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Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день для України важливим напрямом у
розвитку зовнішньоекономічних відносин стає Китай. Зростання китайського вектора для національної економіки пояснюється масштабністю внутрішнього ринку КНР, його інвестиційною привабливістю. У даному контексті надзвичайно актуальною виглядає проблема економічних та
безпекових інтересів України у двосторонній співпраці. Це особливо актуалізується у сучасних
умовах, коли відбулося значне скорочення торгових відносин з Російською Федерацією, а з Європейським Союзом ще не досягнуто глибокої інтеграції.
Постановка проблеми. Сучасні відносини між Україною та Китаєм потребують суттєвого перезавантаження. З метою реалізації власних економічних інтересів Україна має запропонувати
різні форми активізації двосторонніх відносин, визначити чіткі орієнтири для китайського бізнесу,
окреслити безпекові інтереси в співпраці з КНР.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження даної проблематики є об’єктом наукової уваги вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизняних науковців варто відзначити А.
Гончарука, В. Кіктенка, І. Погорєлову, А. Філіпенка, Л. Чекаленка, Є. Ярошенка та ін. Значну увагу питанням українсько-китайського співробітництва приділили зарубіжні дослідники: С. Бланк, Т.
Іванскі, В. Кашин, Н. Суздальцева, Цзян Сяожуан, Чжан Ювень та ін. Однак праці зазначених
вчених стосуються висвітлення обраної проблеми в загальному контексті без дослідження економічних та безпекових інтересів України у співпраці з КНР.
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Постановка завдання. Мета даної статті полягає в комплексному аналізі українськокитайських відносин та їх економічної і безпекової складової з урахуванням сучасних викликів.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні Китай є світовим лідером за темпами зростання
промислового та фінансового потенціалу, найбільшим світовим експортером, кредитором і споживачем сировинних ресурсів, має найбільші золотовалютні резерви, а з 1 жовтня 2016 р. китайський юань став п’ятою валютою, що входить у кошик МВФ. Водночас китайський уряд заявив про наміри створення в Шанхаї до 2020 року світового фінансового центру. КНР перетворюється на глобальну державу, в якої є власні інтереси по всьому світу. Як зазначає Ф. Фукуяма,
Китай переросте рамки західної моделі, створивши унікальну «державу-цивілізацію», яка буде
мати власну логіку та цикли розвитку [1].
Враховуючи зростаючий вплив КНР на світову економіку та формування орієнтирів міжнародної політики, розвиток співробітництва на взаємовигідних основах відкриває широкі можливості
для реалізації як економічних, так і політичних інтересів України. Китайський вектор є важливим
компенсатором тих кількісних та якісних втрат, які несе Україна у торгівлі з Європейським Союзом в силу низької конкурентоспроможності вітчизняної продукції, її невідповідності європейським стандартам та значним скороченням торгових відносин з Російською Федерацією у зв’язку з
військовою агресією. Незважаючи на підписану Україною Угоду про асоціацію з ЄС, торговельне
сальдо залишається негативним. Частка ЄС в загальному експорті України у 2015 р. становила
34%, а імпорт оцінювався в 41%. Експорт до Росії впав на 35% у 2014 р. порівняно з 2013 р., а у
2015 р. частка українського експорту до Росії становила лише 15% [2].
Отже, додаткові можливості щодо реформування національної економіки, поліпшення добробуту українських громадян лежать у площині українсько-китайського співробітництва. За словами Голови КНР Сі Цзінькіня, Китай буде не тільки розвиватись сам, а й нести відповідальність
за розвиток усього світу і робити внесок у цей розвиток, створювати блага не тільки для народу
Китаю, а й для народів усього світу [3, с. 10].
На сьогодні між Україною та КНР задекларовано відносини стратегічного партнерства, що закріплено у Спільній декларації про встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства. Стратегічний характер українсько-китайських відносин проявляється в реалізації торговельно-економічних та інвестиційних проектів. Україна зацікавлена у використанні наявного потенціалу двосторонньої торгівлі, розглядаючи його як компонент свого залучення до торгових потоків
між Європою та Азією. Нині товарообіг між двома країнами становить 6,2 млрд. дол. США. Рівень українського експорту до КНР за 2015 р. становив 2,4 млрд. дол. США, а рівень китайського
експорту до України – 3,8 млрд. дол. США [2].
