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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР У 

СВІТЛІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 
Анотація. Стратегічне партнерство України і Китайської Народної Республіки 

може стати чинником досягнення геоекономічних стратегій в умовах глобальних 

викликів, які стоять перед обома країнами. Одним з таких викликів є критерій 

інноваційно-технологічного лідерства. У цей період сформована правова база та 

покладено початок практичної реалізації стратегічного партнерства між Україною і 

Китайською Народною Республікою. Визначено загрозливі для України тенденції 

сировинного характеру її експорту до Китаю та диспропорційності (товарної, 

інвестиційної та технологічної) в економічних відносинах з Китайською Народною 

Республікою. Стратегічне партнерство між Україною та Китайською Народною 

Республікою в науково-технічній, освітній, інформаційній, енергетичній та 

екологічних сферах сприятиме модернізації економік обох країн в умовах глобальних 

викликів. 

Ключові слова: Китай, інновації, інвестиції, експорт, імпорт, український-

китайське співробітництво, стратегічне партнерство. 
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Summary. Strategic partnership between Ukraine and the People’s Republic of China 

can become a factor in achieving geo-economic strategies in the face of global challenges 

facing both countries. One of the challenges is the criterion of innovation and technological 

leadership. In this period, the legal basis has been formed and the beginning of the practical 

implementation of the strategic partnership between Ukraine and the People’s Republic of 

China. The threats to Ukraine of the raw material nature of its export to China are 

determined and the disproportionality (commodity, investment and technological) in the 

economic relations with the People’s Republic of China are threatening for Ukraine. 

Strategic partnership between Ukraine and the People’s Republic of China in the scientific, 

technical, educational, informational, energy and environmental spheres will promote the 

modernization of the economies of both countries in the context of global challenges. 

Key words: China, innovation, investment, export, import, Ukrainian-Chinese 

cooperation, strategic partnership. 

 

Постановка проблеми. Досягнення рівня стратегічного партнерства 

України і КНР стало логічним підсумком розвитку дружніх двосторонніх 

відносин. Водночас досягнення економічного лідерства в сучасних умовах 

можливо завдяки інноваційно-технологічному лідерству, що розглядається 

як один з глобальних викликів. Тема дослідження «стратегічне 

партнерство України і КНР в світлі сучасних глобальних викликів» 

розглянута крізь призму економічного складника. У 2017 році Китай 

вийшов на друге місце серед країн-імпортерів і на 7-місце – серед 

основних експортних ринків України. Проте значні дисбаланси в 

реалізації економічного складника стратегічного партнерства між двома 

країнами свідчать про нереалізований потенціал адаптації 

зовнішньоекономічних відносин в умовах глобальних викликів, що 

обумовлює актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегічне партнерство 

України і КНР є актуальною темою дослідження україно-китайських 

економічних відносин. Зокрема, ця тематика представлена в роботах 

Л. Антонюк та О. Хоменко [1], А. Бароніна і А. Колпакова [2], 

М. Левченко та А. Левченка [3], А. Шаповал [4] та ін. Однак розгляд 

стратегічного партнерства між країнами у світлі глобальних викликів 

потребує сучасних досліджень, чому  присвячена ця наукова праця. 

Мета дослідження. Основною метою статті є дослідження 

перспектив стратегічного партнерства між Україною і КНР у світлі 

сучасних глобальних викликів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про початок переходу 

міждержавних відносин на рівень стратегічного партнерства свідчить 

підписання відповідної декларації про стратегічне партнерство під час 

візиту Голови КНР в Україну в червні 2011 року. Через два роки були 

підписані «Договір про дружбу і співробітництво між Україною і КНР», 

Спільна декларація України і КНР про подальше поглиблення відносин 

стратегічного партнерства та затверджена Програма розвитку відносин 

стратегічного партнерства між Україною і КНР на 2014-2018 роки, яка не 

була реалізована повною мірою. 
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Важливе значення для розвитку стратегічного партнерства має Третє 

засідання Комісії зі співробітництва між урядами двох країн, що відбулося 

5 грудня 2017 року в Києві, де було укладено низку двосторонніх угод з 

поглиблення стратегічного партнерства в різних сферах діяльності. У тому 

числі План дій Україна-Китай з реалізації ініціативи «Економічного поясу 

шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху ХХІ століття», 

Програма українсько-китайського інвестиційного співробітництва в 

агропромисловому комплексі та ін. 

