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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна є помітним торговим партнером багатьох країн

світу по низці товарних позицій. Для України надзвичайно
важливо підтримувати належні торгово-економічні відно-
сини з Китайською Народною Республікою (КНР), яка є
країною-лідером за багатьма статтями українського експор-
ту.

КНР займає друге місце за обсягом товарообігу Укра-
їни з країнами світу. Іншими словами, КНР є стратегічно
важливим торгівельним партнером для України.

Окрім того, підтримка стабільних та передбачуваних
економічних відносин з КНР виступає для України важли-
вим елементом підтримки національної економічної безпе-
ки. Взаємовигідні торгово-економічні відносини є запору-
кою формування привабливого поля для поглиблення дво-
стороннього інвестиційного, інноваційного, науково-техн-
ічного, освітнього співробітництва [1].
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Нині договірно-правова база двосторонніх відносин, за
повідомленням Міністерства закордонних справ України,
налічує понад 300 документів, у тому числі 178 документів
основного списку (угоди і договори). У 1992 р. між Урядом
України і Урядом Китайської Народної Республіки укладе-
но Угоду про торговельно-економічне співробітництво,
відповідно до якої між сторонами встановлено режим най-
більшого сприяння щодо стягнення митних зборів на екс-
портні та імпортні товари обох країн, податків та інших
внутрішніх зборів [3].

Одначе, як свідчить статистика, в кризові періоди обся-
ги взаємної торгівлі між КНР та Україною помітно знижу-
ються.

Слід врахувати, що китайська влада проголосила ініціа-
тиву "Один пояс — Один шлях", яка виступає своєрідною
глобальною "економічною платформою" подальшого роз-
витку країн на євразійському континенті. Відтак стійке тор-
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гово-економічне співробітництво між КНР та Україною
створить додаткове підгрунтя до повноцінної та ефектив-
ної участі України у вказаній ініціативі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Над проблемами українсько-китайського торгово-еко-

номічного співробітництва плідно працюють вітчизняні на-
уковці А. Гончарук [2], С. Кошовий [2], В. Поворозник [6],
В. Перебийніс [6], Є. Ярошенко [8], а також іноземні нау-
ковці М. Качмарскі [9], Л. Зуокуі [10] та ін. В полі зору вче-
них знаходяться питання практичної активізації торговель-
ного співробітництва між Україною та Китаєм. Однак у на-
уковій періодиці слабо представлена проблематика щодо
перспектив розширення торгово-економічного співробіт-
ництва між КНР та Україною. Вказане є особливо актуаль-
ним в контексті реалізації ініціативи "Один пояс — Один
шлях".

Таким чином, виникає необхідність у розробці науково
обгрунтованих пропозицій з питань розширення китайсь-
ко-українського торгово-економічного співробітництва, у
тому числі в контексті реалізації ініціативи "Один пояс —
Один шлях".

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — надати науково обгрунтовані пропозиції

щодо розширення китайсько-українського співробітницт-
ва у торгово-економічній сфері, у тому числі в контексті
реалізації ініціативи "Один пояс — Один шлях".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Китайська Народна Республіка визнала Україну в якості

незалежної суверенної держави у грудні 1991 р., а з 2011 р.
між КНР та Україною встановлено відносини стратегічно-
го партнерства. Вказане створює додаткові можливості для
активізації китайсько-українського співробітництва у тор-
гово-економічній сфері.

На жаль, динаміка торгово-економічного співробітниц-
тва між КНР та Україною є нестабільною. Зокрема, протя-
гом 2014—2015 рр. між Україною та КНР зафіксовано зни-
ження обсягів динаміки зовнішньої торгівлі товарами та
послугами, у 2016 р. спостерігалося невелике зростання
товарообігу за рахунок збільшення поставок китайських
товарів в Україну (табл. 1).

Китайська Народна Республіка займає друге місце за
обсягом товарообігу України з країнами світу. При цьому
зовнішньоторговельне сальдо є позитивним для Китаю і не-
гативним для України.

За повідомленням Міністерства економічного розвит-
ку і торгівлі України, у 2016 р. загальний товарообіг між КНР
та Україною становив 6,676 млрд дол. США, у тому числі
поставки з України до Китаю оцінено у 1,892 млрд дол. США,
поставки з Китаю до України — у 4,784 млрд дол. США.
Протягом усього досліджуваного періоду обсяг поставок
китайських товарів та послуг до України були значно ви-
щими, аніж обсяг поставок українських товарів та послуг
до Китаю.

У 2016 р. обсяг поставок китайських товарів в Україну
склав 4,688 млрд дол. США, що становить 11,9% від загаль-
ного обсягу товарного імпорту, що надходить в Україну.
Обсяг поставок китайських послуг в Україну в 2016 р. склав
0,096 млрд дол. США, що становить 1,8% від всього обсягу
імпорту послуг в Україну.

