 
2010 р. – 11,2%, 2013 р. – 6,5%.  На-

приклад, в Україні 24,1% населен-
ня заробляють менше 1,9 дол., у 
США – 15,1%, у Кореї – 12,5%.

Останні 10 років економіка Китаю 
уповільнила темпи зростання, 
що саме і обумовлено переорі-

єнтацією на стимулювання вну-
трішнього попиту. Середньорічні 
темпи зростання реального ВВП 
становлять 8,4%, а на душу на-
селення ВВП виріс із 3010,9 дол. 
у 2006 р. до 6772,6 дол. – 2016 р. 
(рис.1).
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Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення в КНР, дол.
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Одним із пріоритетів інклюзив-
ного економічного зростання 
КНР є стимулювання внутріш-
нього попиту та споживання. 
За допомогою бюджетного сти-
мулювання, уряд КНР зменшує за-
лежність від зовнішнього попиту 
шляхом нарощування попиту 
внутрішнього. Саме завдяки цьо-
му вдається зберігати зростання 
економіки Китаю, але із помір-
ним уповільненням. 

У 2016 році структура валового 
внутрішнього продукту має та-
кий розподіл:
44% – інвестиції;
39,3% – споживання населення,
у т.ч. 30,7% – в містах, 8,6% – в се-
лах;
14% – державні витрати;
2,7% – чистий експорт.

У зв’язку з високим рівнем урба-
нізації в КНР – майже 55%, спо-

стерігається зростання витрат на 
споживання міського населення 
в середньому на 14% щорічно. 
Зворотною є ситуація у сільській 
місцевості: за 11 років обсяг ви-
трат на споживання зменшився 
майже у 3 рази. Саме урбанізація 
є одним із інструментів змен-
шення розриву між багатими та 
бідними, а також сприяє форму-
ванню середнього класу.

За розподілом валового регіо-
нального продукту у п’ятірці лі-
дерів є провінції (рис.4):

Гуандун 8085,49 млрд. юанів;
Цзянсу 7738,82 млрд. юанів;
Шаньдун 6802,44 млрд. юанів; 
Чжецзян 4725,14 млрд. юанів;
Хенань 4047,18 млрд. юанів.

Найвищі показники ВРП на душу 
населення в Пекіні (118 тис. юа-
нів), Шанхаї (116 тис. юанів), Тянь-
цзіні (114 тис. юанів), Цзянсу (96,7 
тис.), Чжецзян (84,5 тис. юанів).
Завдяки регіональним стратегіям 
економічного та інноваційного 
розвитку, які обумовили створен-
ня сприятливого інвестиційного 

середовища шляхом відкриття 
спеціальних економічних, інду-
стріальних, техніко-економічного 
розвитку та експортних зон, за-
безпечили виробниче лідерство 
наведених вище провінцій. У них 
сконцентровано фінансовий, ви-
робничий, інноваційний потенці-
ал та людський капітал.

Рис. 4. Валовий регіональний продукт КНР, 2016 р.
Джерело: розроблено автором на основі даних Національного статистичного бюро КНР.

Рис. 2. Динаміка коефіцієнту GINI в КНР, 2006-2016 рр.

Рис. 3. Динаміка частки споживання населення у структурі ВВП КНР, %
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Зростання доходів на душу населення супроводжується скороченням розриву 
між багатим та бідним населенням КНР. За даними World Bank, коефіцієнт не-
рівності розподілу доходів GINI 2016 року становив 0,465 пунктів, що переви-
щує рівень «попередження» про підвищений ризик соціальних заворушень, 
встановлений ООН – 0,4 (рис.2). Такий високий показник свідчить про концен-
трацію доходів у певних груп населення. Однак за останнє десятиліття спосте-
рігається тенденція до зниження коефіцієнту GINI з 0,487 до 0,465, що є пози-
тивним сигналом для уряду КНР та підтверджує вектор економічної політики.



Резюмуючи вищезазначене, можна підсумувати, що в сучасних 
умовах стале економічне зростання потребує інклюзивного роз-
витку. Китайський уряд, розуміючи виклики майбутнього та гло-
бальні проблеми людства, взяв курс на внутрішній розвиток у 
поєднанні з відкритістю та інноваційністю економіки. Це забезпе-
чить у тривалій перспективі соціально-економічний ефект – ста-
ле економічне зростання, доступність середньої та вищої освіти, 
медицини, формування середнього класу та інноваційної нації.

Рис. 6. Індекс інклюзивного розвитку за методикою WEF, 2017

За оцінками WEF, які представлено у звіті «The Inclusive Development Index 2017», Китай посі-
дає 15 сходинку серед 79 країн, що розвиваються. Конкурентними перевагами КНР є: заоща-
дження із врахуванням інвестицій у людський капітал; тривалість життя, рівень зайнятості, 
ВВП на душу населення. 

Гальмують інклюзивний розвиток такі фактори: нерівність розподілу доходів та багатства, 
зростання коефіцієнту демографічного навантаження (відношення чисельності утриманців 
до працездатного населення), а також інтенсивність викидів діоксиду вуглецю. 
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Рис. 5. Субіндекси індексу якості життя міст КНР, 2017

Як уже зазначалося, ВВП харак-
теризує виробничу потужність 
держави, однак для повного 
аналізу ситуації в країнах не-
обхідно враховувати показники 
якості життя. За даними Numbeo 
Database, у 2018 році Китай по-
сідає 55 місце (індекс – 99,43) за 
індексом якості життя серед 60 
країн між Бразилією та Філіп-
пінами. Україна має 57 позицію 
(95,96), а лідером є Данія (197,75)

Серед китайських міст високий 
рівень якості життя мають 
Сучжоу (144,54), Ханчжоу (137,58),
Ухань (127,39), Ченду (126,95),
Фучжоу (126,63), Гуанчжоу 
(108,98).

Якість життя у цих містах забез-
печена високим рівнем безпе-
ки, захисту навколишнього се-
редовища, охороною здоров’я, 
низькими витратами на про-

живання та швидким трафіком. 
Натомість забруднення повітря 
є загальною проблемою для 
всього Китаю. 

У той же час Пекін має низь-
кий рівень якості життя (65,92), 
що обумовлено дуже високим 
індексом забруднення, повіль-
ним трафіком та суттєвими ви-
тратами на власність (рис.5).
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Я потрапив до Китаю, можна сказати, випадково – 
як студент Київського Національного економічного 
університету. Я пробув там місяць і мені сподоба-
лося – країна, люди. Я побачив можливості. Повер-
нувся. Розпочав вивчати китайську мову. Поїхав 
вчитися туди. Потім влаштувався на роботу і так і 
залишився. 

Все розвивалося досить стихійно, не було планів від-
кривати бізнес. Але 2006 року, зареєструвавши в Ки-
таї компанію на себе, я мусив робити для неї інвести-
ції з Україні. Пройшовши «всі кола пекла» в Україні, 
я одержав усі необхідні дозволи, щоб інвестувати в 
Китай, і так став, наскільки мені відомо, першим при-
ватним українським інвестором до КНР. 
Я розпочав свій бізнес у Китаї, вклавши власні 600 
доларів США. Оскільки є певні умови для статутного 
капіталу торгової компанії в КНР, необхідними були 
вже 75 тисяч доларів США. Все, що було зароблене у 
Китаї десь за рік, ми потім реінвестували у китайську 
економіку, оформивши це, як офіційну інвестицію з 
України до Китаю. 

В місті Сямень (пров. Фуцзянь) була одна з перших 
чотирьох спеціальних економічних зон, створена за 
наказом Ден Сяопіна на початку реформ у 1978 році. 
І там досі існують преференції щодо сплати податку 
на прибуток. Але основним мотивом вибору на ко-
ристь цього міста для компанії було те,  що це центр 
торгівлі і переробки природного каменю не лише в 
Китаї, можна сказати, що це й світовий центр. 
Перед кризою 2008 року нам пощастило зробити 
стрімкий ривок – опинитися в потрібному місці в 

слушний час. Адже ми увійшли на ринок, коли у кра-
їнах СНД, і зокрема в Україні, був бум будівництва і 
була потреба у китайському камені, який виявився 
дуже конкурентним на ринках цих країн. А китай-
ських компаній, які мали розуміння цього ринку і 
менталітет, який би допомагав налагоджувати кон-
такти, тоді було дуже мало. Ми потрапили на вели-
чезний, динамічний зростаючий ринок, де в нашій 
ніші було мало конкурентів. 

На піку ми навіть мали свої виробничі потужності і 
в цілому 70 співробітників, переважно китайців. Ми 
мали контракти на мільйони доларів з республіка-
ми Центральної Азії. З часом, через кризу та зміну 
кон’юнктури, ми займаємося переважно торгівлею 
і тепер робимо більший акцент на китайський вну-
трішній ринок, ніж на зовнішній. Ми тепер позиціо-
нуємо себе як постачальники українського каменю 
до Китаю. Це нині теж досить унікальна позиція на 
китайському ринку. І я можу сказати, що серед кон-
курентів ми є лідерами за обсягами і завдяки фахо-
вому підходу. 

Метою мого останнього візиту в Україну було ство-
рення спільного підприємства з китайськими та 
українськими партнерами з обробки граніту. Після 
тижня переговорів і відвідування десятків кар'єрів 
та каменеобробних підприємств, ми виробили до-
сить інноваційну модель співпраці, яка мінімізує ри-
зики китайських інвесторів і чітко розподіляє сфери 
відповідальності усіх сторін. Вже розпочато роботу з 
її реалізації із одним з українських підприємств. Вва-
жаю, що за певної підтримки з боку уряду цю модель 

МАКСИМ ТРЯСУНОВ:
               «Китайські технології цілком
   можуть використовуватися задля
відродження промислового
                              потенціалу України»
Народився у Києві  1982 року. Випускник КНЕУ. Перший приватний український 
інвестор в Китаї. З 2006 по 2017 рік заснував у КНР п'ять компаній у сферах 
каменеобробки (Xiamen Pagoda-Build CO., LTD) громадського харчування та 
харчової промисловості. Всі проекти так чи інакше пов'язані з українсько-ки-
тайськими економічними відносинами. Випускник програми INSEAD-Tsinghua 
EMBA (№2 в світі за версією видання The Financial Times). Під час перебуван-
ня в Україні погодився дати ексклюзивне інтерв’ю для журналу «Україна-Ки-
тай», у якому поділився власним досвідом інвестора в КНР та ідеями щодо 
відродження української промисловості.

Я розпочав свій бізнес у Китаї, 
вклавши власні 600 доларів США 
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можна масштабувати й використовувати у багатьох 
інших галузях промисловості. З її допомогою можна 
оновити основні фонди багатьох українських під-
приємств, збільшити продуктивність праці, знизити 
собівартість і підвищити якість товарів, що випуска-
ються. Успішна реалізація пропонованого проекту 
може стати прямим фактором зростання ВВП Укра-
їни до 5% на рік.

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД З КИТАЮ 

Під час мого останнього приїзду проблема відпливу 
людей з України здалася мені найактуальнішою. Всі 
власники і керівники бізнесів кажуть про брак пер-
соналу. Багато знайомих або виїхали за кордон, або 
хочуть виїхати. За даними Держслужби зайнятості  
зараз 5 млн. українців працює за кордоном. Це понад 
20% працездатного населення. І тенденція така, що 
з кожним роком відплив робочої сили збільшується. 
В мене як людини з патріотичними поглядами ви-
никло природне бажання запропонувати низку ідей 
для зміни такої ситуації на краще. 

Наявність природних ресурсів, дешева кваліфікова-
на робоча сила, вигідне географічне розташування 
– добра комбінація факторів успіху країни-експор-
тера. Але  зараз Україна успішно конкурує на ринку 
продукції сільського господарства (необроблені зер-
нові культури), лісу-кругляка, залізної руди, сталево-
го прокату. Себто конкурентоспроможні позиції – це 
насамперед ресурси із низьким ступенем обробки. 
Також має попит продукція тяжкої і військової про-
мисловості, але це – спадок СРСР. Багато інших га-

лузей не є конкурентоспроможними,  незважаючи 
на очевидний потенціал. Серед прикладів, з якими 
я особисто знайомий – каменеобробна галузь, хар-
чова промисловість. Упевнений, що в багатьох інших 
галузях ситуація схожа. Якість продукції, що виро-
бляється, є низькою, собівартість –  високою. Основні 
причини – застарілі неефективні технології, відсут-
ність економіки масштабу. Розрив економічних зв'яз-
ків з Росією – традиційним ринком збуту для бага-
тьох українських підприємств, спад на внутрішньому 
ринку, відсутність налагоджених зв'язків з країнами 
ЄС та іншими «новими» ринками, невідповідність 
міжнародним стандартам якості – все це призвело до 
різкого зниження попиту на продукцію українських 
підприємств. Низький попит на продукцію разом із 
відсутністю фінансування (як правило, у компаній 
коштів немає, кредитні кошти – дорогі) призводить 
до того, що підприємства продовжують «виживати», 
працюючи на застарілому обладнанні, і навіть якщо 
відбувається оновлення основних фондів, то, як пра-
вило, це точкові інвестиції, розраховані на задово-
лення обмеженого попиту на внутрішньому ринку. 
Таким чином виходить щось на зразок замкненого 
кола – обмежена пропозиція, високі ціни і низька 
якість ведуть до обмеженого попиту, а обмежений 
попит поєднанні разом із фінансовими складноща-
ми – до відсутності аргументів на користь збільшен-
ня масштабів виробництва та оновлення основних 
фондів. Одним із очевидних рішень для виходу з «за-
чарованого кола» було б залучення іноземних інвес-
тицій: іноземний інвестор може дати і технологію, і 
збут одночасно. Однак відсутність правового захисту 
бізнесу, корупція, війна на Сході і в цілому низький 
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рівень професіоналізму і культури бачення бізнесу в 
країні роблять Україну дуже ризикованим простором 
для іноземного інвестора. І дуже часто побоювання 
іноземців виявляються більш ніж виправданими. 
Таким чином значна частина промисловості країни 
опиняється у парадоксальній і дуже небезпечній 
ситуації. Парадоксальною вона є,  бо, незважаючи 
на наявність колосального потенціалу для зростан-
ня,  підприємства деградують. Дуже небезпечною ця 
ситуація є тому, що деградація підприємств веде до 
незворотних структурних змін в економіці. Однією з 
таких небезпечних змін є трудова міграція, відплив 
робочої сили. Коли всередині країни немає умов 
для гідного заробітку (наслідок неефективних тех-
нологій і низької продуктивності праці),  люди їдуть 
туди, де є такі умови і де є можливість заробити. Або 
залишаються в Україні, але працюють віддалено на 
зарубіжні компанії (набирає обертів сфера IT). При-
чому відбувається відплив саме найціннішої робочої 
сили - висококваліфікованих фахівців і працьовитих 
людей. Ну і красивих дівчат ще. 

Вже зараз усі компанії на усіх рівнях у всіх сферах 
відчувають дефіцит робочої сили. Безвіз з ЄС лише 
погіршить цю тенденцію. 

Друга дуже небезпечна зміна – підвищення і того 
понад те високого рівня корупції. Корупція – це на-
слідок бідності і відсутності віри у світле майбутнє 
держави, де ми живемо і працюємо. Якщо найближ-
чим часом не відбудеться суттєвих змін, то вже за 
два-три роки змінити щось на краще стане практич-
но неможливим, тому що не буде людей, які могли 
б реалізовувати проекти, і будь-які позитивні почи-
нання будуть паралізовані повсюдною корупцією та 
рейдерством.

