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ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОВИГІДНОЇ СПІВПРАЦІ 
УКРАЇНИ І КИТАЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 
НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Abstract. The ar�cle deals with the development of bilateral coopera�on between Ukraine and 

China in condi�ons of global instability. The needs for diversifica�on of foreign economic rela�ons 

of Ukraine, decrease of its economic dependence on the Russian Federa�on and deepening of 

integra�on to the global economy encourage an increase in China’s share in Ukraine’s foreign trade 

structure. China, having an extremely powerful investment poten�al, is men�oned to remain for 

Ukraine an important source of moderniza�on of na�onal economy. Currently, the poten�al of 

mutually advantageous coopera�on between the two countries is u�lized inefficiently. With respect 

thereto, perspec�ve direc�ons of strategic coopera�on between Ukraine and China are determined. 

The mutually important priority projects in agriculture, avia�on industry, energy sector, construc�on 

of new infrastructure seaports of Ukraine, as well as housing are considered. The importance of 

investment coopera�on between Ukraine and China is emphasized; par�cularly, focus is made on 

the issues of investment a�rac�veness of Ukraine. The possibility of Ukraine’s par�cipa�on in the 

implementa�on of Chinese transna�onal project “The Silk Road Economic Belt” is considered. The 

prospects of realiza�on of economic poten�al of Ukrainian-Chinese coopera�on are determined.

Keywords: poten�al, strategic projects, economic coopera�on, foreign investment.

Постановка проблеми. Глобальна нестабільність, яка є характерною рисою сучасного світового 

господарства, справляє суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, трансформує 

напрями взаємодії між країнами, визначає тенденції розвитку національних економік. З огляду на 

зростання глобальної нестабільності кожна країна приділяє значну увагу пошуку нових механізмів 

щодо розширення співробітництва. Не є винятком і Україна, яка намагається створити певні механізми 

захисту своєї економіки, в тому числі через активізацію співпраці з Китайською Народною Республікою 

(КНР). У зв’язку з цим виникає необхідність розуміння можливих перспектив у відносинах між Україною 

і КНР в умовах глобальної нестабільності з позицій ефективного використання потенціалу українсько-

китайського економічного співробітництва та пом’якшення різноманітних глобальних криз. Всебічне 

дослідження потенціалу взаємовигідної співпраці України і Китаю наразі є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості еволюції зовнішньоекономічних зв’язків 

України з КНР висвітлюються в численних роботах як зарубіжних, так і вітчизняних учених: Лю Дуна, 

Лі Лань, Лі Син Хея, Лі Феня, Цзян Чанбіня, І. Бураковського, А. Голікова, А. Гончарука, І. Іващук, 

Д. Лук’яненка, З. Макогін, Я. Столярчук, А. Філіпенка та інших. Водночас перманентно зростаючий 

вплив глобальної нестабільності на розвиток світогосподарських зв’язків зумовлює необхідність в 

подальшому дослідженні питання щодо розширення українсько-китайського співробітництва.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження перспективних напрямів взаємовигідної 

співпраці України і Китаю.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність України 

характеризується високим ступенем впливу глобальної нестабільності. Власне розвиток окремих 

форм міжнародних економічних відносин в таких умовах набуває нових рис, про що свідчить аналіз 

українсько-китайського співробітництва. Наразі Китай є стратегічним партнером для України. 

Підтвердженням цього є зростаючий товарооборот між країнами, потенціал якого оцінюється сьогодні 

в 10 млрд дол. США1.

Розвиток співробітництва України з КНР є важливим напрямом вітчизняної зовнішньоекономічної 

стратегії. І це добре усвідомлюється керівництвом країни. Оскільки впродовж останніх десятиліть роль і  

 

1 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
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значення Китаю у глобальному світі стрімко зростає, це спонукає багатьох держав до співпраці з Китаєм, з 

країною, яка має масштабний внутрішній ринок і є найбільшим експортером та імпортером у світі.