В економічних відносинах між двома країнами посилюються 

тенденції диспропорціональності, що характерно і для кількісних, і для 

якісних показників. Стратегічне партнерство між Україною і КНР 

необхідно розглядати з урахуванням сучасних внутрішньополітичних й 

економічних обставин обох країн. У цей час українська економіка починає 

виходити з кризи, а китайська реалізовує політику «нового нормального 

росту», модернізації та створення «прекрасного Китаю». 

Важливим фактором стратегічного партнерства є взаємна торгівля. Як 

демонструють дані рис. 1, загальна вартість торгового обороту у 2017 році 

становила 7,7 млрд доларів США, що свідчить про його зростання в 

порівнянні з 2016 і 2015 роками, хоча і не перевищує показник 2013 року 

(10,6 млрд доларів США).  

 

 
Рис. 1. Зовнішньоторговельний оборот між Україною та КНР, 

2013‒2017 роки, млрд доларів США 
Джерело: складено та розраховано за даними Держстату України [5] 

 

Експорт України в Китай у 2017 році становив 4,7% загальної 

вартості експорту, тоді як частка імпорту дорівнювала 11,4%. Величина 

пасивного сальдо перевищила у 2017 році 3,6 млрд доларів США, що 

краще показника мирного для України 2013 року. У цілому в переліку 

стратегічних торгових партнерів України Китай займає 4-те місце, тоді як 

частка України в зовнішній торгівлі Китаю становить 0,17%. 
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Основними статтями експорту України до Китаю є товари з низькою 

доданою вартістю (руди, шлаки, зола становлять 36%, жири та олії 

тваринного і рослинного походження ‒ 25%, зернові культури ‒ 22%, 

деревина ‒ 2% та інші). Девальвація китайської валюти юаня щодо долара 

США сприяє витісненню американської сільськогосподарської продукції з 

китайського ринку, у тому числі й заміщенню її українською продукцією. 

Це стосується зернових (кукурудзи і ячменю), експорт яких з України в 

Китай стрімко зростає. Водночас в імпорті з КНР переважає 

машинобудівна продукція, зокрема високотехнологічна. Після десятиліть 

наповнення ринку України переважно дешевими й низькоякісними 

китайськими товарами зараз купівельні переваги в українців мають 

китайські товари середньої і високої якості за доступними цінами. Це, 

перш за все, у споживчому сегменті – мобільні телефони (Huawei, MEIZU, 

Xiaomi), ноутбуки, нетбуки, ПК (ASUS, Lenovo), автомобілі. В Україні 

стрімко зростають продажі китайських автомобілів (Geely і Chery), які 

займають майже 10 % ринку. Також стійкі конкурентні позиції має 

побутова техніка (холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, 

посудомийні машини тощо), текстиль, а в промисловому сегменті ‒ 

сонячні батареї, електричні машини та ін. 

Небезпечна для України тенденція збільшення сировинної 

спрямованості експорту та низька конкурентоздатність на внутрішньому 

товарному ринку є причиною відстрочки на невизначений час з 

української сторони розгляду можливості підписання угоди про Зону 

вільної торгівлі з КНР, що було запропоновано китайською стороною ще у 

2015 році. 

Важливим фактором зміцнення потенціалу стратегічного партнерства 

між Україною і КНР є інвестиційне співробітництво. Проте і тут 

спостерігаються риси диспропорціональності. Станом на листопад 2017 

року загальний обсяг залучених в економіку України китайських 

інвестицій становив 18,2 млн доларів США, це зростання в порівнянні з 

даними за підсумками 2016 року, тоді як найвищий рівень спостерігався у 

2013/2014 році (25,5 млн доларів США) див. рис. 2. 

При цьому питома вага китайських інвестицій у загальному обсязі 

залучених прямих іноземних інвестицій не перевищує половини відсотка, 

що підтверджує тезу про невідповідність наявного рівня й потенціалу 

інвестиційної співпраці між двома країнами. 
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Рис. 2. Динаміка загальної вартості прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) та прямих інвестицій Китаю в Україну і 

України в Китай, 2010-2017 роки (на початок року), млн доларів США 

Джерело: складено і розраховано за даними Держстату України [5] 

 

Найбільш привабливими для китайських інвестицій в Україну зараз є 

відновлювана енергетика, транспортна інфраструктура, розроблення 

мінеральних ресурсів, торгівля й сільське господарство. Найбільший обсяг 

китайських інвестицій в Україну припадає на промисловість (43% від 

загального обсягу), на другому місці – оптова та роздрібна торгівля 

(19,0%), на третьому –  сільське господарство (9,8%) (за даними 

Держстату) [5]. 