МОДЕЛЬ «ТЕХНОЛОГІЯ + ФІНАНСУВАННЯ + ЗБУТ»

Як варіант виходу з ситуації, що склалася, я пропо-
ную  модель розвитку промислового сектора еко-
номіки України, яка дозволить максимально реалі-
зувати наявні можливості і багато в чому уникнути 
основних ризиків і складнощів. Вона полягає у за-
лученні китайських технологій і фінансування для 
створення масштабних спеціалізованих підпри-
ємств, орієнтованих на виробництво якісної про-
дукції з одного боку, і забезпечення збуту продукції 
цих підприємств на міжнародному ринку – з іншо-
го. Для впровадження цієї моделі у життя плануєть-
ся започаткувати співробітництво між китайськими 
та українськими компаніями,  передача китайською 
стороною устаткування і технології в лізинг або в 
оренду з одного боку і укладення дилерської угоди 
про реалізацію продукції, що виробляється, через 
канали збуту китайського партнера, – з іншого. Така 
модель співпраці чітко розподіляє зони відповідаль-
ності між партнерами, мінімізує ризики втрати інвес-
тованого капіталу для китайського інвестора, мінімі-
зує ринкові ризики для українського підприємства. 
При цьому китайська сторона заробляє на постачанні 
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обладнання та витратних інструментів, отримує мож-
ливість стабільного заробітку за рахунок дистрибу-
ції продукції, що виробляється; українська сторона 
впроваджує ефективну технологію, збільшує масш-
таб виробництва, підвищує прибутковість бізнесу 
і розв’язує  проблему збуту. Така форма співпра-
ці не передбачає створення спільних підприємств 
або будь-яку іншу форму іноземного інвестування 
в українські активи. Досвід свідчить (в тому числі і 
особистий), що спільні інвестиції є ризикованою і 
часто контрпродуктивною формою співпраці. Осо-
бливо тоді, коли йдеться про спільні підприємства 
між партнерами з абсолютно різних ділових культур. 
І тоді, коли йдеться про бізнес в такому складному 
середовищі, як Україна. Причому основний ризик 
полягає не стільки в ризиках для успіху проекту, 
скільки в комунікації між партнерами через велику 
ймовірність виникнення протиріч у складних ситуа-
ціях, незгоди у способах і «ціні» розв’язання тих чи 
інших проблем, через недостатньо чіткий розподіл 
відповідальності, сумніви в сумлінності один одного, 
взаємні звинувачення тощо. Як наслідок, нерозумін-
ня і суперечності всередині команди керуючих акці-
онерів можуть призвести до зниження ефективності 
роботи проекту або до його цілковитої зупинки. А от 
у рамках запропонованої  моделі кожна сторона ви-
конує лише ті функції, які вона може виконати краще 
за інших (китайська сторона передає технологію, ор-
ганізовує збут; українська – керує персоналом, будує, 
розв’язує питання ліцензування, сертифікації та інші 
питання, пов'язані із взаємодією з органами влади 

та українськими контрагентами). Зони відповідаль-
ності, межі мотивації, ризиків, можливої   вигоди або 
збитків – максимально чіткі. Тому така форма співп-
раці не лише мінімізує ризики для обох сторін, а й є 
найпродуктивнішою за своєю суттю. 

Безумовно, участь іноземних інвесторів в акціонер-
ному капіталі також має власні переваги і в багатьох 
випадках може бути кращою. Але в наявних умовах 
залучення прямих іноземних інвестицій є набагато 
складнішим завданням. При цьому прямі інвестиції 
матимуть більше шансів на успіх, якщо стануть дру-
гим кроком, коли рівні і взаєморозуміння, і довіри 
будуть набагато вищими, тобто після початку роботи 
за пропонованою схемою.

СПІВПРАЦЮ САМЕ З КИТАЄМ ЗАПРОПОНОВАНО
З ТАКИХ ПРИЧИН:

1. Китайська технологія може найкраще застосо-
вуватися в українських реаліях. Вироблене в Китаї 
обладнання є дешевшим за західні аналогів, менш 
автоматизованим, простим в обслуговуванні, відріз-
няється високою продуктивністю. При цьому якість 
і самих верстатів, і продукції, що на них виробля-
ється, незначно поступається західним аналогам. В 
реаліях України, де ми маємо дешеву робочу силу і 
дорогий капітал, відносно недороге обладнання із 
невисоким ступенем автоматизації – найбільш ви-
грашний варіант.
2. Китай є світовим лідером майже у всіх сферах 
промисловості. Розроблені там технології та процеси 
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організації праці – ефективншіі, ніж будь-де в світі. 
Вони також легко адаптуються до економічних реа-
лій України з наведених вище причин.

3. Найпотужніша конкуренція в самому Китаї разом 
з надлишком капіталу мотивують китайський бізнес 
інвестувати за кордон. Стратегія розвитку співпраці з 
країнами Шовкового Шляху (Україна – одна з них) є 
одним з головних пріоритетів китайської зовнішньо-
економічної політики. Тому за наявності сприятливих 
умов для співробітництва створювати запропонова-
ні партнерські стосунки з китайськими компаніями 
буде відносно легко.

4. Китай є величезним ринком збуту і посідає знач-
ну частку в світовій економіці. Наявні канали збу-
ту китайських партнерів як у самому Китаї, так і за 
кордоном, є ефективним інструментом продажів. Як 
приклад такої співпраці наведу проект зі сфери ка-
менеобробки, над яким я зараз працюю. Незважа-
ючи на те, що Китай набагато більший за площею, 
розташування України на гранітному кристалічному 
щиті робить доступні для розробки запаси граніту в 
нашій країні такими ж значними, як у Китаї.

Середня зарплата робітника на гранітному кар'є-
рі в Китаї становить 2000 дол. США/місяць. Середня 
зарплата робітника на гранітному заводі становить 
1300 дол. США/ місяць. Середня вартість одного кВт 
електроенергії становить 14 центів. 90% граніту з 
китайських родовищ має низькі декоративні і фізи-
ко-механічні властивості, але якість обробки каменю 
перевершує українську. Середня продажна ціна по-
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завод виробляє понад 50 тис. м2  плити на місяць. 
Типовий український каменеобробний завод виро-
бляє 2 тис. м2 плити на місяць. Типовий китайський 
завод є спеціалізованим підприємством, яке працює 
лише з одним каменем і з обмеженим асортиментом 
типових виробів. Типовий український завод пра-
цює із широким асортиментом матеріалів, а також із 
широким асортиментом виробів. За рахунок масшта-
бу китайські підприємства економлять на накладних 
витратах і використовують відносно дешеву техно-
логію обробки. Спеціалізація дозволяє максималь-
но оптимізувати всі процеси, використовувати лише 
найефективнішу та найекономнішу технологію.

2. Різні технології обробки. Устаткування, витрат-
ний інструмент, процеси – набагато ефективніші в 
Китаї, аніж в Україні. Частково це обумовлене від-
сталістю українських підприємств і відсутністю фі-
нансування для оновлення основних фондів. Част-
ково – відсутністю масштабності й спеціалізації, під 
які адаптовано китайську технологію.

3. Значна різниця у продуктивності праці. Це обу-
мовлене ефективнішою технологією, великою пра-
цьовитістю і мотивуючою організацією праці: на ки-
тайських підприємствах, як правило, діє винятково 
підрядна система оплати праці. Китайці часто готові 
працювати понаднормово, щоб заробити більше.

4. Вищі податки та інші накладні витрати в Україні.
Розрахунки засвідчили, що за умови гарантії збуту 
китайська технологія, масштаб і спеціалізація 

можуть бути фактично на 100% адаптовані в умо-
вах України. Звичайно, українські виробники на-
голошують на проблемі ліцензування і отримання 
необхідних дозволів на розробку кар’єрів. Такі про-
блеми існують і в Китаї, але вони вирішуються. Для 
України, на мою думку, цілком реально збільшити 
обсяги виготовлення продукції з каменю у 50 разів 
від наявного рівня. 

Для ефективності застосування китайської техноло-
гії потрібно, як мінімум, щоб підприємство виробля-
ло 15 тис. м2 однотипної продукції на місяць, а не 
займалося виготовленням різноманітної за асорти-
ментом, однак дуже незначної за обсягом випуску 
продукції. Так можна знизити собівартість навіть до 
китайського рівня або й нижче, враховуючи згадані 
вище фактори переваг. Це все зробить українську 
продукцію конкурентною на світовому ринку. 

Ефективність праці українських робітників може 
бути підвищена частково. Для цього слід проводи-
ти тренінги, метою яких буде максимальне запо-
зичення й відтворення виробничих процесів з ки-
тайських підприємств. Наскільки це можливо, буде 
також впроваджуватися система підрядної оплати 
праці. Податки, менталітет та інші «національні» 
чинники змінити буде складно. Але з іншого боку, 
ми маємо перевагу дешевшої робочої сили, і в пев-
ному сенсі – кваліфікованішої робочої сили, бо ба-
гато фахівців на вітчизняних підприємствах мають 
вищу освіту і вищу здатність розв’язувати нестан-
дартні технічні завдання. У цьому полягає наша 
конкурентна перевага, яка зможе частково нівелю-
вати відсутність чинників ефективності, які ми не 
зможемо адаптувати в українських реаліях.

Зараз ведемо роботу із двома підприємствами – 
власниками кар'єрів в Україні. В межах наявної 
домовленості ми плануємо оптимізацію технології 
видобутку каменю на кар'єрі, а також будівництво 
великих каменеобробних підприємств біля кар'єру, 
продуктивністю в 30000 м2 плити на місяць кожне. 
Заплановане багаторазове збільшення обсягів ви-
добутку та обробки і зниження собівартості вироб-
ництва продукції в два-три рази. Ціну буде знижено 
до такого рівня, якому за якого ми зможемо збувати 
всю продукцію, що виробляється. З огляду на вищу 
декоративну цінність українського каменю, навіть 
якщо ціна буде вдвічі вищою за китайську, виро-
блена продукція матиме високий попит на ринку. 
Очікується, що прибуток підприємства значно зро-
сте не лише за рахунок збільшення обсягів вироб-
ництва у багато разів, а й за рахунок збільшення 
прибутку на одиницю виробленої продукції. Проект 
уже запущено в роботу. Заплановано його поетапну 
реалізацію впродовж року.

Аналогічну модель обговорювали і з іншими під-
приємствами у галузі каменеобробки та харчової 
промисловості. Зацікавлення до такого формату 
є фактично в усіх: як з української сторони, так і з 
боку китайських партнерів.

лірованої гранітної плити в Китаї становить 10 дол. 
США / м2. Середня собівартість плити – 8 дол /м2. 
Більшість каменеобробних підприємств – фінансово 
успішні. Загальній обсяг виробництва гранітної пли-
ти в Китаї становить приблизно 600 млн. м2 на рік.

Середня зарплата робітника на гранітному кар'єрі 
в Україні становить 300 дол. США/місяць. Середня 
зарплата робітника на гранітному заводі становить 
300 дол. США/місяць. Середня вартість одного кВт 
електроенергії становить 12 центів. 90% граніту з 
українських родовищ мають відносно високі деко-
ративні і фізико-механічні властивості, але якість 
обробки поступається китайській. Середня продаж-
на ціна полірованої гранітної плити в Україні ста-
новить 30 дол. США/м2. Середня собівартість плити 
– 25 дол. США/м2. Більшість каменеобробних підпри-
ємств фінансово менш успішні, ніж китайські. За-
гальний обсяг виробництва гранітної плити в Украї-
ні становить приблизно 500 тис. м2 на рік.

Ретельний порівняльний аналіз аналогічних інду-
стрій двох країн засвідчив, що ключовими причи-
нами такої різниці в собівартості, як і в масштабах 
індустрії, є:

1. Різниця в масштабах виробництва і спеціалізації. 
Родовища популярних гранітів у Китаї в середньому 
видають понад 100 тис. м3 товарних блоків на місяць. 
В Україні на одному родовищі кілька працюючих 
кар'єрів видобувають понад 1 тис. м3 товарних бло-
ків на місяць. Типовий китайський каменеобробний 

МАКСИМ ТРЯСУНОВ

СТВОРЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ – 
ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ В ЖИТТЯ

Для підвищення шансів на успіх моїх уже запуще-
них проектів, а також задля популяризації та масш-
табування такого формату співпраці та модернізації 
промисловості у масштабах країни необхідно ство-
рити механізм безпечного для китайської сторони 
фінансування таких проектів, а також сприятливі 
умови для торгівлі: захист прав обох сторін при 
укладанні дилерських угод, гарантоване повернен-
ня ПДВ при експорті тощо.

Для реалізації цього завдання потрібно ство-
рити торгово-лізингову компанію в Україні. Її 
завданням буде імпорт обладнання та переда-
вання його українській стороні за лізинговою 
схемою. Лізингове фінансування буде надане 
китайським партнером або безпосередньо по-
стачальником обладнання. Китайські компанії, 
на мою думку, будуть зацікавлені пропонувати 
поставку свого обладнання навіть із відтермі-
нуванням частини платежів або через безвідсо-
тковий лізинг, або з мінімальним здорожчанням.

Перспективним напрямком також є отримання 
пільгової кредитної лінії від китайських держав-
них банків Export Import Bank of China і / або China 
Development Bank. Така компанія представлятиме 
інтереси китайської сторони в Україні, гарантува-
тиме безпеку лізингового кредиту. В ідеалі це має 
бути організація з державним (уряд України, а мож-
ливо, і одного з китайських державних банків) та 
комерційним капіталом (кваліфіковані фахівці, які 
реалізовуватимуть стратегію проекту), з державни-
ми гарантіями. Це буде прибуткова організація, але 
її місія матиме політичний характер. І ця місія має 
реалізовуватися на міждержавному рівні. Важли-
вим завданням буде також популяризація запро-
понованого формату співпраці, пошук партнерів в 
обох країнах. Компанія також надаватиме послуги 
консалтингу: з юридичного оформлення угод, бух-
галтерського обліку, передаватиме універсальні ас-
пекти досвіду щодо трансферу технології та органі-
зації спільної комерційної діяльності в цілому.

http://www.pagodabuild.com/
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Китай славетний своєю культурою та багатовіковими традиціями. Тут були ви-
найдені компас, папір, порох, книгодрукування. Одна з культурних особливос-
тей Китаю — його храми. Проте мало хто роздумував над системою цінностей 
сучасного китайця, зокрема, й позицією щодо шлюбу.

Українська традиція одруження також сягає глибокої давнини і має власну ба-
гату традиційну обрядність, яку супроводжують легенди, вірування, перлини 
фольклору з української народно-пісенної традиції. Українське весілля – це 
справжнє народне театралізоване дійство. . 

Безперечно, система РАЦСів в Україні веде курс на позбавлення від радянських 
бюрократичних процедур, які існували в Україні до останніх років, коли моло-
ді пари мали чекати місяць, а іноді й більше, щоб зареєструвати шлюб. Факти 
свідчать, що в кожному четвертому випадку пари вимушені були шукати шляхи, 

С. КУЦЕНКО СУСПІЛЬСТВО

Двосторонні відносини між Україною та Китаєм відби-
вають тривалі традиції дружби і співробітництва між 
двома країнами. Україна залишається неухильно відда-
ною політиці «одного Китаю» та з повагою ставиться 
до його усталених норм та законів. 

Мисс Украина Вселенная 2015 Анна Вергельская

Як одружуються
             у КИТАЇ та в УКРАЇНІ

Станіслав Куценко 
начальник

 Головного територіального
 управління юстиції

у місті Києві

щоб пришвидшити цей процес. Тому Міністерство юс-
тиції України ініціювало проект «Шлюб за добу», щоб 
вільні українці могли вільно вирішувати, коли саме їм 
одружуватися. За даними відділів реєстрації актів ци-
вільного стану, з моменту запуску проекту було зареє-
стровано 22 028 шлюбів.

Хоч Китай і є прогресивною країною, яка йде в ногу з 
часом, шлюбні стосунки в Китаї регулюються у відпо-
відності до Закону «Про шлюб», який набрав чинності 
ще у січні 1980 року. 

Він скасував Закон 1950 року, що закріплював старий, 
феодальний лад сімейних стосунків. У новому Законі 
виразно простежується прагнення заохочувати піз-
ні шлюби, що має сприяти рішенню демографічних 
проблем країни, адже щільність населення становить 
145,2 людей на 1 км2. Тому Стаття 16 Закону нагадує по-
дружжю про обов'язок «планування родини». Також в 
КНР діє обмеження щодо кількості дітей у сім’ї. З 2015 
р. відповідно до Закону КНР «Про народонаселення і 
планування народжуваності» дозволено мати двох ді-
тей. В Україні таких жорстких умов немає, уряд всебіч-
но сприяє розвитку міцних, великих та здорових сімей, 
надаючи матеріальні допомоги за народження дітей. З 
липня 2014 р., відповідно до ст. 12 Закону України «Про 
державну допомогу сім'ям з дітьми» розмір допомо-
ги при народженні дитини залишається незмінним і 
становить 41280 грн. До того ж допомога не залежить 
від того, якою у сім'ї народилася дитина – першою або 
третьою. Виплачується ця соціальна допомога поетап-
но впродовж трьох років.

Законом КНР «Про шлюб» 1980 р. підтверджено прин-
цип свободи шлюбу, подружжя мають виразити згоду 
на його укладання. Статтею 13 цього Закону проголо-
шено принцип рівності подружжя. 

Якщо обидва згодні на розлучення та у сім’ї немає ді-
тей, то таке розлучення здійснюється із мінімальни-
ми формальностями: достатньо звернутися до органу 
реєстрації шлюбів із заявою про розірвання шлюбу. 
Після перевірки і переконаня в добровільності розі-
рвання шлюбу подружжям та необхідних заходів для 
розв'язання майнових питань і угоди про дітей, орган 
реєстрації шлюбів видає Свідоцтво про розірвання 
шлюбу. У іншому разі справа про розлучення переда-
ється до суду.