Українсько-китайське співробітництво має великий потенціал, але він використовується 

недостатньо. Наявність диспропорцій у структурі зовнішньої торгівлі України з КНР спричиняє втрату 

потенційної продуктивності національних факторів виробництва та зростання негативного сальдо 

зовнішньої торгівлі. Так, у 2014 році сальдо двосторонньої торгівлі склало 1,622 млрд дол. США на 

користь КНР 2, а в першому кварталі 2015 року цей показник склав 363 млн дол. США3. Основні позиції 

українського експорту в Китай продовжують займати залізні руди, шлаки і зола, питома частка яких 

становить майже 66% від загального обсягу експорту до КНР, жири і масла тваринного або рослинного 

походження (13%), деревина та вироби з неї (7%), механічне обладнання, машини, устаткування та 

механізми (2%). Інші товарні позиції українського експорту до КНР займають незначну частку у 

загальній структурі експорту (не більше 1%)4.

Основу у структурі імпорту з КНР до України складають наступні групи товарів: машини, 

устаткування та механізми (31%), текстиль та текстильні вироби (15%), неблагородні метали та вироби 

з них (11%), пластмаси і каучук, полімерні матеріали (9%), різні товари і вироби (переважно меблі, 

іграшки, головні убори, взуття (12%).

Звичайно, такі негативні тенденції у торговельних відносинах між двома країнами, як від’ємне 

торговельне сальдо, збільшення сировинної складової в структурі експорту, не влаштовують Україну. 

Постає необхідність підвищення уваги української сторони до питання розвитку експортного потенціалу, 

збільшення на китайському ринку готових українських товарів. Причому для цього існують достатні 

передумови5. Збільшення обсягів експорту української продукції можливо в першу чергу за рахунок 

постачання української сільськогосподарської продукції, зокрема кукурудзи, сої, ріпаку, ячменю і 

пшениці. Варто зазначити, що протягом останніх років між Україною та КНР склались перспективні 

взаємозв’язки в аграрному секторі. 

Вже в поточному році китайською стороною були підписані додаткові контракти на постачання 

600 тис. т зернових. За оцінками Міністерства аграрної політики України, у першому кварталі 2015 року 

Україна експортувала близько 27 млн т зернових. Також слід нагадати, що Україна стала найбільшим 

експортером кукурудзи до Китаю. За офіційними даними митниці Китаю, у січні поточного року Україна 

поставила 470,047 т кукурудзи, випередивши США, які посідали перше місце в загальному експорті.

Зростанню експорту продукції аграрного сектору України до КНР також сприятиме реалізація 

китайською стороною програми по створенню запасів зерна, харчових масел та інших видів сировини. 

На реалізацію цієї програми Китай виділяє 24,7 млрд дол. США6.

Незважаючи на те, що економічна ефективність сільськогосподарського виробництва у Китаї 

висока, рівень забезпечення сільськогосподарською продукцією складає близько 88%, однак можливості 

внутрішнього сільськогосподарського виробництва країни по забезпеченню постійно зростаючого 

споживання з кожним роком зменшується. Це пояснюється зростаючою урбанізацією країни та 

зниженням обсягу ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції. Зазначене свідчить про 

значний потенціал зростання імпорту продукції аграрного сектору до Китаю. З огляду на це Україна 

має зайняти дану нішу і забезпечити постачання вітчизняної сільськогосподарської продукції до КНР. 

Враховуючи те, що сьогодні Україна виробляє в 2,5-3 рази більше сільськогосподарської продукції, 

ніж споживає, частка її в загальному двосторонньому товарообороті може становити 25%, що значно 

покращить торговий баланс між двома країнами7.