Статистика свідчить про диспропорції взаємин у цій сфері, що 

логічно, зважаючи на економічну потужність Китаю і кризову ситуацію в 

Україні. Обсяги китайських інвестицій в українську економіку 

багаторазово перевищують українські в Китай. З боку України 

зацікавленість у китайському капіталі пояснюється, насамперед, 

відсутністю внутрішніх фінансових ресурсів для розвитку країни. 

Українські інвестиції в китайську економіку ще дуже незначні за обсягом. 

Станом на 01.10.2017 року їх загальний обсяг становив 1,5 млн доларів 

США, що на рівні 0,000% від загального обсягу іноземних інвестицій. У 

складних умовах для української економіки відбувається відтік 

іноземного, у тому числі китайського капіталу. 

Україна, яка однією з перших європейських країн підписала 

меморандум про співпрацю в рамках ініціативи керівництва КНР «Один 

пояс, один шлях», очікує від співпраці в цьому масштабному проекті 

модернізації вітчизняної інфраструктури та багатьох секторів економіки, а 

також включення українських підприємств у глобальні ланцюги доданої 

вартості. З боку Китаю інтерес до залучення України до впровадження 
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ініціативи «Один пояс, один шлях» представляє вигідне географічне 

положення, наявність базової інфраструктури та високий індекс 

транзитності України. Крім того, у нашій країні сформований потужний 

науково-промисловий та агропродовольчий потенціал. 

В останні роки активізувалися інші напрямки розвитку стратегічного 

партнерства, які розглядаються як шлях до модернізації економік обох 

країн. Це, перш за все, співпраця в науково-технічній та освітній, 

інформаційних технологій, енергоефективності, альтернативної 

енергетики та екологічних сферах. На сьогодні Україна має 21 контракт з 

Китаєм на загальну суму понад 67 млн доларів США, створено три 

спільних україно-китайських наукових парки, але всі вони розташовані на 

території КНР. 

Треба враховувати, що подальший розвиток стратегічного 

партнерства має ризики для кожної зі сторін. Для китайської сторони це 

політична й економічна нестабільність у нашій країні, відсутність 

реальних гарантій захищеності інвестицій і можливостей для розширення 

бізнесу. 

Залучення китайських інвестиційних і технологічних можливостей 

для різних галузей української економіки може стати для України 

локомотивом інноваційного розвитку. Проте так само існує ризик, що 

результатом стратегічного партнерства стане подальше поглиблення 

сировинної спрямованості української економіки. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 

Стратегічне партнерство України і КНР може стати чинником досягнення 

геоекономічних стратегій в умовах глобальних викликів, які стоять перед 

обома країнами. На сьогодні сформована правова база та покладено 

початок практичної реалізації стратегічного партнерства між Україною і 

КНР. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що економічний 

складник стратегічного партнерства свідчить про загрозливі для України 

тенденції технологічної диспропорційності. 
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ 

ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 
 

Анотація. У дослідженні звернуто увагу на сутнісні характеристики соціальних 

інвестицій. Обґрунтовано соціальний ефект та його роль у сучасному суспільстві. 

Соціальні інвестиції досліджені в контексті стимулювання людського розвитку. 

Проаналізовано співвідношення понять сфери соціальних інвестицій. Оцінено 

специфіку соціальних інвестицій у контексті посилення тенденцій збалансованого 

людського розвитку. 

Ключові слова: людський розвиток, збалансування, соціальні інвестиції, 

інвестування, соціальна відповідальність 

Summary. The attention is paid to the essential characteristics of social investment. 

The social effect and its role in modern society are researched. Social investment is explored 

in the context of human development stimulating. The connection between the concepts of the 

social investments area is analyzed. The pecularities of social investments in the context of 

sustainable human development tendencies intensification is estimated. 

Key words: human development, balancing, social investment, investing, social 

responsibility. 
 

Постановка проблеми. В умовах глобальної нестабільності 

світогосподарських процесів нагальними стають проблеми невизначеності 

та конфліктів, що кардинально змінюють природу та спектр регуляторних 

функцій сучасної держави. Досвід розвинених країн світу показує, що 

наразі держава виявляється нездатною забезпечити життєдіяльність 

власних громадян лише за посередництвом традиційних регуляторів 

впливу. Адже, водночас із суто економічними завданнями, нагальним є 

розв’язання проблем розбудови інфраструктури, підтримки соціальної 

захищеності населення, перехід процесів соціально-економічного 