Ст. 6 Закону КНР «Про шлюб» встановлено шлюбний 
вік 22 роки для чоловіків і 20 – для жінок. В Україні 
законодавство дозволяє  брати шлюб у 18 років. При 
чому шлюбний вік для жінок та чоловіків однаковий. 

Ст. 3 Закону забороняє спільне співжиття одного з по-
дружжя з іншою особою. 
Також відповідно до ст. 6 Закону, заборонено брати 
шлюб, якщо:

- шлюб укладається між кровними родичами по пря-
мій лінії або кровними родичами по бічній лінії в ме-
жах трьох поколінь; 

- наявне серйозне захворювання однієї зі сторін, при 
якому з точки зору медицини не дозволено одружува-
тися.В Україні ст. 26 Сімейного кодексу також передба-
чено заборону одружуватись особам, які є родичами 
прямої лінії споріднення; рідним (повнорідні, непов-
норідні) братам і сестрам; між усиновлювачем та уси-
новленою ним дитиною.

Натомість наявність серйозного захворювання в Укра-
їні не є підставою для заборони реєстрації шлюбу. Від-
повідно до ст. 41 Сімейного кодексу України підставою 
для визнання шлюбу не дійсним є приховування своєї 
тяжкої хвороби або хвороби, небезпечної для другого 
з подружжя і (або) їхніх нащадків.

Зростання індивідуальних доходів зробило концеп-
цію шлюбного договору реальністю. Цей припис за-
кону захищає майнові права всіх китайців, особливо 
при розірванні шлюбу. Стаття 19 відображає зазначену 
тенденцію і присвячена шлюбному договору, основу 
якого складають майнові стосунки подружжя. Закон 
визнає законність майнових договорів, укладених по-
дружжям, і майнові права особистості, проте не робить 
таку практику обов'язковою при укладенні шлюбу. 

В Україні питання шлюбних договорів регулюються 
Главою 10 Сімейного кодексу України.

Ст. 3 Закону КНР «Про шлюб» розписано, що сторони 
подружжя мають бути вірними  одна одній і взаємно 
поважати одне одного; члени сім'ї повинні шанувати 
літніх людей, любити дітей і допомагати один одному; 
вони мають дотримуватися рівноправ'я, підтримува-
ти гармонійні і цивілізовані подружні і сімейні  сто-
сунки. У той же час, в Україні ці норми не прописані у 
законодавстві, а вважаються усталеними моральни-
ми нормами.

Відповідно до ст. 4 Положення КНР «Про реєстра-
цію шлюбів» 2003 року задля реєстрації шлюбу між 
постійним жителем материкового Китаю з одного 
боку та іноземцем, обидві сторони можуть зверну-
тися до органу реєстрації шлюбів за місцем постій-
ної реєстрації.

Якщо Вам необхідна правова консультація в Україні, стане у пригоді правопросвітницький проект Міністерства юсти-
ції України «Я МАЮ ПРАВО!» http://pravo.minjust.gov.ua/. Адже захистити свої права простіше, ніж ми звикли думати!
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РОЗРОБКА ШТУЧНОГО
               ІНТЕЛЕКТУ В КИТАЇ

Ідея про те, що штучний інтелект (далі — ШІ) може викону-
вати функції, пов’язані з людським розумом, сьогодні стає 
реальністю. Завдяки успіхам у збиранні даних, розвитко-
ві алгоритмів і збільшенні обчислювальних потужностей, 
вчені досягли значних результатів у розробці ШІ, який 
вже успішно використовують у різних сферах — фінанси, 
охорона здоров’я і виробництво. Використання техноло-
гій ШІ може значно підвищити продуктивність, що матиме 
колосальний вплив на трансформацію соціально-еконо-
мічних процесів. Якщо комп’ютери дозволяють здійсню-
вати швидші й  складніші обчислення, ніж ті, що їх спро-
можна виконати людина, то ШІ — це робота з «великими 
даними» (моделі, асоціації, ідеї) на основі узагальненої 
стратегії навчання. Це дозволяє ШІ адаптуватися до нових 
введень даних без явного перепрограмування, а системи, 
які використовують машинне навчання, мають можливо-
сті індукції і прийняття рішень та навіть можуть самостій-
но вивчати, відкривати й застосовувати правила.

1. China Internet Information Information Center (2018), available at:
http://www.cnnic.cn/ (accessed 16 February 2018).

2. iResearch (2018) , available at: http://www.iresearchchina.com/
(accessed 16 February 2018).

3. Асоціація з розвитку штучного інтелекту (Association for the Advancement 
of Artificial Intelligence – AAAI) є міжнародною некомерційною науковою 
організацією, яка присвячена просуванню наукових знань про механіз-
ми мислення і розумної поведінки та їх втілення в машинах. Діяльність 
AAAI також спрямована на підвищення суспільного розуміння штучного 
інтелекту (AI), поліпшення викладання і навчання практикуючих прак-
тиків ШІ, і служить є основою для планування досліджень та публікацій 

про важливість і та потенціал поточних подій у сфері ШІ та про майбутні 
напрямки роботи.

4. Kopf D. (2018), “China is rapidly closing the US’s lead in AI research”, Quartz, 
February 05, available at:
https://qz.com/1197174/china-is-the-rising-artificial-intelligence-power/ 
(accessed 16 February 2018).

5. Lucas L. (2017), “China seeks dominance of global AI industry” // Financial 
Times, October 16, available at:
https://www.ft.com/content/856753d6-8d31-11e7-a352-e46f43c5825d 
(accessed 13 February 2018).

Рис. 3. Динаміка зростання мобільних платежів у Китаї.

Джерело: Народний банк Китаю (中国人民银行)

Рис. 1. Динаміка зростання інтернет-користувачів Китаю.

Джерело: China Internet Network Information Center

Рис. 2. Динаміка зростання доступу інтернет-користувачів 
Китаю з мобільних пристроїв.

Джерело: China Internet Network Information Center

Сьогодні Китай вкладає значні кошти  у розробки 
ШІ, починаючи від чіпів до програмних алгорит-
мів, проте Сполучені Штати перевершують Китай за 
приватними інвестиціями у розвиток ШІ, а також за 
кількістю та досвідом своїх вчених, що й визначає 
перевагу фундаментальних досліджень. Однак ки-
тайські наукові центри та приватні компанії в най-
ближчому майбутньому можуть отримати перевагу 
від залучення більшої кількості даних (в тому числі 
закритих для суспільства), від величезних розмі-
рів самої країни, онлайн-торгівлі і соціальних ме-
реж, які бурхливо розвиваються. За даними China 
Internet Information Information Center, зараз у Ки-
таї налічують 772 млн. користувачів Інтернету (рис. 
1), понад 95% з яких отримують доступ до Інтернету 
за допомогою мобільних пристроїв (рис. 2). Згідно 
з оцінкою консалтингової компанії iResearch (Шан-
хай) ,  2016 року мобільні платіжні транзакції в Китаї 
склали $ 5,5 трлн. дол., що в 50 разів більше, ніж у 
Сполучених Штатах (рис. 3). І навіть те, що вивчен-
ня і розвиток ШІ є молодою галуззю в Китаї, — це 
також є швидше позитивним фактором, бо сприяє 
зростанню наукових досліджень. І якщо для тра-
диційних наукових галузей китайським вченим ще 
належить пройти довгий шлях, щоб конкурувати з 
США та Європою, то в царині інформаційних техно-
логій загалом і розробках в галузі ШІ зокрема Китай 
може швидше подолати це відставання. Нещодавно 
були опубліковані результати дослідження, прове-
деного економістами Університету Торонто. Вони 
засвідчили, що з доповідей, представлених у 2017 
році на конференції Асоціації з розвитку штучного 
інтелекту, 23% належать китайським вченим, що на 
10% більше порівняно з 2012 роком. У той же час, 
частка американських авторів знизилася з 41% до 
34%. Канадські економісти бачать в цих змінах, що 
Китай все більше нарощує свої можливості в облас-
ті створення ШІ. Аналіз, заснований на найбільших 
базах даних наукових публікацій SciVal і Scopus, 
який охоплює понад 5000 видавців, показує, що 
2016 року порівняно з попереднім роком на 20% 
збільшилася кількість публікацій китайських учених 
з проблем розвитку ШІ, тоді як у США і ЄС відбуло-
ся зменшення відповідних публікацій. Якщо  2016 
року  в Китаї було опубліковано 4724 робіт з ШІ, то в 
ЄС — 3932. Китай сьогодні утримує лідерство в світі 
за кількістю публікацій у цій галузі, хоча фундамен-
тальні дослідження поки що відстають. Про це свід-
чить індекс цитування, де Китай відстає від ЄС, але 
вже наздогнав США за цим показником.
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Важливо зазначити, що розвиток ШІ спровокував 
стрибок популярності STEM-освіти в Китаї, ринок 
якої  тут вже перевищив $ 1,4 млрд. На думку ана-
літиків китайської фінансової компанії Soochow 
Securities, впродовж найближчих п’ятьох років цей 
показник зросте у п’ять разів. За їхніми прогно-
зами, 4% всіх китайських школярів і студентів, які 
молодші за 18 років, працюватимуть у сферах ма-
тематики, науки, технологій та інженерії. У Китаї 
STEM-предмети за значенням починають дорівню-
вати англійській мові, а програмування стає базо-
вою навичкою в добу ШІ. Все це у перспективі має  
ліквідувати наявну зараз у Китаї нестачу експертів 
вищого рівня в галузі ШІ. Але вже й сьогодні є висо-
кокваліфіковані китайські інженери, яке розробля-
ють алгоритми ШІ не лише для китайських, а й для 
американських компаній. Китайські університети, 
наукові центри та приватні фірми посилюють між-
народне співробітництво з досліджень в галузі ШІ. 
Провідні дослідники можуть отримувати пропозиції 

про роботу з щорічною винагородою до $500 000 
від технічних компаній США, а китайські компанії зі 
свого боку подвоюють ці суми. Це дозволяє повер-
тати до Китаю висококласних фахівців, які успішно 
працювали у провідних західних компаніях в галузі 
ШІ (наприклад, компанія Baidu  таким чином 
придбала одного з топ-менеджерів Microsoft Ці Лу). 
І кількість таких фахівців величезна — половину 
досліджень в галузі ШІ  у світі здійснюють етнічні  
китайці. Крім того, на найближчу перспективу за-
плановане збільшення в університетах кількості 
кафедр автоматики зі спеціалізацією в області ШІ. 
Цікаво, що вже є приклади використання ШІ  власне 
у процесі навчання. Так, в Чжецзянському інститу-
ті іноземних мов почали застосовувати ШІ, розро-
блений Alibaba Group, для перевірки студентських 
творів з китайської мови: програма-коректор точно 
визначає різні помилки, включаючи повторення 
слів, пропущені ієрогліфи, неправильний вибір і 
невірний порядок слів.

6. Barton D., Woetzel J., Seong Jeongmin and Tian Qinzheng (2017), Artificial 
Intelligence: Implications for China, McKinsey Global Institute, p. 5.

7. Cambricon Technologies Co.  (2018), available at: http://www.cambricon.
com/ (accessed 16 February 2018).

8. Qian Tongxin (2017), “China’s First AI Chip Unicorn Cambricon Bags USD100 
Million in A-Round Financing”, Medium, available at:
https://medium.com/@yicaichina/chinas-first-ai-chip-unicorn-cambricon-
bags-usd100-million-in-a-round-financing-b4a40fa89b6c
(accessed 11 February 2018).

Розробки зі створення ШІ в Китаї зосереджені в та-
ких наукових і освітніх центрах: Інститут автоматики 
Китайської академії наук  
Університет Цінхуа  Пекінський універ-
ситет  Нанкінський університет науки і 
техніки  Пекінський науково-техніч-
ний університет  науково-технічний 
університет Китаю  Цзіліньський 
університет  Харбінський політехнічний 
університет  Пекінський універ-
ситет пошти і телекомунікацій  Пе-
кінський політехнічний університет 

 Дослідницький інститут штучного інтелекту Ся-
меньського університету  
Дослідницький інститут розумного автомобіля Сі-
аньського транспортного університету 

 Дослідницький інститут інтелекту-
альних систем і інтелектуального програмного за-
безпечення Чжуннаньського університету 

 Інститут інтелекту Сіань-
ського електротехнічного університету 

 Інститут репрезентації і штучного ін-
телекту Центрально-китайського науково-технічно-
го університету  
Чунцінський університет зв’язку та телекомунікацій 

 Уханьський інженерний університет 
 За останніми даними, китайські вче-

ні публікують  глибші дослідження в галузі ШІ, ніж 
дослідники з будь-якої іншої країни. Аналіз, здійс-
нений McKinsey Global Institute, показує, що Сполу-
чені Штати, як і раніше, зберігають лідерство  в цій 
галузі досліджень, за ними йде Великобританія і по-
тім із невеликим відставанням Китай.

В останнє десятиліття вагому конкуренцію цим на-
уковим та освітнім центрам склали приватні ком-
панії, які також ведуть активні розробки в цій га-
лузі. Так, наприклад, два брати — Чень Тяньши і 
Чень Юньці, наукові співробітники Інституту авто-
матики Китайської академії наук, створили стартап 
Cambricon Technologies Co.  для роз-

робки мікросхем ШІ. У цей стартап  2007 року було 
залучено $100 млн. під керівництвом SDIC Venture 
Capital за підтримки Alibaba Capital Partners, CAS 
Investment Management Co., Turing і двох інвесторів 
з Angel-round Suzhou Oriza Holdings Co. та Shanghai 
Yonghua Investment

Management Co. У 2016 році Cambricon Technologies 
Co. випустила перший в Китаї чіп ШІ, Cambricon-1A, 
заявивши, що це перший у світі комерційний чіп 
для нейронних мереж (рис. 4). Cambricon-1A призна-
чено для смартфонів, охоронного відеоспостере-
ження, безпілотних літальних апаратів, автономних 
приводних пристроїв. Він має значно поліпшену 
продуктивність порівняно із традиційними проце-
сорами при виконанні основних алгоритмів ШІ. Цей 
процесор було спеціально розроблено для глибо-
кого навчання ШІ. Він перевершує інші процесори 
у графічному й звуковому розпізнаванні як мінімум 
на два порядки, а його автономна інтелектуаль-
на функція також забезпечує оптимальний захист 
інформації, усуваючи необхідність завантаження 
призначених для користувача даних. Комерцій-
ний дебют Cambricon-1A відбувся восени 2017 року 
на смартфоні Huawei Mate 10 Pro, першому в світі 
смартфоні зі ШІ (рис. 5).

Зараз Cambricon Technologies Co. є новатором у га-
лузі спеціалізованої архітектури чіпів та має кілька 
моделей процесорів. Подальшу роботу  Cambricon 
Technologies Co. буде спрямовано на комерціалі-
зацію цих пристроїв і хмарних обчислювальних 
платформ, а також на розробку високоефектив-
них інтелектуальних хмарних рішень із низьким 
енергоспоживанням для користувачів. Розробки 
компанії в галузі ШІ спрямовані на розв’язання 
таких завдань: розпізнавання обличчя, навігація, 
машинний переклад, визначення корисної інфор-
мації та «фейкових» новин. На сьогодні компанію 
Cambricon Technologies Co. вже оцінено в $1 млрд .

Рис. 4. Китайський чіп ШІ, Cambricon-1A. Рис. 5. Huawei Mate 10 Pro, перший у світі смартфон зі ШІ.

9. Докладно див.:
Сердечний О. В. (2017),
«Зроблено в Китаї – 2025»,
Україна – Китай, № 4 (10), с. 64-68.

10. Feldman M. (2016), «China Tops Supercomputer Rankings with New 
93-Petaflop Machine», TOP500.org, available at: https://www.top500.org/
news/china-tops-supercomputer-rankings-with-new-93-petaflop-machine/ 
(accessed 9 February 2018).

В галузі розробок програмного забезпечення Ки-
тай перебуває на одному рівні з іншими країнами 
щодо алгоритмів ШІ, проте китайські вчені домог-
лися певного прориву у розпізнаванні голосу та у 
цільовій рекламі. Завдяки глобальним платформам 
з відкритим вихідним кодом китайські компанії мо-
жуть швидко тиражувати найпередовіші алгоритми, 
розроблені  будь-де в світі. При цьому історично Ки-
тай сильно, а подекуди повністю, залежав від поста-
вок імпортних мікро-чіпів. 2015 року уряд США забо-
ронив трьом найбільшим світовим постачальникам 
чіпів (Intel, Nvidia та AMD) продавати елітні супер-
комп’ютерні чіпи Китаю. Крім того, було введено 
жорсткіший контроль за поставками основних тех-
нологій, які потенційно могли б сприяти ширшому 
розгортанню в Китаї систем ШІ. Для розв’язання цієї 
проблеми китайський уряд запровадив «Національ-

ні керівні принципи розвитку і просування індустрії 
інтегральних мікросхем», політику «Зроблено в Ки-
таї — 2025», а також заснував національний інвес-
тиційний фонд інтегральних мікросхем у $20 млрд. 
Ці ініціативи дали результат вже в червні 2016 року, 
коли китайський суперкомп’ютер Sunway TaihuLight 

 перевищив рекорд швидкості і 
станом на листопад 2017 року  утримує першість у 
списку TOP500 як найшвидший суперкомп’ютер у 
світі з рейтингом LINPACK 93 петафлопса (рис. 6). 
Цей суперкомп’ютер створювали без використання 
процесорів, розроблених у США. Згідно національ-
ної стратегії розвитку технологій ШІ, процесори ШІ 
нового покоління  матимуть широке застосування у 
різних цивільних галузях, а також в галузі безпеки і 
військової промисловості.