Важливим напрямом співпраці в аграрному секторі, на нашу думку, може бути кооперація зусиль 

по нарощуванню виробництва зернових. Відомо, що окремі області південної частини України, такі 

як Запорізька, Миколаївська, Херсонська, мають значний потенціал щодо збільшення виробництва 

обсягів зерна. Але для цього необхідні китайські інвестиції, які мали б бути спрямовані на покращення 

технічного оснащення аграрного сектору, зокрема створення системи штучного зрошення, оскільки 

2 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
3 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
4 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
5 Гальперіна, Л.П., Шаповал, А.В. (2013). Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з 
Китаєм. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право, 4, 31-35.
6 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
7 Танасійчук, О. Микола Присяжнюк: «Наше завдання – інтегрувати економіку України і Китаю в сільському 
господарстві». Асоціація українсько-китайського співробітництваю <http://aucc.org.ua/>.
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фізичне зношення її на сьогодні сягає 82%. Як результат – врожайність зернових культур зросла б в рази. 

Така співпраця вигідна як Україні, так і КНР. Крім того, маючи значні обсяги зернових культур, можна 

разом виходити на ринки третіх країн, зробити вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки у 

світі, стати потужним гравцем на міжнародному продовольчому ринку. За прогнозними оцінками ООН, 

до 2020 року населення планети досягне 9,1 млрд чол. Щоб нагодувати його, виробництво продуктів 

має вирости на 70%.

Слід зазначити, що перші кроки в цьому напрямку зроблені. Державна продовольчо-зернова 

корпорація України і Синьцзянська виробничо-будівельна корпорація Китаю ще у 2013 році підписали 

меморандум про співпрацю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві. Китайською 

стороною було виділено понад 2,6 млрд дол. США інвестицій в український агросектор8.

Звичайно, не лише сільськогосподарська галузь є привабливою для китайської сторони. Наразі КНР 

зацікавлена в налагодженні співпраці з Україною і в інших галузях, зокрема в машинобудуванні, в авіаційній 

галузі, в енергетичному секторі, у сфері будівництва. З огляду на те, що Китай поставив собі за мету стати 

лідером у виробництві не лише товарів, але й послуг та технологій, Україна може взяти участь у реалізації 

спільних проектів по виробництву нових продуктів. Прикладом може бути виробництво нового українського 

транспортного літака Ан-178, плани співробітництва між Україною та КНР за даною програмою були 

підписані Beijing A-Star Aerospace Technology Co та ДП «Антонов» у Києві.

Перспективним є проект по виробництву китайських літаків L-15 з українським підприємством 

«Мотор-Січ». Причому ці літаки йдуть виключно на експорт, що дає можливість КНР достойно 

конкурувати на світовому ринку в цьому сегменті продукції з країнами Заходу та Росії. Для України 

така співпраця є важливим джерелом модернізаційного розвитку даної галузі та економіки в цілому.

У колі інтересів китайської сторони є й енергетичний сектор, який є сьогодні актуальним і для 

України. Це стосується вугільної промисловості, виробництва електроенергії, газової галузі. Наразі 

ведуться переговори з китайськими енергетичними компаніями по модернізації шахт, реконструкції 

теплоелектростанцій, будівництву заводу з виробництва синтез-газу з вугілля. Для реалізації цього 

проекту китайські фінансові інститути виділяють кошти в розмірі 3,6 млрд дол. США9. Це дуже 

важливий для України інвестиційний проект, реалізація якого зробить економіку нашої країни більш 

стійкою і дозволить суттєво знизити її залежність від газу.

Також розглядається можливість участі інвесторів КНР в реалізації програми реконструкції та 

будівництва нової інфраструктури головних морських портів України в Одеському та Миколаївському 

регіоні. Зацікавленість китайської сторони у розвитку морського господарства України відповідає 

стратегічним інтересам китайського експорту до Європи і, відповідно, має інвестиційну привабливість 

для китайського бізнесу. Будівництво портів на території України – це черговий крок наближення Китаю 

до Європи. Ці порти стануть перевалочним пунктом вантажів з Китаю до Європи і з Європи в Китай. 

На розвиток українських портів китайськими інвесторами заплановано інвестицій на суму близько  

5 млрд дол. США10.