У 2016 р. загальний обсяг товарного експорту з Украї-
ни в Китай склав 1,832 млрд дол. США, що становить 5,0%
від обсягу загального українського товарного експорту. У
2016 р. загальний обсяг українського експорту послуг в
Китай становив 0,060 млрд дол. США, що становить 0,6%
від загального обсягу українського експорту послуг.

У 2014—2016 рр. інвестори з КНР вилучали вкладені
інвестиції, через що обсяг приросту китайських інвестицій,
вкладених в українські об'єкти, є негативним. Частка ки-
тайських інвестицій у загальному обсязі прямих іноземних
інвестицій, залучених в Україні, становить менше 0,1%.

Вказані тенденції дають змогу зробити висновок, що
існують значні резерви для активізації торгово-економіч-
ного співробітництва між Китайською Народною Респуб-
лікою та Україною.

7 вересня 2013 р. Голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи у
Казахстані оголосив про ініціативу створення "Економіч-
ного поясу Великого Шовкового Шляху" як нової форми
поглибленого співробітництва Китаю, держав Центральної
Азії та Європи. Представляючи концепцію китайської ініціа-

тиви, Сі Цзіньпін зосередив увагу на таких ключових зав-
даннях, що вирішуватимуться: посилення координації дер-
жав-учасниць у політичній сфері; активізація розбудови
єдиної інфраструктурної мережі; гармонізація торгівельних
режимів, уніфікація торговельних процедур; зростання ва-
лютного обігу, зокрема за рахунок розширення використан-
ня національних валют держав-учасниць; посилення ролі
"економічної дипломатії", зростання туристичних потоків,
розширення культурної взаємодії [2]. На нашу думку, КНР
де-факто виступив ініціатором створення нової глобальної
економічної платформи, спрямованої на подальшу інтегра-
цію держав до єдиного економічного простору. Нині ініціа-
тива має назву "Один пояс — Один шлях".

Про своє бажання долучитися до ініціативи публічно
заявили Уряди Казахстану, Камбоджі, Лаосу, Шрі-Ланки,
Мальдів, Польщі, Литви, Російської Федерації, Ізраїлю,
Австрії, Греції, Таджикистану, Афганістану, Туреччини,
Індонезії, Єгипту, Угорщини [2]. Потенційно, на думку ки-
тайських економістів, ініціатива передбачає участь понад 60
держав [8; 9].

У березні 2015 року за дорученням Держради КНР Дер-
жавний комітет у справах розвитку і реформ, Міністерство
закордонних справ і Міністерство торгівлі Китаю підготу-
вали і опублікували документ "Чудові перспективи і прак-
тичні дії щодо спільного створення Економічного поясу
Шовкового шляху і Морського Шовкового шляху XXI сто-
ліття", в якому наголошується, що ініціатива "Один пояс —
Один шлях" є відкритою для всіх країн, міжнародних і рег-
іональних організацій, а також створює основу для еконо-
мічного співробітництва КНР із зацікавленими країнами. У
документі також визначені завдання у сфері торговельно-
економічного та фінансового співробітництва.

За оцінками експертів, розглядається створення трьох
економічних коридорів: північного (Китай — Центральна
Азія — Росія — Європа), центрального (Китай — Централь-
на і Західна Азія — Перська затока і Середземне море) і
південного (Китай, Південно-Східна Азія — Південна Азія
— Індійський океан). Морська частина ініціативи включає в
себе створення двох морських маршрутів: один пройде з
узбережжя Китаю через Південно-Китайське море в
Південно-Тихоокеанський регіон; інший передбачає
з'єднання приморські райони Китаю і Європи через Півден-
но-Китайське море і Індійський океан.

Одним з найважливіших факторів розширення співро-
бітництва в регіоні названо взаємодія існуючих багатосто-
ронніх механізмів, в тому числі за участю Шанхайської
організації співробітництва (ШОС).

З економічної точки зору, ініціатива "Один пояс — Один
шлях" акцентує увагу на створення нових і модернізацію
існуючих економічних коридорів — транспортних комуні-
кацій (автомобільних доріг, залізничних шляхів, аеропортів,
морських терміналів тощо), а також супутньої інфраструк-
тури (включаючи логістичні центри, складські термінали
тощо).

Результатом цієї інтеграції має стати, зокрема, повне
зняття бар'єрів, що заважають вільному руху економічних
факторів (товарів, послуг, капіталів, робочої сили, валюти
тощо) [10].

Вказане, в свою чергу, має призвести до зростання об-
сягів торгово-економічного співробітництва. Приміром, за
даними Міністерства торгівлі КНР, річний товарообіг Ки-
таю з країнами Центральної та Східної Європи виріс з 43,9
млрд дол. США у 2010р. до 60,2 млрд дол. США у 2014 р. [6].
За наявними прогнозами, у 2020 р. цей обсяг має зрости до
120 млрд дол. США [6].