Рис. 6. Китайський суперкомп’ютер Sunway TaihuLight.
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стувати $15 млрд. у будівництво в чотирьох краї-
нах сімох лабораторій, які зосереджуватимуться на 
квантових обчисленнях та ШІ. Відомий китайський 
виробник електроніки Lenovo планує впродовж 
наступних 3-4 років інвестувати $ 1 млрд. у дослі-
дження в галузі ШІ. Китайська компанія SenseTime 
Group Ltd  розробляє програмне забез-
печення, яке допомагає додаткам ШІ розпізнавати 
обличчя та об’єкти. Клієнтами компанії є найбільші 
бренди-виробники смартфонів. В липні 2017 року 
SenseTime Group Ltd залучила інвестиції в розмірі 
$410 млн. Це найбільша сума, отримана в одинично-
му раунді серед компаній, які працюють у сфері ШІ. 
Засновник китайського стартапу Horizon Robotics 
Юй Кай розробляє чіпи ШІ, які використовувати-
муться в автономних транспортних засобах, а також 
для розпізнавання  облич. До 2020 року він планує 
підключити понад 100 млн. смарт-камер і оснастити 
30 млн. автомобілів новими процесорами. Horizon 
Robotics отримав  понад $1 млрд. інвестицій і наці-
лений на те, щоб, за словами Юй Кая, стати «Intel в 
епоху ШІ», розробляючи процесори, які дозволяють 
виробникам впроваджувати розумні алгоритми  до 
різноманітних типів пристроїв. Цікаво, що компанія 
Google після сімох років відсутності через блоку-
вання її сервісів в Китаї повернеться до цієї країни і 
відкриє тут лабораторію з вивчення ШІ, будуть очо-
люватимуть яку дві жінки: очільниця Стенфордської 
лабораторії ШІ, етнічна китаянка Лі Фейфей, і ко-
лишня очільниця компанії Snap Inc., раніше відомої 
як Snapchat, Лі Цзя. Оскільки на сьогодні Google є 
однією з провідних компаній в сфері ШІ, то це, безу-
мовно, є показником взаємного зацікавлення захід-
них і китайських компаній  у розвиткові ШІ.

НАУКА ТА ТЕХНІКАВ. О. КІКТЕНКО

20 липня 2017 року Прем’єр Держради КНР Лі 
Кецян провів чергове засідання Держради КНР, 
на якому був ухвалений спеціальний план 13-ої 
п’ятирічки з національних науково-технічних 

інновацій.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УХВАЛЕНОГО
СПЕЦІАЛЬНОГО ПЛАНУ Є: 

по-перше, посилення вихідних інноваційних мож-
ливостей, основних і передових технічних дослі-
джень, інтегрована оптимізація розподілу ресурсів; 

по-друге, зосередження на національній стратегії і 
вимогах щодо поліпшення життя населення, запуск 
нових важливих науково-технічних програм в галу-
зі квантового зв’язку, точної медицини; 

по-третє, створення високоефективних взаємодію-
чих новітніх екологічних мереж, створення єдиного, 
відкритого ринку технологій; 

по-четверте, прискорення реформування меха-
нізму функціонування системи управління науко-
во-технічним потенціалом. 

ФАКТИЧНО ЦЕ АМБІТНА
ПРОГРАМА ПЕРЕТВОРЕННЯ КИТАЮ НА

«ОСНОВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ШІ В СВІТІ».

На першому етапі — до 2020 року — Китай має до-
сягти прогресу в розробці нової теорії і нового 
покоління технологій ШІ, що буде реалізовано на 
певних пристроях і базовому програмному забез-
печенні. Крім того, у цей період будуть розроблені 
стандарти, політика і етика для ШІ. На другому ета-
пі — до 2025 року — очікується «великий прорив» 
в технологіях ШІ та його застосування, що призве-
де до «модернізації промисловості та економічної 
трансформації» Китаю. На третьому етапі — з 2025 
до 2030 року — Китай має стати світовим лідером в 
галузі ШІ, індустрія якого в Китаї оцінюватиметься 
у $150 млрд . Згідно із цим, одна із заявлених ці-
лей національного плану Держради КНР полягає у 
ширшій інтеграції громадянського, академічного і 
військового розвитку ШІ. Серед схвалених Держра-
дою КНР «проривних» технологічних проектів є й 
створення процесора-ШІ для запуску нейронних 
мереж. Новий чіп повинен мати у 20 разів більшу 
продуктивність та енергоефективність, ніж NVIDIA 
N40. Одним із важливих етапів на шляху досягнення 

цих амбітних планів є будівництво впродовж п’яти 
років технологічного парку ШІ загальною вартістю 
$2,1 млрд. в західному передмісті Пекіна, Меньтоугоу, 
де на території в 55 га планується розмістити 400 
компаній. Технологічний парк ШІ буде розроблений 
компанією Zhongguancun Development Group 

 у співпраці з китайськими й зарубіжни-
ми університетами, дослідницькими інститутами та 
великими підприємствами.

У своєму виступі на 19-му
Всекитайському з’їзді

Комуністичної партії Китаю
Генеральний секретар ЦК КПК
Сі Цзіньпін підкреслив, що для

подальшого розвитку країни
необхідно інтегрувати у реальну 

економіку новітні технології,
зокрема інтернет та ШІ.

Конкретним прикладом реалізації 
цих завдань стало прийняття

в кінці 2017 року Міністерством
науки і технологій КНР 

  трирічного плану
розвитку ШІ в рамках здійснення на-

ціональної стратегії Китаю
щодо досягнення глобального

технологічного лідерства
до 2030 року. Вперше до здійснення 

національної стратегії буде
залучено приватні компанії. 

Власник найбільших веб-сервісів Китаю Baidu сфо-
кусується на розвитку безпілотних авто; гігант ін-
тернет-комерції Alibaba Group  — на 
впровадженні технології ШІ у міську інфраструкту-
ру, зокрема на його використанні у громадському 
транспорті; технологічна компанія Tencent  
вивчатиме можливості використання ШІ в медичній 
діагностиці, а компанія інформаційних технологій 
iFlyTek (科大讯飞) — займатиметься розвитком голо-
сових технологій. У жовтні 2017 року Alibaba Group 
оголосила про плани впродовж трьох років інве-

14. Kharpal A. China wants to be a $150 billion world leader in AI in less than 
15 years // CNBC. – 21 July 2017. –

15. Simonite Т. (2017), “China Challenges Nvidia's Hold on Artificial Intelligence 
Chips”, available at: https://www.wired.com/story/china-challenges-nvidias-
hold-on-artificial-intelligence-chips/ (accessed 16 February 2018).

16. CNBC (2018), “China is building a giant $2.1 billion research park dedicated 
to developing A.I.”, available at: https://www.cnbc.com/2018/01/03/china-is-
building-a-giant-2-point-1-billion-ai-research-park.html
(accessed 16 February 2018).

17. Meng Jing and Dai S. (2017), “China recruits Baidu, Alibaba and Tencent 
to AI ‘national team’”, available at: http://www.scmp.com/tech/china-tech/
article/2120913/china-recruits-baidu-alibaba-and-tencent-ai-national-team 
(accessed 16 February 2018).

18. Meng Jing (2018), “AI data scientist seeks to build ‘China’s Intel’ after 
leaving Baidu”, available at: http://www.scmp.com/tech/china-tech/
article/2133208/intel-backed-china-start-building-brains-self-driving-cars-
powering (accessed 16 Feb. 2018).

19. Feng C. (2017), “Google Launches AI Lab in China”, available at:
https://www.caixinglobal.com/2017-12-13/google-launches-ai-lab-in-
china-101184470.html (accessed 16 February 2018).

11. Science, technology, engineering, mathematics (STEM) – термін, який 
зазвичай використовуєтьсяють при визначенні методології в галузі 
освіти і та при виборі навчального плану в школах з метою підви-
щення конкурентоспроможності в галузі царині розвитку науки і тех-
нологій. STEM-освіта освіту бере участьзадіяно у розвитку робочої 
сили, інтересів інтересах національної безпеки та імміграційної ім-
міграційній політикиполітиці. STEM-освіту прийнято в Китаї, Канаді, 
США, Австралії та Туреччини.

12. Синьхуа новости (2018), «Китайский университет начал использовать 
искусственный интеллект для проверки сочинений студентов»,
доступно по адресу: http://russian.news.cn/2018-01/23/c_136918883.htm
(доступ 16 февраля 2018).

13. Синьхуа новости (2017), «На заседании Госсовета КНР принят специаль-
ный план 13-й пятилетки по национальным научно-техническим инноваци-
ям», доступно по адресу: http://russian.news.cn/2016-07/21/c_135528190.htm  
(доступ 17 февраля 2018).

За оцінками експертів,
половина всієї виконуваної
роботи в Китаї може бути

автоматизована, тобто
друга економіка світу має
найбільший потенціал для

впровадження ШІ.
Тому й не випадково,

що Китай сьогодні є одним
з провідних світових центрів

розвитку ШІ і  справляє
колосальний вплив

на розвиток цієї наукової
галузі в усьому світі.

Широке впровадження
технологій ШІ може мати

вирішальне значення
для подальшого економічного 

зростання Китаю в  умовах 
безперервного зростання 

населення, яке зумовлює собою
й необхідність прискорити

зростання продуктивності.
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КИЇВСЬКА
ГІМНАЗІЯ СХІДНИХ МОВ

у контексті китаєзнавства України

комплекси з китайської мови для 1-11 класів. Юні 
філологи-китаєзнавці демонструють знання фоне-
тики, лексики, лінгвістичних особливостей мови, 
культури, культурно-мовних цінностей китайського 
народу. Єдність урочної, позаурочної, позакласної 
діяльності педагогічного колективу Київської гімна-
зії східних мов № 1 відіграє позитивну культуроло-
гічну роль, формує стійке зацікавлення китайською 
мовою, культурою, сприяє інтеграції вітчизняної 
освіти до світового освітнього простору, зміцнює 
українсько-китайські освітні та творчі зв’язки. 

Відкриття Школи Конфуція у гімназії переконало, 
що можливості співпраці далеко не вичерпані. Ще 
2002 року Китай, використовуючи досвід країн сві-
ту з розповсюдження національних мов, розпочав 
відкривати за кордоном центри вивчення китай-
ської мови та культури. 2004 року такі центри от-
римали офіційну назву – «Інститут Конфуція» (孔子
学院). Це ім’я було обрано невипадково. Конфуцій 
(Кун-Цзи), який жив у VI столітті до нашої ери, – най-
видатніший китайський мислитель і просвітитель, 
засновник філософської течії, яка й сьогодні є осно-
вою традиційної культури китайського суспільства. 
Треба зазначити, що Інститути Конфуція вже стали 

місцем культурного обміну між носіями мови – ки-
тайцями та іноземцями, де всі охочі можуть вивчати 
китайську мову та отримувати знання про китайську 
культуру. 

Урочисте відкриття першого в Україні класу Шко-
ли Конфуція із поглибленим вивченням китайської 
мови відбулося 22 грудня 2015 року у приміщенні 
Київської гімназії східних мов № 1. Ця подія відкри-
ла перспективи широкої та багатогранної співпра-
ці: у Школі Конфуція працюють педагоги з Китаю, 
створено оригінальну методичну базу, облаштова-
но лінгафонні та мультимедійні кабінети. До біблі-
отечного фонду гімназії передано сотні книг спеці-
альної літератури для навчання учнів. Основними 
напрямами роботи Школи Конфуція в гімназії є 
організація курсів китайської мови для школярів 
та дорослих із використанням можливостей муль-
тимедіа та Інтернет-ресурсів; проведення олімпіад 
та конкурсів із китайської мови та країнознавства; 
організація стажувань у Китаї; тестування учнів з 
метою отримання ними сертифіката на рівень знан-
ня китайської мови. Для гімназистів проводиться 
HSK  — стандартизований кваліфікаційний іспит із 
китайської мови для осіб, які не є носіями мови.

У системі міжнародних україн-
сько-китайських культурно-освіт-
ніх відносин Київська гімназія 
східних мов № 1 посідає особливе 
місце. Гімназію східних мов №1 
було створено на базі Київської 
середньої школи-інтернату №1 із 
поглибленим вивченням китай-
ської мови, яку було заснована 
ще в 1956 р. Гімназія працює за 
власним навчальним планом та 
програмами з китайської мови. 
Встановлені ще 1986 року зв'язки 
школи із китайськими студента-
ми, вченими- стажистами київ-
ських університетів переросли 
у тісну співпрацю, навіть можна 
казати, дружбу. Відвідини гімна-
зії делегаціями найвищого рівня 
з Китаю, встановлення прямих 
культурно-освітніх зв'язків із Хар-
бінською середньою школою ви-
щого розряду № 6, взаємні візити 
делегацій шкіл, керівників освіти 
м. Харбіна та школи-інтернату №1 
м.  Києва, мовне стажування вчи-
телів, учнів, участь гімназистів у 
літніх мовних таборах у КНР – ось 
неповний перелік плідної роботи 
гімназії з формування еліти укра-
їнських китаєзнавців.

Досвід багатьох років праці пе-
дагогів гімназії втілено в успіш-
ну струнку систему роботи, у 
сходознавчу спеціалізацію на-
вчально-виховного процесу. Вчи-
телі китайської мови здавна роз-
робляють навчальні програми 
та сучасні навчально-методичні 

О. ПРОСКУРА

Оксана Проскура

директор Київської
гімназії східних мов № 1,

учитель-методист,
відмінник освіти

України

Розвиток економічних, культурних та політичних зв’язків України з країнами Сходу зу-
мовлює неослабне зацікавлення у вивченні мов і культур цього регіону. Однією з най-
популярніших мов є китайська, носії якої становлять шосту частину населення нашої 
планети. Про зростання популярності свідчить щорічне збільшення кількості абітурі-
єнтів, які бажають навчатися на китаєзнавчих відділеннях університетів. Тільки за два 
останніх роки 25 випускників Київської гімназії східних мов № 1 стали студентами про-
відних вищих навчальних закладів КНР. Зустрічний рух Китайської Народної Республіки 
до різнопланової співпраці з європейськими країнами стимулює вивчення китайської 
мови як у Європі в цілому, так і в Україні зокрема. 
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Особливе місце в роботі Школи Конфуція та Київ-
ської гімназії східних мов № 1 посідає проведення 
Міжнародного учнівського конкурсу “Китайський 
міст”, організатором якого є Ханьбань, штаб-квар-
тира Інститутів Конфуція, відділ освіти Посольства 
Китайської Народної Республіки в Україні, Інститут 
Конфуція Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Київська гімназія східних 
мов № 1 виступає як співорганізатор конкурсу. Осо-
бливо пишається гімназія тим, що в її стінах відбу-
лося вже 10 Всеукраїнських відбіркових турів цього 
престижного Міжнародного конкурсу. 

«Китайський міст» – найяскравіша подія року для 
усієї гімназії. Для педагогів та учнів дуже важли-
во, щоб відкриття, фінал відбіркового туру кон-
курсу, концерт під час перерви на конкурсі стали 
незабутнім дійством для всіх: учасників, гостей, 
учителів, батьків, вболівальників. Чинником попу-
лярності конкурсу є те, що продемонструвати свої 
знання китайської мови та непересічні таланти ма-
ють можливість не лише учасники «Китайського 
мосту», а й учні, які задіяні у проведенні конкурсу. 
Без перебільшення можна сказати, що взяти участь 
у цьому заході вважають за честь гімназисти з пер-
шого до одинадцятого класу. Тобто і ті, хто щойно 
розпочав вивчати китайську мову, і ті, хто своє май-
бутнє пов'язує з китаєзнавством. На наш погляд, усе 
це не лише надихає на подальшу перемогу учасни-
ків конкурсу "Китайський міст", а й перетворює сам 
захід на чудове свято знань і талантів. Безперечно, 
те натхнення, яке отримують переможці першого 

етапу конкурсу "Китайський міст" під час його про-
ведення в гімназії, багато в чому зумовлює їх досяг-
нення на завершальному етапі, який проводиться в 
Китаї. Висока довіра представляти нашу країну, наш 
народ, рідну гімназію на міжнародному конкурсі 
окрилює, підтримує і дає наснагу крок за кроком 
наближатися до мрії.