Існує зацікавленість китайських інвесторів у житловому й інфраструктурному будівництві. 

Досягнуті домовленості про виділення Україні кредиту у розмірі 15 млрд дол. США для будівництва 

житла економ-класу. Такий масштабний проект надасть стимулюючий вплив на будівельну галузь 

в Україні. Для початку буде реалізовано пілотний проект будівництва доступного житла вартістю  

1 млрд дол. США. Якщо даний проект пройде вдало, то в Україну зайдуть решта інвестицій, а також 

відбудеться розширення суми в майбутньому. Досвід китайських корпорацій щодо інфраструктурного 

і житлового будівництва за кордоном свідчить про успішну реалізацію таких проектів. Чому б Україні 

не використати його. Крім того, проблема житла з року в рік стає все гострішою.

В результаті військових дій на сході країни зросла кількість вимушених переселенців, досягнувши 

більше мільйона осіб, які також потребують дах над головою. Тому співпраця з реалізації проекту 

житлового будівництва для України є дуже важливою справою. За оцінками експертів, за ці кошти 

Україна зможе побудувати 25-30 млн м2 житла11.

8 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
9 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
10 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
11 Доспехова, Е. (2015, 30 марта). Зачем китайцы инвестируют в решение нашего квартирного вопроса. Деловая 
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Стратегічні наміри щодо реалізації спільних секторальних та регіональних проектів забезпечать 

Україну не тільки новими робочими місцями, а й сприятимуть технічному та технологічному прогресу 

нашої економіки, піднімуть її статус у міжнародному рейтингу. Водночас це дає можливість китайським 

компаніям закріпитись на українському ринку, який намагається інтегруватись до Європейського 

Союзу.

Для стабілізації грошово-кредитного ринку в Україні в червні 2015 року набула чинності 

двостороння угода, яка була підписана між Національним банком України та Народним банком Китаю, 

про валютний своп китайський юань/гривня на суму 54 млрд грн і 15 млрд китайських юанів12. Ця 

угода сприятиме економічному розвитку обох держав, оскільки ці кошти можуть бути використані на 

фінансування торгових операцій і прямих інвестицій між двома країнами.

Допомога Україні у формі кредитування має важливе значення для розвитку національної 

економіки, але для нас найважливішою формою допомоги, звичайно, є прямі іноземні інвестиції. Це ті 

гроші, які закордонний інвестор вкладає безпосередньо в економіку, в підприємства приватної власності. 

Тому інвестиційний потенціал українсько-китайського співробітництва заслуговує окремої уваги. 

Наразі Україні необхідна значна інвестиційна підтримка всіх галузей економіки. Збройна агресія, яка 

має місце з боку Російської Федерації, потребує великих фінансових ресурсів для збереження власної 

територіальної цілісності. А, отже, інвестиційне співробітництво з КНР ще більше актуалізується. Крім 

того, слід мати на увазі, що Китай в найближчі п’ять років запланував інвестиції на суму близько 500 

млрд дол. США в економіку інших країн світу13. Під цей вдалий момент Україна має «опрацювати 

алгоритм взаємодії і пошуку нових форм українсько-китайської співпраці в інвестиційній сфері, 

розглянути питання створення спільного інвестиційного фонду на паритетних засадах»14. 

Загальний обсяг залучених в економіку України китайських інвестицій становив на 01.01.2015 

року 55,98 млн дол. США15. Сьогодні в Україні створено більше як 1 тис. підприємств з китайським 

капіталом. Більшість з них – це невеликі комерційні фірми, створені у таких швидкоокупних галузях, 

як торгівля, сфера послуг. Великий китайський бізнес, на жаль, в українських діючих об’єктах не 

представлений, а наявні проекти знаходяться на різних стадіях обговорення, розробки та реалізації. 