КНР як один з глобальних лідерів має ресурси для
організації і виконання низки широкомасштабних проектів.
Протягом останніх років Китай продемонстрував ряд вра-
жаючих результатів у підтримці високих темпів економіч-
ного розвитку, зростання доходів підприємств і громадян,
залучення інвестицій, що стало одним із закономірних ре-
зультатів проведення політики реформ і відкритості.

 2012 2013 2014 2015 2016 
З України до Китаю 1,858 2,760 2,719 2,439 1,892 
З Китаю до України 7,924 7,533 5,456 3,898 4,784 
Товарообіг 9,782 10,294 8,176 6,339 6,676 

Таблиця 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та
послугами між КНР та Україною, млрд дол. США

Джерело: складено авторами згідно [4; 5].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201816

Відтак глобальні економічні процеси вимагають від ук-
раїнської влади активних дій, зокрема ухвалення адекват-
них рішень щодо розширення та гармонізації торгово-еко-
номічної взаємодії з КНР.

Не дивлячись на млявість китайсько-українського тор-
гово-економічного співробітництва, КНР та Україна мають
значні взаємні інтереси у економічній сфері. В Україні
відкрито представництва або філії китайських фірм Huawei,
ZTE, Xinwei. У Китаї працюють представництва українсь-
ких підприємств — ГК "Укрспецекспорт", ВАТ "Мотор-Січ",
ВАТ "ФЕД", "Креатив Груп", "Корум Груп".

Перебуваючи в Україні, заступник Міністра комерції
КНР Цянь Кемін наголосив на необхідності успішного завер-
шення розпочатих інвестиційних проектів та пошуку нових
"точок зростання" (реалізація нових ініціатив у сфері
сільського господарства; реалізація проектів доступного
житла, модернізація портової та залізничної інфраструк-
тури тощо) [7; 10]. Китайська влада стабільно демонструє
готовність розширення ефективної економічної взаємодії
з Україною, наголошуючи на необхідності завершення вже
розпочатих проектів та гарантування дотримання прав ки-
тайських інвесторів.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Важливим завданням для економічного блоку українсь-

кого Уряду є запровадження ефективних інструментів сти-
мулювання економічної активності, проведення виваженої
торгово-економічного політики, створення сприятливого
ділового клімату для іноземних партнерів. Зокрема,
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до-
цільно підготувати пропозиції щодо нарощування двосто-
ронніх торгово-економічних та інвестиційних відносин.
Навіть в умовах жорстких бюджетних обмежень доцільно
та можливо вжити заходів, що не потребують додаткового
фінансування з бюджету, у тому числі: підтримка участі
підприємств в участі у виставках та ярмарках; взаємодія
транскордонних електронних бізнес-платформ; поліпшен-
ня регуляторно-правового середовища для торгівлі між дво-
ма країнами, а також створення умов для спрощення про-
цедур торгівлі; створення спільних підприємств в промис-
ловій сфері на базі існуючих виробництв, зокрема, у сфері
транспортного машинобудування, авіабудування і енерге-
тичного машинобудування.

У рамках активізації двостороннього торгово-економі-
чного співробітництва слід передбачити інструменти моні-
торингу взаємодії підприємств КНР та України, у тому числі
з можливістю оперативного вирішення наявних проблем.

Без сумніву, розширення торгово-економічної взаємодії
між двома країнами можливе лише в умовах наявності взає-
мної довіри, стабілізації загальної економічної ситуації в
Україні, за наявності відомих інституційних підстав для по-
дальшого розширення торгівельно-економічного співробі-
тництва між двома країнами.

Приєднання України до ініціативи "Один пояс — Один
шлях" дозволить вжити подальших заходів для гармонізації
торгівельних, транспортних, митних та логістичних проце-
дур, а в перспективі — здійснити модернізацію транзитно-
логістичної інфраструктури, у тому числі за рахунок іно-
земних інвестицій та залучених кредитних ресурсів на вигі-
дних умовах. Ефективна участь України у ініціативі "Один
пояс — Один шлях" дозволить збільшити обсяги виробниц-
тва високотехнологічної продукції, в якій зацікавлені тор-
говельні партнери з КНР.

Перспективи розширення торгово-економічного
співробітництва між КНР та Україною мають бути обгово-
рено на експертному рівні під егідою Підкомісії з питань
торговельно-економічного співробітництва Комісії зі
співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, а зго-
дом — і на політичному рівні.

Доцільно розробити проект Плану спільних дій КНР та
України ("Дорожню карту"), який має передбачати реалі-
зацію низки заходів правового, економічного, адмі-
ністративного та організаційного характеру, спрямованих
на розширення торгово-економічного співробітництва, а
також забезпечення повноцінної ефективної участі Украї-
ни у ініціативі "Один пояс — Один шлях". Зрозуміло, що
остаточні рішення мають бути ухвалені на політичному рівні.

ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У подальшому мають бути проведені поглиблені наукові
дослідження з питань економетричного оцінювання еконо-

мічних наслідків поглиблення торгово-економічної взає-
модії КНР та України на галузевому рівні.
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