У жовтні 2017 року в Китаї відбувся фінал ювілей-
ного 10-го Міжнародного конкурсу серед учнів «Ки-
тайський міст». Представники 110 команд із 96 країн 
світу, а це понад 200 учасників, з’їхалися до ма-
льовничого міста Куньмін провінції Юньнань, щоб 
позмагатися у рівні володіння китайською мовою 
та у знаннях культури й традицій Китаю. Україну на 
конкурсі представляли переможці Всеукраїнського 
відбіркового туру – учні 11-Б класу Київської гім-
назії східних мов №1 Анастасія Байдюк та Дмитро 
Гордєєв, які прибули до Китаю у супроводі вчите-
ля-методиста китайської мови Тетяни Василівни 
Павленок. 

У Китаї цей авторитетний та популярний конкурс 
проходить у декілька етапів. Перш за все учасни-
ки складають письмовий іспит на знання мови та 
культури Китаю, за 60 хвилин відповідають на 50 
найрізноманітніших запитань. Під час другого ета-
пу конкурсанти розповідають про себе та ставлять 
міні-виставу на оголошену напередодні тему. Тре-
тій етап – один із найяскравіших – демонстрація та-
лантів. Тут учасники показують свою індивідуаль-
ність та креативність, рівень опанування того чи 

іншого мистецтва. Їх успіх залежить від того, вони 
якою мірою зможуть вони справити враження на 
суворе журі. На цьому етапі українська команда 
виступила блискуче, навіть викликала справжній 
фурор. Адже ще ніхто до цього не наважувався ви-
конати танець левів на ходулях. Цей номер було 
відзначено особливою нагородою журі, а також 
представлено на церемонії закриття конкурсу у 
Великому театрі міста Куньмін. 

Після перших трьох етапів журі обирає 20 найкра-
щих команд: по п’ять з кожного континенту, які 
досягають півфіналу і продовжують змагання. Тут 
учасники демонструють свої знання китайських 
віршів та прислів’їв. Хто закінчує змагання на цьо-
му етапі, бере участь у різних культурних заходах 
та екскурсіях. У наступний, п’ятий етап, проходить 
десять команд: по дві команди з континенту. Тут 
конкурсанти більш детально знайомляться зі ста-
родавньою китайською культурою та змагаються 
у знаннях давньої історії Китаю. Після триденного 
напруженого суперництва обирають команди-чем-
піони із кожного континенту, які продовжують 
свою боротьбу у фіналі. Він проходить на великій 
сцені у вигляді яскравої вистави, а журі визначає 
переможця конкурсу та дарує головний приз – без-

коштовне навчання на одній із спеціальностей у 
будь-якому китайському університеті. Переможцем 
10-го конкурсу стала команда зі Сполучених Штатів 
Америки. Під час фіналу також нагороджують учас-
ників, які набрали максимальну кількість балів у 
голосуванні глядацьких симпатій, та учасників, які 
були найкращими на різних етапах конкурсу. 

За результатами змагань українська команда по-
казала надзвичайно високий рівень підготовки, 
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увійшла до двадцятки найсильніших команд світу, 
до п’ятірки найсильніших команд Європи та отри-
мала рекордну кількість нагород. Вона стала пере-
можцем в онлайн-голосуванні глядацьких симпатій; 
посіла третє місце у загальному командному заліку. 
Учасниця від нашої країни Анастасія Байдюк посіла 
ІІІ сходинку в особистому заліку, а її партнер, одинад-
цятикласник Дмитро Гордєєв, отримав спеціальний 
приз конкурсу за творчість і талант. Талановиті учні 
випускного класу Київської гімназії східних мов № 1 
мріють навчатися в Китаї, щоб набуті знання застосу-
вати на благо нашої держави, повернувшись в Укра-
їну. Перший крок зроблено: наша команда отримала 
диплом, який дає можливість безкоштовного нав-
чання китайської мови впродовж року у будь-якому 
китайському університеті із наданням стипендії та 
оплатою авіаквитка до Китаю. 

Цьогоріч конкурс був пов’язаний із Форумом міжна-
родного співробітництва "Один пояс – один шлях", 
тому конкурсанти мали змогу між етапами змагань 
детально ознайомитися із досягненнями розвитку 

Китаю у різних галузях. Так, вони відвідали високо-
технологічне підприємство UBTECH ROBOTICS CORP, 
яке досліджує, розробляє та виробляє роботів-гума-
ноїдів, а також Юньнаньску фармокологічну корпо-
рацію Байяо, яка виробляє препарати традиційної 
китайської медицини. 

Девізом конкурсу «Китайський міст» впродовж ба-
готьох років є , що означає 
«Вивчаючи китайську мову, матимеш друзів у цілому 
світі». І це насправді так, бо організатори та волон-
тери конкурсу намагаються зробити так, щоб кон-
курсанти мали змогу поспілкуватися із представни-
ками більшості країн світу та знайти собі друзів на 
різних континентах Землі.

Китаєзнавчий напрям роботи Київської гімназії схід-
них мов № 1 є складником багатогранної діяльності 
педагогів із виховання й розвитку обдарованих і 
здібних дітей для забезпечення майбутнього висо-
кого рівня інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу України.
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ПОЕТИЧНИЙ ДІАЛОГ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
І ДУ ФУ:

СОЦІАЛЬНО-
ІСТОРИЧНІ
«ВІЗІЇ»

14 грудня 2017року в мальовничому сквері київського Ботанічного саду 
імені академіка О. В. Фоміна відбулося урочисте відкриття скульптурної компо-
зиції відомого китайського митця У Вейшаня  «Ворота душі. Діалог Тара-
са Шевченка і Ду Фу» («灵魂之门——塔拉斯·舍甫琴科与杜甫对话»). За основу ком-
позиції автор обрав дві книги, які утворюють метафоричну «браму» духовного 
єднання двох народів і символізують діалог видатних представників української 
та китайської культур. З однієї книги постає задумливий Кобзар, який нотує на 
папері палкі та журливі думи і, лише на мить відірвавшись від них, споглядає 
щось незбагненне  перед собою. З іншої – образ танського поета-філософа, який 
зосереджено вдивляється у далечінь, шукаючи натхнення. За спостереженням 

українського мистецтвознавця О. Ковальчука, «образ Ду Фу сво-
єю незворушністю, яка, проте, не створює враження закосте-

нілості чи ізольованості, дає зрозуміти глядачеві, що діалог 
з [далекою] культурою має почати саме він»… 

Н. С. Ісаєва

Що ж об’єднує цих двох великих митців? Про що 
ведуть вони свій діалог, долаючи межі часу, про-
стору, культур і цивілізацій?

«Великих героїв і поетів створює народ у моменти 
найвищого напруження в житті нації – в моменти, 
коли вони потрібні людям як повітря, як пожива…» 
[цит. за:  Дзюба І., 2008, С. 15] – ці слова Жоржі Амаду 
цілком можна віднести до тих складних і почасти 
трагічних моментів історії китайського і україн-
ського народів, котрі явили світу унікальні таланти 
своїх поетів.

Ду Фу (712–770) жив у часи послаблення могутності 
танської імперії. Криза в державі була спричинена 
необхідністю децентралізації господарської сис-
теми, що позбавило б населення від сплати вкрай 
важких державних податків і виконання непосиль-
них повинностей. Загальне невдоволення викли-
кала також поведінка імператора Тан Сюаньцзуна, 
який не переймався державними справами, захо-
пившись принадами своєї наложниці Ян Ґуй-фей. 
Тому біди і природні лиха, що спіткали мешканців 
Піднебесної, розцінювалися як кара Неба за ганеб-
ні вчинки його Сина. Криза  зростала і у 755 році 
вибухнула масштабним заколотом, очолюваним 
генерал-губернатором однієї з північних провінцій 
Ань Лушанем. Ускладнений міжусобною боротьбою 
в таборі повсталих, заколот перетворився на май-
же десятилітню війну (з 755 по 763 рр.). Лихоліття 
воєнного часу були примножені грабіжницькими 
набігами кочовиків [Шекера Я., 2013, С. 9–11].

Ду Фу народився у збіднілій сім’ї чиновника і був 
вихований згідно з приписами конфуціанського мо-
рального кодексу. Втім, доля не вготувала йому чи-
новницької кар’єри і заможного життя, натомість – 
провела тяжкими шляхами мандрівок і поневірянь. 
Він пережив голод, полон у таборі заколотників, 

довгу розлуку з рідними, душевні муки й розчару-
вання. Ду Фу на власні очі бачив неприховану прав-
ду життя простих людей, що стало підґрунтям  його 
пронизливо-відвертих віршів. Китайські дослідники 
відзначають новаторство Ду Фу як поета-реаліста.

Про глибоко народне коріння творчості україн-
ського Кобзаря годі й говорити. Тарас Шевченко 
(1814–1861) народився у сім’ї кріпака і змалечку від-
чував той страшний тягар особистісного, соціально-
го й національного пригнічення, під яким потерпав 
український народ. І. Дзюба  слушно відзначає: «Як 
кріпак, який став своїм у мистецькому світі, він мав 
ширший діапазон соціальних переживань, драма-
тичнішу біографію і складніший духовний світ; як 
талановитий і пристрасний живописець, він мав до-
даткове джерело мистецьких імпульсів. Оця більша 
суб’єктивність да вала глибший вимір його органіч-
ній народності...» [Дзюба І., 2016].

Отже, розділені часом, простором і культурними 
традиціями поети переймалися подібними пробле-
мами історичного та соціального буття людини  / 
народу, а також органічно поєднували їх із фактами 
власної «драматичної біографії» і трансформували 
в індивідуальному «складному духовному світі».

ІСТОРІОСОФІЯ ПОЕТІВ
Історичне минуле України є на-
скрізною темою у творчості 
Т.  Шевченка, яку він осмислює 
в різних аспектах і проекціях 
впродовж усього життя. Г. Грабо-
вич виділяє три групи історичних 
творів Кобзаря: 

1)  поезія і проза з яскраво ви-
раженим епічним чинником, що 
освітлює відомі історичні події та 
розповідає про легендарних осо-
бистостей, як-от: «Тарасова ніч» 
(1838), «Іван Підкова» (1839), «Гай-
дамаки» (1840–1841), «Гамалія» 
(1842), «Невольник» (1845) тощо;

2) медитативна лірика – роздуми 
про українське минуле, найчас-
тіше про занепад колишнього 
щасливого стану буття, а саме: 
«Думи мої» (1839), «Розрита моги-
ла» (1843), «Чигирине, Чигирине» 
(1844), «Великий льох» (1845), «Хо-
лодний Яр» (1845) тощо; 

3) народнопісенна проекція іс-

торії у віршах періоду заслання: 
«Хустина» (1847), «У тієї Катери-
ни» (1848), «Ой крикнули сірії 
гуси» (1847) тощо [Грабович Г., 
1998, С. 42–44]. Т. Шевченко нама-
гається проникнути у глибинну 
сутність знаменних подій (насам-
перед воєнних змагань), аби зро-
зуміти «причини злетів і падінь 
української нації» [Семенюк Г., 
2013, С.  5]. Кобзар відшукує коди 
національної ідентичності укра-
їнців у силі духу й мужності бор-
ців за волю. Він не ставить собі 
за мету достовірно й точно рес-
таврувати історичні події, радше 
– вдається до «міфотворчості», до 
переосмислення минулої слави, 
щоб з’ясувати: «Чия правда, чия 
кривда / І чиї ми діти». Головне – 
збудити приспану гідність співві-
тчизників, відновити пам’ять про 
козацьку звитягу, дух побратим-
ства, відданість священній вірі. 
Вже у романтичній поемі «Гай-
дамаки» молодий Т.  Шевченко 
виявляє сміливість не лише по-

літичну (поема просякнута духом 
народної помсти), але й естетич-
ну – «він творить поетичну візію 
великої історичної драми, впису-
ючи її в масштабні історіософські 
та світоглядні рефлексії» [Дзюба 
І., 2008, С. 146]. 

Сучасні дослідники (Г. Грабо-
вич,  І.  Дзюба) констатують неод-
нозначне ставлення Т. Шевченка 
до зображуваних ним подій. З 
одного боку – це вияв безмежної 
сміливості, патріотизму і жертов-
ності історичних та легендарних 
ватажків (Ґонта, Залізняк, Гама-
лія, Наливайко, Палій, Іван Підко-
ва, Тарас Трясило та ін.), а з дру-
гого – жахлива «кривава драма». 
Поет як «батальний живописець» 
не шкодує яскравих барв і гі-
перболізованих образів для від-
творення козацьких «червоних 
бенкетів»: блиск «свячених» у 
світлі «білолицього», море крові, 
вогнища пекельних пожеж, гори 
мертвих тіл…
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Смеркалося. Із Лисянки 
Кругом засвітило: 

Ото Ґонта з Залізняком 
Люльки закурили. 

Страшно, страшно закурили! 
І в пеклі не вміють 

Отак курить. Гнилий Тікич 
Кров'ю червоніє 

Шляхетською, жидівською; 
А над ним палають 
І хатина, і будинок; 

Мов доля карає 
Вельможного й неможного

(«Гайдамаки»).

Часом батальні сцени поєднуються із при-
родними стихіями, що надає подіям все-
ленського масштабу та «сакральної» (да-
ної Богом) сили: 

Висипали запорожці — 

Лиман човни вкрили. 

«Грай же, море!» — заспівали, 

Запінились хвилі. 

Кругом хвилі, як ті гори: 

Ні землі, ні неба. 

Серце мліє, а козакам 

Того тілько й треба

(«Іван Підкова»).

Вкрай важливим для Кобзаря залишається 
«людський вимір» війни. Поет розкриває 
потворність людської сліпої ворожнечі та 
жадання помсти. Кривавий розбрат – це не 
той шлях, яким українці мають прямувати 
у своє майбутнє. Т.  Шевченко висловлює 
надію на можливість відновлення «тихого 
раю» у спільноті слов’янського братерства:

ОТАК-ТО, ЛЯШЕ, ДРУЖЕ, БРАТЕ! 
…………………………………….

Подай же руку козакові 
І серце чистеє подай! 

І знову іменем Христовим 
Ми оновим наш тихий рай

(«До поляків»).

Історична проблематика була магістральною і в творчості 
Ду Фу, хоча не такою масштабною, як у Кобзаря. Сучасни-
ки називали поетичний доробок Ду Фу «віршованою істо-
рією»  На відміну від Т. Шевченка, танський митець 
звертається не до минулих часів, а здебільшого – до його 
сучасності. Він творить своєрідний літопис подій танської 
доби з історично достовірними подробицями та фактами 
власної біографії. Історіософія Ду Фу також відображає 
військові походи і повстання, що розгорталися на про-
сторах Піднебесної. Однак його концепція війни посутньо 
відрізняється від Шевченкової. Тут не йдеться про наці-
ональну славу і звитягу героїв – у війні Ду Фу вбачає по-
рушення гармонії світу, що є результатом загарбницької 
політики владоможців, передусім імператора. Цей мотив 
простежується у двох поетичних циклах під спільною наз-
вою «В похід до кордону» , у 
«Пісні про бойові колісниці»  та інших творах, 
що належать до тематичного напряму «прикордонної» 
лірики . У медитативному вірші «Ночівля у теремі 
біля річки»  поет відтворює тривожну атмос-
феру воєнного стану через метафору ночі – час полюван-
ня хижих звірів і птахів:

Шугають примарами в синь

журавлі і лелеки,

Шакали й вовки пожвавішали –

їжа нова...

Журюся війною, не сплю –

сон мій вилито з глека;

Безсилий гармонію дати

я небу й землі. І безсилі слова

(пер. Я. Шекери).
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Тим не менш, «людський вимір» війни у творах Ду 
Фу неоднозначний. Як носій конфуціанської моралі 
поет вважає священним обов’язком чоловіка участь 
у воєнних походах, якщо того потребує Батьківщина 
(зокрема виступ імператорських військ проти зако-
лотників, очолюваних Ань Лушанем, Ду Фу вважає 
справою порятунку імперії). Тому в його поезії зву-
чать мотиви вірності присязі, готовності простих во-
яків самовіддано служити Батьківщині. Так, у вірші 
«Прощання молодят» , що наслідує стиль 
давніх народних пісень юефу, юна дружина, про-
воджаючи чоловіка до війська, звертається до нього 
з дороговказом: 

Не згадуйте постійно наш союз і шлюб святий;
Служіть старанно, віддано і чесно Батьківщині.
Бо як дружини воїнів у війську з ними йдуть –

То спаду бойового духу може буть причина
(пер. Я. Шекери).