Незначний обсяг і нераціональна структура прямих іноземних інвестицій пояснюється недосконалістю 

інвестиційного законодавства, наявністю корупції, бюрократизму в державних органах, низьким рівнем 

розвитку інфраструктури, неточною інформацією про нашу країну. На жаль, дуже мало позитивних 

новин з України в китайських засобах масової інформації. Крім того, постійно проти України ведуть 

пропагандистські провокації російські рупори. І, звичайно, війна в Україні – бізнес в таких умовах не 

впевнений в перспективах нашої країни. Також слід відзначити, що ми поки що не позиціонувалися 

як учасник змагання за інвестиції на китайському ринку. Нам треба усвідомити свої сильні сторони 

і попрацювати із недоліками. Для цього необхідно виробити чітку тактику і стратегію співпраці між 

нашими країнами, скориставшись досвідом окремих країн, зокрема Білорусі.

Стратегічно важливим питанням для КНР наразі є оптимізація міжнародних транспортних потоків 

та розвиток транскордонної транспортної інфраструктури, зокрема реалізація проекту «Економічний 

пояс Великого Шовкового шляху». Це проект, що передбачає створення економічного коридору, який 

бере початок у китайському місті Ляньюньган і пройде через території країн Центральної Азії до 

європейських країн. Реалізація такого проекту потребує значних ресурсів, оскільки практичне втілення 

цього плану включає будівництво тисячі кілометрових магістралей, залізничні споруди, морські порти 

тощо. Прогнозується, що інвестиції Китаю в рамках цього проекту становитимуть близько 50 млрд дол. 

США16.

Вже на сьогодні інтерес до участі й практичної реалізації цього проекту виявили понад  

50 країн світу. Перспективу та практичні можливості участі в реалізації цієї амбітної китайської 

ініціативи має визначити і Україна та виступити в ролі стратегічного партнера, а не пасивного 

посередника. Конкурентні переваги нашої держави полягають у тому, що географічно Україна розташована 

12 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
13 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
14 Гончарук, А. (2014). Українсько-китайське стратегічне партнерство на сучасному етапі. Україна – Китай,  
1, 44-46.
15 Сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
16 Кошовий, С. (2015). З Китаєм не розминутися… Чи буде затребуваний потенціал України в економічному поясі 
Великого шовкового шляху? Віче, 13. <http://www.viche.info/journal/4797/>.
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на перехресті євразійських торгових шляхів і є найкоротшим містком між Сходом і Заходом. З огляду 

на це, Україна може відігравати важливу роль у межах реалізації цього транснаціонального проекту, 

маючи при цьому певні преференції у зовнішній торгівлі, науково-технічному та інвестиційному  

співробітництві.

Висновки. В сучасних умовах потенціал двосторонньої співпраці між Україною та Китаєм має 

всі можливості для реалізації. Українсько-китайське співробітництво стає все більш багатовекторним. 

Розвиваючи зовнішньоекономічні відносини з КНР, представникам бізнесових кіл України необхідно 

більше уваги приділяти експорту своєї продукції, що дасть можливість країні отримати стабільний 

ринок її збуту, а відповідно збільшити внутрішнє виробництво, створити нові робочі місця, збільшити 

притік іноземної валюти в країну.

Участь китайського банківського капіталу в реалізації важливих спільних проектів є тим ресурсом, 

який сприятиме розвитку та модернізації відповідних галузей української економіки, поштовхом до 

відновлення позицій України на світових ринках.

Крім китайських кредитів, Україна також зацікавлена у залученні інвестиційного потенціалу 

Китаю, а для цього необхідно створити привабливе середовище для китайського бізнесу. Мова йде 

про зміст реформ, які уряд має провести за будь-яких обставин, надавши додаткові гарантії захисту 

іноземних інвесторів, приватної власності і спрощення ведення бізнесу.

Отже, українсько-китайське економічне співробітництво – це поле діяльності і взаємного 

докладання зусиль, яке, при дотриманні певних умов, може успішно розвиватись і дати суттєві 

результати.
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