Існуючу асиметрію співробітництва необхідно змінювати, не дивлячись на ті труднощі, з якими стикається сьогодні Україна. Зменшення розриву між обсягами експорту й імпорту та сповільнення зростання негативного торговельного сальдо лежить у площині інвестиційновиробничої співпраці, а не сировинної. Наразі Китай займає третє місце серед найбільших торговельних партнерів України, частка якого в загальному експорті становить 6,3%. Головною
ознакою зовнішньої торгівлі України з КНР є те, що в структурі українського експорту переважає
сировина (рис.1), яку Китай в подальшому використовує для виробництва продукції, що потім
конкурує із українськими аналогами на світових ринках.
Така структура українського експорту пояснюється наявністю сировинної моделі економічного розвитку, яка не створила умов для функціонування технологічних виробництв. Наявність такої моделі в нашій економіці характеризується низьким рівнем доданої вартості вітчизняної продукції і зниженням конкурентоспроможності, що веде поступово до витіснення її зі світового ринку, зокрема з китайського. Так, за даними Держстату України, за сім місяців 2016 р. експорт металургійної продукції знизився на 22,6% [2].
Виклики, з якими стикається сьогодні Україна, спонукають її до перезавантаження відносин
між двома країнами. У цьому контексті слід проаналізувати ті важливі угоди, які укладені з Китаєм, зокрема «Програму розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР на
2014-2018 рр.». З метою реалізації власних економічних інтересів, активізації розвитку двосторонніх відносин необхідно прискорити реалізацію спільних проектів у таких галузях як військово169
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промисловий, енергетичний комплекси, машинобудування, аерокосмічна, інфраструктурна сфери. Як приклад реалізації українського космічного потенціалу є співпраця з КНР у космічній галузі. Наразі здійснюється разом з Китаєм п’ятирічна програма розвитку космічної галузі України,
підписано контракт на суму 67 млн. дол. США [4]. Китай має очевидну зацікавленість в імпорті
готової високотехнологічної продукції і Україні це слід врахувати та використати в інтересах національного виробництва.

Рис. 1. Основні товарні групи експорту України до КНР за 2015 р, (%)

Економічні інтереси України у співпраці з КНР лежать у площині інвестиційного співробітництва. Наразі китайські інвестиції в Україні склали 22,6 млн. дол. США (0,48% загального обсягу
прямих іноземних інвестицій), а українські інвестиції в Китаї – це лише 1,4 млн. дол. США [5].
Звичайно, такий стан інвестиційного співробітництва не відповідає ні можливостям Китаю, ні
потребам України. Щоб змінити ситуацію на краще, необхідно істотно поліпшити інвестиційний
клімат. Важливим для китайських інвесторів є стабільність, позбавлення корупції, скорочення
тіньової економіки, вдосконалення судової системи, захист прав власності та ін. Станом на 2015
р. за індексом економічної свободи Україна займала 162 місце серед 186 країн, а за індексом
ведення бізнесу – 96 місце серед 186 країн [6]. Створення системи стимулів та механізмів залучення іноземних інвестицій може слугувати базисом для подальшого розвитку не тільки економічних, а й безпекових відносин.
У цьому контексті важливим є співпраця в науково-технічній та військово-технічній сферах.
Пріоритетними напрямами науково-технічного співробітництва визначено авіабудування, суднобудування, розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, що реалізуються через такі
форми співпраці як українсько-китайські центри та технопарки, які відкрито у таких містах КНР як
Цзінань, Шанхай, Чженьцзянь [7, с. 204]. Така співпраця дає можливість українським ІТкомпаніям виробляти високоякісну продукцію і виходити на світові ринки. Китай також розглядає
можливість створення та розміщення технопарків та промислових парків на території України,
де на залучені китайські інвестиції будуть створені виробничі потужності з виготовлення експортної продукції до ЄС. Зважаючи на те, що Україна має Угоду про асоціацію з ЄС, інтерес Китаю
до реалізації такого проекту значно зростає.
Посилення військово-технічного співробітництва здійснюється в умовах розвитку та модернізації вітчизняного ВПК, особливо у вигляді технологічних проривів та конвертації наукових досліджень у військову техніку нового покоління. З огляду на те, що українська наука фінансується
недостатньо, китайські інвестиції в новітні технології, зокрема у ВПК, є архіважливі. На сьогодні
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українські виробники , зокрема «Мотор-Січ», поставляють двигуни для виробництва китайських
бойових літаків L-15, а також блоки для двигунів китайських сучасних есмінців.
Серед пріоритетних галузей українсько-китайського співробітництва слід зазначити агропромисловий комплекс. Маючи конкурентні переваги в цій галузі, Україна разом з інвестиційними
можливостями Китаю може успішно реалізовувати різні проекти. Прикладом реалізації подібних
проектів може бути запуск в Миколаївській області терміналу з перевалки зернових та олійних
культур. Інвестором виступила китайська компанія Cofco Corporation, обсяг інвестицій склав 75
млн. дол. США.