Ду Фу лише зрідка лаконічно описує 
батальні сцени, натомість не жал-
кує ліричних і драматичних фарб 
для зображення лиха, яке несе вій-
на простому народові. Він створив 
цілу низку психологічних портретів 
вояків – молодих і старих, завзя-
тих і зажурених, рішучих і втомле-
них, – розкриваючи (часто від пер-
шої особи) їхній внутрішній стан у 
найскрутніші моменти військових 
походів. Наскрізним мотивом «при-
кордонної» лірики Ду Фу є болісне 
розставання солдата з родиною та 
втрата сподівань на повернення. 
Так, у славнозвісній «Пісні про бо-
йові колісниці» автор описує сльо-
зи й молитви дружин і матерів, які 
проводжають чоловіків у похід до 
північного кордону; далі звучать 

нарікання, що втрата селян на війні 
обертається занепадом господар-
ства («Ви не знаєте, як-то повсюди 
/ В оселях держави нашої ханьської 
/ Виростає лиш терен – не рис...», 
пер. Я.  Шекери). Кінцівка «Пісні…» 
лірична і зворушлива – це скорбот-
не багатоголосся неприкаяних душ 
загиблих воїнів, що плачуть над 
кордоном імперії, вкритим кістками:

Душі щойно загиблих 
Мучаться марно, 

Плачуть душі 
Загиблих давно;

І похмуре, задощене небо 
Розривають ридань їхніх ноти

(пер. Я. Шекери).

Я приїхав на схід –

від домівки це тисячі лі .

Як уляжеться бунт,

повернуся якої весни?

Споглядаю над містом гусей –

серце рветься з німої журби,

Бо на північ летять,

на Вітчизну вертають вони!

(пер. Я. Шекери).

Часто у віршах Ду Фу, які торкаються теми вій-
ни, постає мотив туги за рідною домівкою (при-
таманний танській поезії в цілому):

У цитованому вірші «Повертають-
ся дикі гуси»  автор вико-
ристовує промовистий образ птахів 
/ гусей, що втілюють сум поета і сим-
волізують звістку з дому. Цікава па-
ралель зринає у вірші Т.  Шевченка 
«Думка» (Тече вода в синє море…»), 
де йдеться про козака, який шукав 
долю за морем. Народнопісенний 
образ журавлів, що вертаються до-
дому, також втілює сум героя та його 
душу, яка болить за Україною.

Сидить козак на тім боці,— 

Грає синє море. 

Думав, доля зустрінеться,— 

Спіткалося горе. 

А журавлі летять собі 

Додому ключами. 

Плаче козак — шляхи биті 

Заросли тернами.
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Часто посередником між ліричним героєм-мандрів-
цем і Батьківщиною в поезії Ду Фу виступає місяць. 
Зауважимо, що нічне світило в танській ліриці ви-
ступало також “незримим зв’язковим” між розлу-
ченими закоханими, подружжям, рідними, оскільки 
ним милувалися  одночасно у різних місцях Підне-
бесної [Шекера Я., 2013, С. 23]:

Лиш місяць в Фучжоу засяє сьогодні,
Дружина пошле йому погляд самотній.
Сумую за дітьми, втомивсь від чекань.
Не сміють і думать вони про Чан’ань.
Волосся дружини – мов хмарка пухка,

Застигла у сяйві, мов яшма, рука.
Коли ж до вікна підійдемо опівночі ми,

То місячне світло осушить нам сльози сумні. 
(«Місячна ніч», «月夜», пер. К. Мурашевич).
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столиці прямував до повіту Фенсян» 
. Автор показує розкоші придворного 

чиновництва на різкому контрасті зі скрутою про-
стого люду. Світ ліричного героя поділено навпіл: 
на заможних підлабузників імператора, забаганкам 
яких не має меж («золоті палати», розваги з «не-
бесними феями», дороге вино і вишукані страви), 
та на злиденних людей, що вмирають від голоду та 
лютих морозів. 

Гостей пригощають тут супом з копита верблюжого,
Апельсини із ніжним пушком –

на мандаринах духмяних.

Линуть пахощі мʼяса й вина із хоромів ошатних,
Та замерзли померлих кістки –

на вулицях, попід тинами.

Розцвітання й занепад – близесенько, лиш на крок!
Ох, печаль і скорбота – нелегке моє повідання

(пер. Я. Шекери).

Це влучне протиставлення надалі використовува-
тиметься послідовниками Ду Фу, зокрема поета-
ми-реалістами періоду «4 травня» (20-ті рр. ХХ ст.). 

Кажучи про спільні риси творчості Шевченка і Ду 
Фу, не можна обійти «жіночу тему». Загалом тяжко 
порівняти розмаїття та психосоціальну деталізацію 
жіночих образів поезії Кобзаря із досить символіч-
ними,  «контурними» портретами китайських кра-
сунь танського митця.  Але об’єднує поетів пильна 
увага до жіночої долі в цілому.

За спостереженням українських шевченкознавців, 
головними персонажами багатьох творів Кобзаря 
є жінки, а однією з найпродуктивніших соціальних 
і морально-етичних тем – тема материнства [Cене-
та М., 2016, С.  251]. Причини цього полягають у де-
кількох  чинниках: по-перше, в загальнолюдському 
архетипному ототожненні понять «Мати–Земля», 
«Мати–Батьківщина»; по-друге, в особистій долі 
Шевченка, а саме –  у його сирітстві, яке спричини-
лося до особливого сприйняття материнства / жі-
ночності; по-третє, у соціальній системі кріпацтва, 
яке найбільшої кривди завдавало насамперед жінці 
[Дзюба І., 2008, С. 102]. Тому Т. Шевченко з особливим 
співчуттям і болем переповідає трагічну долю жін-
ки-жертви, яка стає покриткою («Катерина», «Най-
мичка», «Слепая»), черницею («Мар’яна-черниця»), 
божевільною («Причинна», «Відьма») тощо. Втім, 
майже у кожній героїні автор намагається виявити 
і культивувати образ матері, її здатність до жертви 
заради власної дитини («Наймичка», «Слепая» та 
ін.). Квінтесенцією Шевченкового вшанування ма-
теринства є поема «Марія»,  де автор подає власну 
інтерпретацію біблійного образу Богородиці.

Т.  Шевченко вважав, що закріпачення селянства, 
як і пов’язане з ним національне поневолення, є 
найбільшим лихом українського народу. Тому поет 
послідовно й сміливо таврував кріпацтво, показу-
вав «увесь жах панських знущань над селянством, 
усю нелюдськість системи власності на людей» 
[Дзюба І., Жулинський М., 2003, С.  31]. Найяскра-
віше ці мотиви проявилися у сатиричній поезії 
1840-х–1850-х рр.:

І не в однім отім селі, 
А скрізь на славній Україні 

Людей у ярма запрягли 
Пани лукаві… Гинуть! Гинуть! 

У ярмах лицарські сини…
(«І виріс я на чужині…»)

Он глянь,– у тім раї, що ти покидаєш, 
Латану свитину з каліки знімають, 
З шкурою знімають, бо нічим обуть 

Княжат недорослих; а он розпинають 
Вдову за подушне, а сина кують, 

Єдиного сина, єдину дитину, 
Єдину надію! в військо оддають! 

Бо його, бач, трохи! а онде під тином 
Опухла дитина, голоднеє мре, 

А мати пшеницю на панщині жне
(комедія «Сон»).

Картина панських знущань закарбувалася у свідо-
мості Т.  Шевченка змалечку і набула емоційно-ху-
дожніх обрисів у його зрілій творчості. Походження 
з «низів» народу і особистий кріпацький досвід за-
безпечили «широкий діапазон соціальних пережи-
вань» автора, якого вочевидь бракує китайському 
поетові. Погляд Ду Фу на соціальну нерівність досить 
загальний, так би мовити – «зовнішній». Митець но-
тує ті картини народного життя, які розгорталися 
перед його очима під час мандрівок просторами 
Китаю. Часом поет залучає образи й мотиви народ-
них пісень юефу, які відтворюють особливості жит-
тя і звичаїв селянства. Найбільшим лихом простого 
люду Ду Фу вважає не лише сваволю можновладців, 
а й безчинство вояків у смутні часи змагань за вла-
ду у Піднебесній. 

Коні військові і ті,
що за плугом, не люблять війну.

Нині із тисячі в нас
вижива сто сімей невеселих.

Все забирають в сумної вдовиці
вояки дебелі...

Осінь. На свято врожаю –
ридання й розпука у селах

(«Місто Білого Імператора», пер. Я. Шекери).

Новаторським осмисленням вражаючої соціаль-
ної нерівності вирізняється в доробку танського 
митця вірш «П’ятсот слів про мої відчуття, коли зі  
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У поезії Т. Шевченка схожу функцію виконує образ зорі:

На синє небо виходить зоря. 
Ой зоре! зоре! — і сльози кануть. 
Чи ти зійшла вже і на Украйні? 

Чи очі карі тебе шукають 
На небі синім? Чи забувають?

(«Сонце заходить, гори чорніють…»)

ІСТОРІОСОФІЯ ПОЕТІВ

Туга поета в неволі за Україною, як за-
значає І. Дзюба, передається у звернен-
ні до дівочої пам’яті («очі карі» шукають 
його «зорю» на «синім небі»). Тобто 
дівоче щире серце символізує відгук 
самої України, інтимізує зв’язок поета 
з Батьківщиною [Дзюба І., 2008, С.  430]. 
Такий самий символічний зміст у поєд-
нанні образу місяця, «самотнього по-
гляду дружини» та сліз простежується і 
в наведеній поезії Ду Фу «Місячна ніч».

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА

Обидва поети гаряче переймалися соціально-політичним 
становищем своєї Батьківщини та життям простої люди-
ни, що знайшло відображення у наскрізних соціальних моти-
вах їхньої творчості. 
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У китайській поезії танської доби «жіноча тема» 
здебільшого регламентується канонами кла-
сичного жанру ши . Зокрема у тематичному 
напрямі поезії-нарікання  культивується 
образ жінки/дружини, яка самозречено чекає 
господаря-чоловіка з далеких походів. При-
кметно, що виражати почуття любові, туги, 
відданості має жінка до чоловіка, а не навпа-
ки. Тому поети-чоловіки (Лі Бо, Бо Цзюйі, Юань 
Чжень та ін.) часто вдавалися до зображення 
почуттів від імені своїх героїнь. Втім, відомий 
дослідник китайської культури Р.  ван Ґулік за-
уважує, що численні вірші, написані танськими 
поетами від імені жінки, «надзвичайно однома-
нітні, в них за допомогою традиційних виразів 
відтворюються гіркі нарікання, і найчастіше 
вони непереконливі» [Гулик ван Р., 2006, С. 262]. 
На наш погляд, Ду Фу певною мірою вдається 
відійти від усталених канонів – у віршах (від 
власної особи!) він передає ніжні почуття до 
своєї дружини, а також виражає сум з приводу 
тих страждань, які припали на долю жінок Під-
небесної. 

Образ коханої дружини постає в цитованій 
вище поезії «Місячна ніч»: споглядаючи на 
чужині нічне світило (між іншим, втілення жі-
ночої сутності інь), поет уявляє «сумний по-
гляд» дружини, її волосся, подібне до «пухкої 
хмари», тендітну «яшмову руку», що застигла 
у місячному сяйві, невтішні сльози. Усі сим-
волічні деталі жіночого портрету – усталений 
«художній інструментарій» поезії-нарікання, 
однак Ду Фу наповнює їх живими, особисто пе-
режитими емоціями. 

Сумну долю шляхетної жінки описує Ду Фу у вір-
ші «Красуня»  Швидкоплинність моло-
дості й краси обертається для неї безпорадною 
самотністю: 

Цей світ у руїні – людське занепало життя. 
Як полум’я свічки, всі справи

такі швидкоплинні...
Душею м’який, легковажний її чоловік –

Красуню ясну, мов нефрит,
він узяв за дружину.

І навіть акація знає про зраду оцю;
Не порізно перебувають качки-мандаринки.
Лиш бачить хазяїн: сміється дружина нова,
Та де йому вчути, як плаче покинута нині?!

(пер. Я. Шекери).
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  (Kristeva J. Des Chinoises)。  

Утім, маємо завершити наші порівняльні «візії» щодо історико-соціального діалогу 
українського Кобзаря і танського поета-реаліста на «оптимістичній ноті». Обидва по-
ети не припиняли сподіватися на щасливе майбутнє свого народу і малювали у твор-
чій уяві вимріяні картини буття гармонійних спільнот. Характерні риси цих спільнот 
видаються напрочуд схожими:

Не оминає поет і страждання жінок із «низів», які потерпають від тяжкої 
праці, аби лиш не вмерти з голоду. Доля китаянок, які в часи воєнних ли-
холіть самотужки виживають у містах і селах – тема «Пісні про збираль-
ниць хмизу»  Ду Фу малює збірний портрет мешканок міста 
Куйчжоу (інша назва Боді – стратегічно важлива військова фортеця):

Прикметно, що Ду Фу (як і інші 
танські поети) не пропонує ху-
дожнього осмислення материн-
ської іпостасі жінки, надважли-
вої для українського Кобзаря. Це 
можна пояснити особливостями 
системи конфуціанських соціаль-
них та моральних пріоритетів. За 
спостереженнями французької 
дослідниці Ю.  Крістевої, концеп-
ція материнства у давньому Ки-
таї ґрунтується на засадах непо-
дільної влади в родині. Авторка 
розмірковує над символічним і 
колективним характером такої 
влади: матір’ю в родині могла 
стати лише перша офіційна дру-
жина, яка всіх дітей від інших дру-
жин і наложниць вважала своїми. 
Жінка отримує права і владу, але 
може скористатися ними лише 
після смерті чоловіка. По суті, 
вона втілює авторитет чоловіка, у 
єдності з яким «акумулює» енер-
гію першопредка. «Жінка ніколи 
не була сама собою», – підсумовує 
Ю. Крістева ，2010，

. Таким чином, материнський 
первень в конфуціанському ро-

зумінні не втрачає архетипного 
значення «народження життя» 
й ототожнення із Батьківщиною/
родиною, однак його фемінна 
сутність залишається «в тіні» 
владної. Напевно тому в танській  
«жіночій ліриці» образ матері не 
знаходить яскравого художньо-
го втілення, натомість він досить 
послідовно осмислюється у прозі 
(особливо в романістиці мінської 
та цінської доби).

Попри суттєві розбіжності роз-
гортання «жіночої теми» у твор-
чості Тараса  Шевченка і Ду Фу, 
художній матеріал усе ж таки де-
монструє деякі спільні риси. Зо-
крема обидва поети відтворюють 
традиційну асиметричну модель 
поділу світу на чоловічу й жіночу 
половини. У Тараса Шевченка, за 
спостереженням Г. Грабовича, ця 
модель базується на «фундамен-
тальному розподілі України, який 
знаходимо в Гоголя: на жіночу 
усталену й мирну половину, та на 
чоловічу, кочівну та войовничу» 
[Грабович Г., 1998, С. 79]. 

Ці половини втілюють різні іпо-
стасі України – «жіночу» безпо-
радну, пригнічену, стан буття якої 
визначається станом жертви, та 
– чоловічу, марковану колиш-
ньою славою козацької звитяги. 
Фатальну недолю жінки/України 
Кобзар бачить у неможливості 
гармонійного поєднання цих сві-
тів та досягнення родинного/сус-
пільного щастя. 

В поезії Ду Фу також вирізняєть-
ся чоловічий та жіночий художній 
простір, змодельований за прин-
ципом втраченої рівноваги між 
світлим/раціональним/ владним 
початком ян та темним/чуттєвим/
піддатливим інь. Причину розла-
ду поет вбачає смуті та воєнному 
стані в державі (що також можна 
трактувати як фатум – кара Неба). 
Це породжує мотиви самотності/
неприкаяності/блукання у творах 
Ду Фу, які засвідчують неможли-
вість відновлення мирного і гар-
монійного світопорядку.

…Оживуть степи, озера,
І не верствовії,

А вольнії, широкії
Скрізь шляхи святії

Простеляться; і не найдуть
Шляхів тих владики,

А раби тими шляхами
Без ґвалту і крику

Позіходяться докупи,
Раді та веселі.

І пустиню опанують
Веселії села 

(Т. Шевченко «Ісаія Глава 35»).

…Якби ж ми переплавити могли
Ті лати на орала для землі,

Щоб кожну латочку бездоглядних ланів
Переорати за погожих днів!
Щоб селянин і сіяв, і збирав,

і шовкопряди листям годував.
Щоб той, хто любить рідну землю,

не лив за нею сліз даремно.
Чоловіки у полі працювали б,

І шовк, співаючи, жінки звивали б 
(Ду Фу «Пісня про хліб і шовк»,

пер. Т. Некур).

Аж до старості – вузлики з кіс, у роботі зігнуті шиї;
Дикі квіти і листя із гір заплелись межи срібні шпильки.

Нелегка їхня праця!
Таки небезпечно виходити їм

на базари, до міста;
Ще й ходить в солянії копальні повинні –

боротися за копійки... 
(пер. Я. Шекери).



КУЛЬТУРА

КИТАЙСЬКИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ЖИВОПИС Гохуа  є найпопулярні-
шим напрямом в образотворчому мистецтві Китаю. Він являє собою 
особливу систему у світовому мистецтві і включає пейзаж, портрет, 
зображення квітів і птахів, тварин і комах. Водночас багато майстрів 
сьогодні відхиляються від сталих канонів, намагаючись продемонстру-
вати власне бачення китайського мистецтва.

минуле крізь призму СУЧАСНОСТІ

Для картин у стилі ГУНБІ є характерною наявність 
ретельно виписаних контурних ліній, що зобра-
жують предмети і дрібні деталі. Зробивши обрис, 
художник зафарбовує малюнок мінеральними 
фарбами. Саме в стилі Гунбі працювали митці, які 
оздоблювали розписом інтер'єри палаців імпера-
тора і знаті. Водночас в роботах, виконаних в стилі 
Сеі, як правило, відсутні чіткі контурні лінії, карти-
ни написані нанесенням тушшю фактури зображу-

ваного предмета. Художник набагато більше дбає 
про передачу емоційного, душевного настрою, 
аніж про точне зображення деталей. Саме в стилі 
Сеі працювали художники, які писали експромтом, 
з натхнення, під впливом миттєвого настрою. Такі 
картини тяжко піддаються копіюванню та імітуван-
ню. Хоча тут використовують переважно чорно-бі-
ло-сірі тони, їм притаманні прихована експресія й 
непідробна щирість. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ

Iсторія традиційного китайського живопису з найдавніших часів до сьогодення  сформувала 
два основних стилі: Гунбі  (ретельна кисть) та Сеі  (живопис ідеї). До 12-го століття 
стиль Гунбі був домінуючим, а пізніше, з початком епохи Юань (1280-1367) відбулися важливі 
змiни, пов’язані з приходом у мистецтво групи художників-iнтелектуалів. Вони зайняли стiйку 
позицiю, що й призвело до того, що все більше художників стали використовувати Сеі.

Фото 2 Ма Юань. Навесні на гірській стежці.
Створено 1102-1224 рр. Тайбейський музей.

 (Сеі)

Фото 1 Чжао Менфу. Монах у червоному одязі, 1304 р. Музей провінції Ляонін, Шеньян. 
 (Гунбі)

Пань Тяньшоу  (1897-1971 рр.) — відомий тим, 
що малював пальцем замість пензля. Після закін-
чення художнього училища він працював викла-
дачем в училищі Аньцзi, потім став професором 
Шанхайського та Ханчжоуського художніх училищ. 
У вільний час він малював картини, які відрізня-
ються великою образотворчою силою й різкими 
контрастами, композицію він будував відповідно 
до вимог південно-сунського академічного стилю 
(використання енергійних мазків, які наносять во-
логим пензлем у поєднанні з тонкою витонченою 
лінією). Найбільшою популярністю користуються 
його полотна "Після дощу", "Квіти на горі Яньдан", "В 
горах після дощу" та інші.

КИТАЙСЬКИЙ ЖИВОПИС:

ПОДІЇ 19-го та 20-го сторіччя в історії Китаю (Опіум-
ні війни, іноземна інтервенція, громадянські заво-
рушення та внутрішня нестабільність) катком прича-
вили й мистецтво Китаю. Як наслідок, у 20-му столітті 
у світі китайського живопису виникла ситуація «ста 
шкіл», тобто існування різних стилів і напрямків. Одні 
художники продовжували творити відповідно до тра-
дицій минулого, інші –  все більше зазнавали нових, 
в тому числі, західних віянь. Наприклад, творчість та-
ких легендарних митців як Сюй Бейхун, Цзян Чжаохе, 
Пань Тяньшоу, Лінь Фенмянь, Лі Кежань відіграла ве-
лику роль у роки революційної боротьби Китаю. На 
творчість Сюй Бейхуна  (1895-1953 рр.) вплинуло 
навчання в європейських художніх школах. Він на-
родився в м. Ісинь (провінція Цзянсу) в сім'ї худож-
ника-самоука, в 1919 році склав екзамени та вступив 
на навчання в Париж, подорожував до Німеччини, 
Бельгії, Швейцарії та Італії, де ретельно вивчав  по-
лотна великих західних майстрів. Сюй Бейхун прагнув 
до реформування традиційної живописної техніки на 
основі впровадження західноєвропейських елемен-
тів. Один з його найбільш популярних шедеврів, який 
зображає галопуючого коня, вважається зразком по-
єднання прийомів китайської та європейської мане-
ри малювання: перспектива, свiтло-тiневi передачi 
форми належать до європейської манери живопису; 
широкi плями та традицiйнi лiнiї демонструють ки-
тайську традиційну техніку. 

Фото 3 Сюй Бейхун.
"Галопуючий кінь".

Сувій, папір, туш.
Пекінський музей-садиба

Сюй Бейхуна, 1942 р.
徐悲鸿 "奔马 图" 画轴, 宣纸, 墨. 北

京 徐悲鸿 纪念馆.

ПАДІННЯ ІМПЕРІЇ ТА ЗАРОДЖЕННЯ «НОВОГО ЖИВОПИСУ»
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ СВІТОВІ ХУДОЖНИКИ 
КИТАЮ НАШОГО ЧАСУ

Сучасний живопис в Китаї — це сукупність мис-
тецьких напрямків і течій, що виникли у другій 
половині XX століття. На початку 90-х почав за-
роджуватися "неорелізм", найяскравішим пред-
ставником якого став художник Фан Ліцзюнь 方
力钧, відомий, як «Лиса голова». Його персонажі 
схожі на безмозких, безвольних гуманоїдів, які 
навпомацки намагаються відшукати щось зна-
чуще для себе в житті. Лиса голова в китайській 
традиції — ознака дурості і невігластва, миша — 
символ смерті, метелик і комахи жалять людину, 
дрібні укуси приносять біди, негаразди супрово-
джують все життя.

 Фото 6 Лиса голова Фан Ліцзюнь

Інший художник — Ло Чжунлі 罗中立, відо-
мий тим, що  зображував величезні гiпер-
реалiстичнi портрети на тему тяжкої долі 
селян. Його найзнаменитіша картина "Бать-
ко" (1980 рік) зберігається в Національному 
художньому музеї Китаю. На картині зобра-
жений літній чоловік, у якого надзвичайно 
реалістично передані емоції і зморшки на 
обличчі. Схожі картини були продані на аук-
ціоні за $6,5 млн.

 Фото 7 Ло Чжунлі "Батько", 1980 р.  

Пейзажист Лі Кежань  (1907-1989 рр.) був од-
ним з найдорожчих китайських художників, його ро-
бота "Тисяча червоних холмiв" була продана за $46 
млн. Він народився в м. Сюйчжоу (провінція Цзянсу). 
Хоча батьки й не отримали пристойної освіти, але 
намагалися створити всі умови для навчання сина. 
В 16 років Лі Кежань вступив до приватної худож-
ньої школи в Шанхаї, у 22 роки — став слухачем до-
слідницького відділення Художнього інституту Сіху 
в Ханчжоу. В 1946 році на запрошення Сюй Бейху-

на зайняв посаду викладача в Пекінському худож-
ньому училищі. У 50-х роках він малював пейзажі з 
натури, об'їхав майже всю країну і зробив численні 
замальовки. Його гаслом було "скласти літопис гір 
і річок Батьківщини". Стиль художника характеризу-
вався поєднанням традиції з новаторством, що до-
помогло йому отримати міжнародне визнання. Він 
запропонував нову технiку — "разплескання тушi" 
(по-мо), використовуючи свiтлотiньові рiшення, за-
позичені з європейського стилю.

Фото 4 Пань Тяньшоу. Дихання роси. Музей образотворчого мистецтва Гохуа. 1958 р.

Фото 5 Лі Кежань. Кленовий ліс в Данься. 1963 р.
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Підсумовуючи, можна зазначити, що китайський живопис залишається модним та розви-
вається і сьогодні. Період революційної боротьби Китаю та західні стилі видозмінили його, 
багато художників закликали порвати з методом сліпого копіювання зразків минулого та 
розпочати пошук нових творчих шляхів. Це призвело до появи різних напрямків сучасного 
живопису. Становлення нової художньої парадигми є спробою пошуків виходу з новітньої 
кризи цінностей. Постмодернізм пов'язує майбутнє з визнанням альтернативності, мінли-
вості, поліфонічності розвитку й відкритості людини до постійних трансформацій.

Фото 8 Лао Цзя «Багряне сонце», 1999 р. 

Пейзажі Лао Цзя характеризуються 
простотою, розумом та силою, яка 
схожа на великий гірський потік. 
У його роботах гори малюються за 
допомогою декількох темних плям, 
що перетинаються вертикально і го-
ризонтально між собою, цим пере-
даючи дух гори, нібито створюючи 
«свідомість Всесвіту». В них відчутно 
присутність канонів та авторської но-
визни, його індивідуальність та силь-
ний національний дух.

Фото 9 Лао Цзя «Човен Чжуан-цзи», 1989 р. 

Один з найвідоміших сучасних художників — 
Лао Цзя , його твори показували в Украї-
ні в 2017 році в м. Києві у рамках святкування 
25-ї річниці з дня встановлення дипломатич-
них відносин між Україною та КНР. Справжнє 
ім'я художника — Цзя Хаої, він  народився під 
час японсько-китайської війни в 1936 році. В 
його юності, під час навчання, радянські шко-
ли мали певний вплив на формування китай-
ських художників. Цзя Хаої, згадуючи, каже, 
що був до глибини вражений романом Мико-
ли Островського "Як гартувалася сталь". "Най-
дорожче в людини — це життя. Воно дається 
один раз, і прожити його потрібно так, щоб не 
було нестерпно боляче за безцільно прожи-
ті роки, Щоб не палила ганьба за дріб'язкове 
минуле», —  говорить художник в одному з ін-
терв’ю.

Твори Лао Цзя наповнені відвагою, виразні-
стю, духом та величністю. Вони залишають 
відчуття прихованого сенсу сучасності. Він 
вважає: «безмежне серце творить необмеже-
не мистецтво».

Відомості про автора: 
Чи Шаотін, художник, каліграф,
викладач образотворчого мистецтва,
член Громадського клубу культури Китаю (м. Вейфан).

У 20-му столітті мільйонне тиражування творів мистецтва, 
виникнення «віртуальних музеїв» на веб-сайтах, розвиток між-
народної виставкової діяльності, просвітницького туризму за-
лучають до світу культури масового споживача, що перетво-
рює світ на «музей без стін». З одного боку, це розширює звичні 
культурні орієнтири, з іншого — стимулює зростання індиві-
дуального культурного потенціалу кожного через залучення до 
багатобарвного світу мистецтва. Фахiвцi передбачають, що за 
лічені роки термін "азiатське мистецтво" вживатиметься так 
само широко й часто, як сьогоднi "захiдне мистецтво".
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 Олександр Синєгуб

 к. філол.н., другий секретар 
Посольства України в КНР

Історія китайської цивілізації нараховує понад п’ять 
тисяч років. За цей час виникло та занепало кілька-
десят династій, періоди розквіту та достатку пере-
ривалися війнами, хаос яких відчувався впродовж 
багатьох десятиліть. Проте китайський народ висто-
яв. Його успіх полягав у здатності до швидкої адап-
тації до нових реалій як суспільних, так і політичних. 
Варто лише згадати часи династії Юань. Правителі 
цього періоду не були китайцями. Вони походили із 
кочових племен, батьківщиною яких були степи су-
часної Монголії та Казахстану. «Варвари», як їх на-
зивали тоді, майже цілковито були асимільовані ки-
тайцями завдяки їхній потужній культурі, особливо 
завдячуючи наявній тоді письмовій традиції. Однак 
у сучасній китайській мові, особливо в пекінському 
діалекті, можна віднайти значний пласт слів, який 
являє собою запозичення із мов кочовиків. 

Проте не варто вважати, що жителі Піднебесної пе-
рейняли лише декілька слів у чужій культурі. Най-
більш яскравим здобутком того часу, на мою думку, 
є Юаньська драма. Вона була тоді найбільш розпо-

всюдженим видом мистецтва, оскільки її вподоба-
ли не тільки монголи, а й прості люди із міст, де, 
зазвичай, головною розвагою були настільні ігри 
або бої цвіркунів (це лише два, найбільш стере-
отипні приклади розваг, коли йдеться про Китай, 
однак вони збереглися й до сьогодні). Сценічне 
мистецтво тієї доби поступово еволюціонувало у 
такий вид акробатично-театрального дійства, як 
Пекінська опера. Вона стала однією з багатьох ві-
зитівок країни.

До чого увесь цей екскурс у минуле? До того, щоб 
показати типову на сьогодні рису китайської нації 
– здатність до прийняття чужої, не властивої ідеї та 
інтерпретації її у власному, можна навіть сказати 
«китайському», баченні. Через це «сито» пройшла 
безліч людей, культур, філософій, релігій; політич-
них режимів, економічних стратегій. Усі вони за-
знали змін та були гармонійно поєднані із типовим 
способом життя країни. 

Тут вже можна почути твердження про нездатність 
китайців винаходити нове та про копіювання, у про-
мислових масштабах, технологій, машин, агрегатів 
та інших продуктів західного виробництва. І таке 
твердження є правдивим. Але лише його частина 
про копіювання, яке сьогодні переважно легіти-
мізоване. Річ у тім, що держави, які бажають роз-
горнути виробництво на території КНР, за законом, 
мають передати частину технологій китайській сто-
роні. Це дозволяє країні на основі отриманих даних 
розробити свої, досконаліші варіанти продукції.

Звісно, не варто забувати й про промисловий шпі-
онаж. Але цей фактор поступово нівелюється через 
постійне вдосконалення законодавства КНР та ак-
тивну співпрацю уряду із великими компаніями, які 
прагнуть чесної конкуренції.

«МІЙ ПОГЛЯД НА СУЧАСНИЙ КИТАЙ» О. СИНЄГУБ

Мій ПОГЛЯД
                   на СУЧАСНИЙ 

КИТАЙ

Як виглядає сучасний Китай? Для мене як для пред-
ставника західної цивілізації, це питання водночас і 
складне, і цікаве. Впродовж чотирьох років вивчення 
китайської мови переді мною поступово відкривався 
(та й донині відкривається) «заборонений» світ куль-
тури, звичаїв Піднебесної, таємничий менталітет її 
жителів. Поступово виникало у мене зацікавлення 
політичними та економічними реаліями КНР, з’явля-
лося розуміння того, яка важлива ця країна для фор-
мування  та збереження сучасного світового ладу. 

Звісно, спираючись на мій невеликий досвід «контак-
тів» із Китаєм, які, здебільшого, обмежувалися сино-
логічною літературою, історико-політичними статями, 
художніми творами, ЗМІ та навчальними матеріалами, 
не можна цілком охопити усіх аспектів життя сучасного 
Китаю. Та все ж таки я можу принаймні описати Підне-
бесну такою, якою її відчувають мої розум та душа.

Чи справді китайці можуть лише копіювати, а не вина-
ходити? Яку роль ненависть та повага відіграють у збе-
реженні національної цілісності та відстоюванні інте-
ресів на міжнародній арені? Чи досі заповіти Конфуція 
відбиваються у китайському суспільстві? Як мешканці 
«Центральної держави» ставляться до представників 
інших націй? На ці та інші запитання я намагатимуся 
відповісти у цій невеликій розвідці.

Як на мене, казати говорити про Китай сучасний, не зу-
пинившись на його минулому, адже воно має безпосе-
редній вплив на сучасне суспільство країни.
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Китайські винаходи змінили вигляд нашої плане-
ти. Де б зараз був сучасний світ, якби у Китаї свого 
часу не винайшли компас, папір, порох та друкар-
ський верстат? Без цього не було б Реформації, 
значно сповільнився б процес дослідження світу 
в епоху Великих Географічних відкриттів, Британія 
ніколи б не стала імперією, над якою «не заходить 
сонце», торгівля була б незручною без паперових 
грошей... Цей перелік можна продовжувати й далі. 