Крім агропромислової сфери, привабливим для китайських партнерів є енергетичний сектор.
Так, у вересні 2016 р. державна китайська компанія CNBM International Corporation і Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України підписали Меморандум про співпрацю. Китайська
сторона інвестує в розмірі близько 2 млрд. дол. США в модернізацію електрогенеруючого і електропередавального обладнання. Також було досягнуто домовленості між державним банком
розвитку КНР та «Нафтогазом України» про продовження програми кредитування до 25 грудня
2017 р. на загальну суму 3,65 млрд. дол. США. Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію систем індивідуального опалення в приватних будинках малозабезпечених споживачів, будівництво теплоелектростанцій у Києві та Львівській області, а також закупівлю бурового та допоміжного обладнання для збільшення видобутку газу ПАТ «Укргазвидобування».
Важливим напрямом залучення китайських інвестицій може стати приватизація державних
компаній. На 2016-2017 рр. уряд України схвалив до приватизації 330 компаній. Китайський бізнес може претендувати на низку придбань у енергетичному, гірничо-металургійному, продовольчому та ін. секторах. Адже доступ до ресурсів – це основний чинник для китайських інвесторів.
Розширення торговельних відносин КНР з європейськими країнами потребує суттєвих змін у
транспортній інфраструктурі. У цьому контексті Україна завдяки унікальному географічному положенню та потенціалу транзитної інфраструктури розглядається Китаєм як важливий учасник в
реалізації проекту «Великого Шовкового шляху». Для України це унікальна можливість скористатися перевагами, які пропонує цей проект. За допомогою китайських інвестицій країна зможе
провести модернізацію національної економіки. Крім того, поглиблення співпраці з КНР, особливо в галузі організації транспортних перевезень і розвитку транзитної інфраструктури, може істотно покращити перспективи України щодо європейської інтеграції [8, с. 231].
Важливим напрямом у розширенні українсько-китайського співробітництва є активізація діалогу КНР в безпековій сфері [9, с. 49]. Принагідно підкреслимо, що Китай надав Україні гарантії
безпеки під час відмови нашої держави від ядерної зброї, став першою країною-гарантом українського суверенітету і територіальної цілісності. Україна також послідовно підтримує політику
«одного Китаю», розглядає Тайвань як провінцію КНР, а не як незалежну державу.
Наразі безпекові інтереси двох країн взаємопов’язані. Виклики і загрози, що виникають як перед Україною, в межах євроінтеграційного вектора розвитку та протидії військовій агресії Російської Федерації, так і перед Китаєм, внаслідок високого рівня конфліктності «тайванського питання» та територіальних суперечностей між регіональними державами, зумовлюють необхідність усвідомлення національних інтересів двох країн та формування шляхів їх реалізації у напрямі активізації українсько-китайського співробітництва. У цьому плані доречними є слова німецького філософа Карла Ясперса «Мир приходить не через співіснування, а через співпрацю»
[10, с. 11]. Так, участь України у проекті «Великого Шовкового шляху» сприятиме не лише економічному зростанню, а й вирішить питання національної безпеки, оскільки ставши частиною
транснаціонального економічного поясу, Україну потрібно оберігати від зазіхань на суверенітет і
територіальну цілісність [11, с. 108].
Цілком очевидно, що поглиблення співпраці між Україною і КНР через розвиток таких форм
співробітництва як зовнішня торгівля, іноземне інвестування, реалізація спільних проектів, виробнича кооперація значно посилює безпекові питання. У цьому контексті Китай, позиція якого
щодо захисту власних інтересів є дуже жорсткою, буде більш активний у питаннях захисту України.
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Висновки. Наразі Україні потрібно докласти максимум зусиль для покращення українськокитайських відносин. У цьому плані слід чітко визначити стратегію розвитку відносин із КНР, конкретні завдання двостороннього співробітництва. У тактичному плані – це активізація співпраці в
усіх сферах економіки, покращення показників зовнішньої торгівлі, а в стратегічному – це залучення інвестиційного потенціалу, новітніх виробничих технологій Китаю для модернізації національної економіки, а також отримання доступу для українських товарів, послуг, технологій до
китайського ринку.
Співпраця з КНР – це не тільки реалізація економічних інтересів, можливість посилити свої
позиції на китайському ринку, вирішити питання фінансової та технічної підтримки, а й можливість для маневру на міжнародній арені, посилення позицій України на геополітичній карті світу.
Китай наразі є важливим гравцем у світовій спільноті, і Україна може скористатися його авторитетом для забезпечення своїх інтересів [12].
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