Постає слушне запитання: «Це було давно, а що ж 
нині винаходять у Китаї?» Якщо перераховувати 
усі новинки «великого китайського генія», не ви-
стачить і години. Тому обмежуся лише кількома, а 
саме: технологією «телепортації» інформації та по-
тенційного клонування людини, водневим трамва-
єм, тривимірним друком будівельних конструкцій, 
капсулою у разі стихійного лиха тощо. Хоча такі 
технології та пристрої розробляють  і в інших краї-
нах світу, але саме у КНР якнайближче підійшли до 
впровадження їх у повсякдення.

Колись я почув думку, що китайці не бачать сенсу у 
технології, яка «припадає пилом на полиці». Вона 
не приносить, у такому разі, жодної вигоди, в тому 
числі й фінансової. Технологія має працювати! 
Така позиція призвела до того, що Китай посів друге 
місце серед найпотужніших економік світу. 

Та коли досягаєш успіху, завжди знайдуться ті,  хто 
бажає привласнити твої результати. Тому КНР має 
подбати про безпеку свого населення, капіталу, ви-
робництва. Сьогодні країна вкладає значні кошти 
у модернізацію головного знаряддя захисту влас-
них інтересів та державного суверенітету – Народ-
но-визвольної армії Китаю. Тут також можна поба-
чити власне китайський підхід.

Стосунки народу Китаю та його армії мають глибо-
ке коріння. У «Каноні шляху і благодаті» стверджу-
ється, що гарне військо є засобом, який породжує 
нещастя; ненависть до нього відчувають усі живі іс-
тоти, тому правитель не використовує його. Лише у 
разі, якщо війни не вдалося уникнути, володар зму-
шений залучити армію.  Наслідками цього будуть 
руйнування та смерть для обох сторін конфлікту.

Такий стан речей добре розуміють у КНР. Модерніза-
цію НВАК спрямовано на перетворення її на пасив-
ний засіб захисту. Іншими словами, у супротивника 
має зникнути бажання воювати лише за однієї згад-
ки про застосування Китайською Народною Респу-
блікою її армії. Крім того, позиція Піднебесної щодо 
бойових дій дуже проста: краще торгувати, аніж 
воювати. Тому Китай на основі своїх економічних 
зв’язків значно зменшив імовірність ведення бойо-
вих дій як із країнами-сусідами, так і з партнерами 
з-за океану.

Кажучи про армію, слід про кількома словами 
торкнутися ставлення сучасних китайців до служ-
би своїй Батьківщині. Китайці є однією з найбільш 
патріотично налаштованих націй світу. Це, до речі, 
зумовлене не стільки політичними реаліями, скіль-
ки впливом традиції та історичного минулого.  
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Китайці сформувалися як нація, що звеличує 
суспільне понад особистим. Тому благо держави 
важливіше за власні амбіції. Служба в армії – один 
зі шляхів збереження стабільності усталеного спо-
собу життя. Звідси і високий рівень поваги та довіри 
до військовослужбовців у країні. Часто можна спо-
стерігати, що солдатам у громадському  транспорті 
поступаються місцем навіть люди похилого віку.

Найважливішим, як на мене, напрямком діяльності 
НВАК є ліквідація наслідків природних катаклізмів 
та організація рятувально-пошукових операцій у 
зоні стихійного лиха не лише на території країни, 
а й за її межами.

Розглядаючи питання економіки та захисту її здо-
бутків, ми майже не звертали уваги на те, як ви-
глядає сучасний китаєць, не стереотипний тра-
диціоналіст, а більш-менш середньостатистичний 
мешканець КНР.

Оскільки я іноземець, мене найбільше цікавить пи-
тання щодо ставлення мешканців Піднебесної до 
представників інших країн. 

Звертаючись до традиційної філософії, можна 
стверджувати, що до іноземців китайці виявляють 
зверхню повагу. Адже хто, як не мешканці Підне-
бесної, є центром світу; хто може перевершити їх у 
культурі, збереженні традицій, пошануванні історії? 
Звісно ж, ніхто! Це з одного боку. З іншого – спо-
стерігаємо неабияке зацікавлення, яке іноді може 
злякати непідготовленого туриста. 

Європейців часто можуть переслідувати, але без 
жодного злого наміру. Китаєць у цьому разі просто 
бажає познайомитися та розпочати якусь коротку, 
або й не дуже, розмову, щось продати чи, можливо, 
зробити фото, що є найвірогіднішим. 

Блондинам взагалі треба готуватися до постійних 
поглядів у їхній бік та звикнути до спонтанних до-
тиків. Такий колір волосся є неймовірною рідкістю 
для Китаю. Як стверджує моя знайома, це ніби сво-
єрідний ритуал, бо якщо доторкнешся до білого 
волосся, то щастя та добра нагода супроводжувати-
муть тебе не тільки впродовж цілого дня, а й  цілого 
тижня. 

Чи можна дружити із китайцем? Звичайно так, од-
нак у більшості випадків ваші стосунки не пере-
тнуть межу товариських. Насамперед тому, що по-
няття «дружба» для китайця та європейця мають 
різне значення.

У європейському розумінні дружба – це добрі сто-
сунки, які реалізуються шляхом віднайдення спіль-
них інтересів, відвідування різних заходів та подій; 
підтримка, в основному моральна, та інколи фінан-
сова у скрутній ситуації. 

У китайському розумінні дружба – це обов’язок 
двох людей, майже кровний їх зв’язок. Друг – вір-
на, надійна опора. Він стійко виконуватиме обов’я-
зок дружби навіть після смерті свого, можна сказа-
ти, брата. 

Тому для збереження добрих стосунків із жителем 
Піднебесної мені, наприклад, знадобиться більше 
часу, зусиль та терпіння.

Якщо вже дружба у Піднебесній є обов’язком, то ко-
хання й поготів. Взагалі такого поняття як любов у 
нашому розумінні, в китайців немає. Вони шукають 
стабільного, забезпеченого партнера, який би забез-
печив підтримку матеріальну (якій приділяють до-
сить високу увага), так і психологічну.

Стосунки, зазвичай, розпочинають будувати у віці 
двадцять років. Коли вже китаєць чи китаянка не 
спромоглися знайти пару самостійно до двадцяти 
восьми років, то справу до рук беруть батьки. Взага-
лі їх авторитет неспростовний, що є наслідком бага-
товікового впливу конфуціанства. Навіть якщо пара 
не кохає одне одного, слово батька вже є підставою 
до одруження дітей. Це, однак, не слід сприймати бу-
квально, оскільки існує безліч нюансів, які можуть 
впливати на позицію як кандидатів до статусу наре-
ченої чи нареченого, так і на батьківське ставлення 
до потенційного шлюбу: наприклад, думка сусідів, да-
леких родичів чи навіть незнайомих людей.

Існує загальний ідеал «другої половинки». Для чоло-
віків це високий зріст, заможність та краса (яка, до 
речі, також відрізняється від поняття краси у нашому 
суспільстві). Жінка має бути вродливою, забезпече-
ною. Головною рисою дівочої привабливості є білий 
колір шкіри як знак її шляхетного походження.

Коли йдеться про китайців, то не можна оминути та-
кої їх особливості, як гастрономічні смаки. Вони спе-
цифічні для кожного регіону, оскільки історично умо-

ви становлення культури їжі відрізнялися. Через це і 
виник стереотип про «всеїдність» китайців. 

Сьогодні, більшість китайців не їдять комах, хробаків, 
собак (існують організації захисту собак від спожи-
вання як їжі) тощо. Звісно, є ресторани чи малень-
кі сімейні заклади, де готують такі страви, але вони 
спрямовані або на туристів, або на людей похилого 
віку. Варіативність китайської кухні вражає: гострі си-
чуанські страви можна розбавити значно більш пріс-
ними стравами кантонського приготування, солод-
кувату шанхайську їжу доповнюють жирні та солоні 
страви шаньдуньської кухні. Оскільки доступність цих 
кулінарних напрямів значно зросла, кожен китаєць 
може обрати той, що йому більше до смаку.

Ніби все. Сподіваюсь, я не втомив вас своєю 
«сухою» розповіддю про моє бачення сучасного 
Китаю, його устрою, жителів, характеру. Так, 
це всього лише «мертві», бездушні здогадки про 
країну, яка, насправді, залишається для мене 
секретом. «Оживити» їх, перевести із теорії у 
практику допоможе лише одна поїздка до іншо-
го світу – світу китайської цивілізації. Вона не 
відкриє усіх таємниць Піднебесної, однак дасть 
поштовх до інших подорожей, більш спеціалізо-
ваних, які піднімуть завісу китайського мента-
літету, відкриють для мене КНР із нового боку. 
Тоді вже ми зустрінемося знову. І вже новий дос-
від контактів дозволить мені розповісти вам 
про мій погляд на реальний сучасний Китай.

Робота переможця Всеукраїнського конкурсу студент-
ських робіт на тему «Мій погляд на сучасний Китай».
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК

Оскільки курорти Хайнаню є порівняно 
молодими (цей китайський острів по-
чав розвиватися як туристичний центр 
не більш як чверть століття тому), ту-
ристична інфраструктура будувалася 
(й розбудовується) тут із урахуванням 
передового світового досвіду та най-
новіших досягнень у галузі відпочинку, 
оздоровлення та розваг.

Отже, відпочивати на Хайнані насам-
перед зручно – його курорти розпла-
новані так, щоб задовольнити якнай-
більше категорій туристів. Тут легко 
можна знайти усі складові туристично-
го продукту – тобто проживання, харчу-
вання, екскурсії та розваги – на будь-
який гаманець та тип відпочинку: від 
сімейного та лікувально-оздоровчого 
до молодіжного й екстремального. Тому 
й туроператори, які формуватимуть ту-
ристичний продукт та виводитимуть 
його на іноземний (в нашому разі – на 
український) ринок, не матимуть кате-
горійних, цінових та інших обмежень.

Друга перевага Хайнаню для україн-
ців – це його субекваторіальний клі-
мат та відсутність яскраво вираженого 

періоду мусонних дощів, завдяки яким 
купальний сезон тут триває цілий рік. 
Також варто відзначити, що пляжі на 
морських курортах острова є піщаними, 
пологими, вода здебільшого прозора, 
що важливо для дайверів, а під час 
певних періодів звичайними є зручні 
для серфінгістів хвилі.

Третя перевага – це наявність розга-
луженої інфраструктури екскурсійного 
туризму та розваг, а також лікуваль-
но-оздоровчих послуг. Якщо морські 
курорти острова розташовані у його 
південній частини – а саме, в околи-
цях міста Санья, там-таки розміщено й 
більшість атракціонів та розважальних 
дестинацій, то історично-культурні й 
природні пам’ятки можна зустріти на 
території усього острова. Утім, терито-
рія Хайнаню порівняно невелика (біль-
ше дещо більша за 34 тис. кв.км.), тому 
одноденна екскурсія із міста Санья на-
віть на протилежний, північний берег 
острова,  де, поблизу острівної столи-
ці – міста Хайкоу –  розташована одна 
з найвеличніших природних пам’яток: 
кратер згаслого вулкану Ма-Ань, облад-
наний для відвідування туристами, не 

стане для екскурсантів обтяжливою та не потребува-
тиме додаткової ночівлі поза основним місцем прожи-
вання екскурсантів на острові.

Нарешті, за певних умов громадяни України можуть 
в’їжджати на острів Хайнань без оформлення китай-
ської візи. Щоправда, ці умови досить-таки специфіч-
ні: українцям безвізовий в’їзд на Хайнань дозволений 
лише безпосередньо з території України. Тобто за до-
помогою прямих регулярних або чартерних рейсів. В  
іншому разі необхідно оформлювати візу у консульстві 

КНР у Києві. Утім, для професійного туроператора, що 
спеціалізується на китайському напрямку, наприклад, 
для нашої компанії, це не проблема – ми багато ро-
ків здійснюємо візовий асистанс у посольстві Китаю в 
Україні. А для туроператора, який спроможеться орга-
нізувати чартерну програму до Хайнаню, безвізовий 
в’їзд на острів стане додатковою перевагою у залучен-
ні клієнтів та розвитку напрямку.

О. О. Шаповалова

генеральний директор 
туроператора Pan Ukraine

Національна економіка України сьогодні переживає повільне зростання, в ре-
зультаті чого у суспільстві з’являється новий або реалізується відкладений по-
пит на послуги туристичної галузі. Виїзні туристичні потоки збільшуються, вод-
ночас на ринку з’явилася потреба у відкриті нових напрямків для подорожей 
громадян України. У тому числі подорожей масових.
Як керівник туроператорської компанії, яка впродовж багатьох років спеціалізу-
ється на турах до Китаю, я вважаю, що одним з таких нових напрямків виїзного 
туризму для наших співгромадян може стати китайський острів Хайнань. Більше 
того, у цілком досяжній перспективі цей напрямок турів може стати масовим – 
незважаючи на велику географічну віддаль та пов'язані із цим певні складнощі, 
наприклад, на необхідність здійснення далекомагістральних перельотів.  

ХАЙНАНЬ: 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО  
             ТУРИЗМУ

ПЕРЕВАГИ ХАЙНАНЮ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Те, що стан туристичної 
галузі прямо пов’язаний
із станом національної 

економіки в цілому,
є загальновідомим

фактом. Чим заможні-
шими є громадяни тієї 
чи іншої держави, тим 

більше вони витрачають 
на відпочинок та подо-
рожі. Справедливим є й 
зворотне твердження: 

оскільки більшість
громадян не вважає

туристичні послуги 
життєво необхідними,

у разі погіршення
свого матеріального

становища люди
насамперед починають

заощаджувати
на туризмі. 

Незважаючи на всі наведені пере-
ваги, Хайнань не є легким для ту-
ристичного оператора напрямком 
щодо створення загальнодоступ-
ного турпродукту. По-перше, як я 
вже казала, віддалена відстань по-
требує організації чартерних дале-
комагістральних авіарейсів, а мож-
ливості вітчизняних авіакомпаній  
щодо цього є досить-таки обмеже-
ними. Теоретично можливо пере-
возити туристів на Хайнань серед-
ньомагістральними повітряними 
суднами із проміжними посадками. 
Проте, якщо не зважати на органі-
заційні та юридичні тонкощі таких 
перельотів, комфортність, а отже, 
й привабливість цих рейсів для 
потенційних туристів будуть дуже 
низькими. 

По-друге, незважаючи на те, що 
курортна зона Санья інтенсивно 
розвивається, популярність Хайна-
ню як туристичного напрямку як 
серед громадян Китаю, так і серед 
іноземних туристів щороку збіль-
шується. Кожного року на острів 
прибуває декілька мільйонів турис-

тів. І  це число має стійку тенденцію 
до збільшення. Наприклад тому, що 
курортна зона Хайнаню, тобто місто 
Санья з околицями, за даними рей-
тингу Best Wedding Award 2017, по-
сідає перше місце у топ-5 найбажа-
ніших дестинацій для проведення 
медового місяця серед китайських 
молодят. 

Отже, на Хайнані є нестача номерів 
у готелях, яка особливо загострю-
ється на період свят, наприклад, 
Китайського Нового року. А отже, 
може трапитися ситуація, коли ту-
роператор просто не  матиме, що 
запропонувати своїм туристам. 
Власне кажучи, саме причини че-
рез це було призупинено чартерну 
програму, яку наприкінці минулого 
року намагалися розпочати на Хай-
нань два українських туроператори. 

У той же час проблема нестачі го-
тельних номерів вирішується тра-
диційним способом: всеосяжним 
контрактингом із значним показ-
ником глибини. Тобто як мінімум на 
рік уперед – в такому разі можна 
отримати не тільки прийнятні для 
більшості клієнтів ціни, які дозво-

лять туроператорові працювати 
з відчутною рентабельністю, а й 
контрактувати найзручніші готелі 
– саме ті, які мають велику попу-
лярність у туристів усього світу, а 
значить, контрактуються першими. 
Зрозуміло, що в такому разі тур- 
оператор має вкладати у процес 
контрактингу власні кошти, виво-
дячи їх з обігу, та брати на себе до-
даткові ризики. Але в умовах Хай-
наню будь-яка інша стратегія, на 
жаль, не спрацьовує. З іншого боку, 
прийнятні ціни, отримані за гли-
боким контрактингом, дозволять 
майже на 100% заповнювати крісла 
на далекомагістральних чартерах, а 
отже, завдяки здешевленню пере-
везення встановлювати порівняно 
невисокі ціни на кінцевий продукт.

Чи можливо таке для однієї туро-
ператорської компанії? У принципі 
так, але в наших умовах ініціаторо-
ві чартерних програм на таку дале-
ку відстань буде вигідніше виступа-
ти у якості консолідатора – норма 
прибутку  таким чином знижується, 
але зменшуються й ризики.   

ПРОБЛЕМАТИКА ХАЙНАНЬСЬКОГО НАПРЯМКУ
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