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CHINESE CITIZENS IN REVOLUTIONARY EVENTS IN UKRAINE
(1917–1921)

O. Shevchenko
PhD, Second Secretary of the Embassy of Ukraine to the PRC
htome1985@yahoo.com 

The article explores the life of Chinese on the territory of Ukraine a century ago. It is 
proposed more detailed analyze of the Chinese citizens’ participation in the revolutionary 
events of 1917–1921 period: 1) Red Army (Bolsheviks); 2) White Army (anti-communist 
forces); 3) The Ukrainian People’s Army (the Army of the Ukrainian People’s Republic). 
There were a range of research works together with literature masterpieces that described 
Chinese as brave and skilled soldiers in the revolutionary movement during 1917–1921. 
Initially, the Chinese citizens came to Russian Empire as reliable workers just before the 
First World War. The particular attention of Chinese in the Army of the Ukrainian People’s 
Republic is paid in research works of Ukrainian historians starting in 2000’s, which in-
volved archives files of security services of Ukraine (R. Koval, N. Karpenko, V. Veryga, 
I. Matiash, Y. Tynchenko etc.).

Keywords: history, Cossacks, revolutionary events, volunteers, UPR, China, Bolshe-
vik, Winter hikes, Bazaar

КитайсьКі громадяни в революційних подіях
в УКраїні (1917–1921 рр.)
О. М. Шевченко

Про китайських учасників подій в Україні в період 1917–1921 рр. писали 
киянин Михайло Булгаков (“Китайська історія”), одесит Ісаак Бабель (“Ки-
тайський млин”, “Одеські розповіді”), волинянин Микола Островський (“Як 
гартувалася сталь”) та інші. Настільки різні письменники, вони створювали 
шедеври по свіжих слідах, гарячих спогадах, і майже у кожного з них китайці 
згадувалися як такі, що воювали в лавах “червоних”, рідше – за “білих”.

Ще одне художнє свідчення тієї епохи – повість Павла Бляхіна “Червоні 
дияволята”, за якою був знятий відомий кіношедевр “Невловимі месники”. 
Одним із трьох головних героїв повісті насправді був не Яшка-циган, як у 
©  2018 O. Shevchenko; Published by the A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS 

of Ukraine and the Ukrainian Association of Sinologists on behalf of The Chinese Studies. 
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attri-
bution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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фільмі, а китаєць Ю-ю. Про роль китайців у революційних подіях тієї доби 
писали й російські автори Михайло Шолохов та Олександр Фадєєв.

Однак, на відміну від художніх творів, в історичних дослідженнях зазначе-
на тема з низки причин висвітлювалася неповно або однобоко. І причин цих 
багато: це й брак архівних матеріалів, і ідеологічні обмеження, і вплив між-
державних відносин. Перші праці, які об’єктивно (!) досліджують роль ки-
тайських громадян у подіях в Україні столітньої давнини, почали з’являтися 
лише у 2000-х рр. Однією з таких праць можна вважати монографію Миколи 
Михайловича Карпенка “Китайський легіон. Участь китайців у революційних 
подіях на території України (1917–1921 рр.)”, що вийшла у видавництві Лу-
ганського національного університету “Альма-матер” у 2007 році. Дослідження 
М. Карпенка відкриває чимало нових сторінок, що стосуються подій сторіч-
ної давнини, подає невідомі раніше факти, а водночас і ставить під сумнів уже 
наявні аргументи [Карпенко 2007].

Рис. 1. Обкладинка дослідницької праці М. Карпенка “Китайський легіон”
(Луганськ, 2007 рік)

Перш ніж говорити про участь китайців у подіях в Україні того періоду, 
спробуємо з’ясувати, яким чином вони з’явилися на українській землі століття 
тому. Виявляється, багато хто з них прибув до України на початку ХХ століття 
як трудові мігранти. Цьому сприяли внутрішні причини, пов’язані із ситуа-
цією в Піднебесній: Сіньхайська революція, проголошення республіки, пов’я-
зані з цим соціальні катаклізми... Звідси – сплеск трудової міграції за кордон. 
Важливо зазначити, що китайські робітники були затребувані в багатьох краї-
нах світу – від Австралії до Америки. Україна серед них не була винятком. 
Поза сумнівом, найбільше китайців мешкало на Далекому Сході тогочасної 
Російської імперії, але жителі Піднебесної потрапляли й у відносно віддалені 
території морем – до міст Одеси, Маріуполя, Миколаєва, сухопутним шля-
хом – на Донбас.
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Китайські громадяни, які опинилися на українських землях передусім як ро-
боча сила, були задіяні в будівництві оборонних споруд та шляхів сполучення 
в Російській імперії під час Першої світової війни. Це були особи, мобілізова-
ні відповідно до указу імператора Миколи II “О привлечении мужского ино-
родческого населения империи для работ по устройству оборонительных со-
оружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно для 
всяких иных необходимых для государственной обороны работ” від 25 червня 
1916 р. В указі наголошувалося, що “інородців” слід використовувати лише 
для виконання тилових робіт, а не на військовій службі. Розроблені у грудні 
1916 р. “Правила о порядке использования инородцев, привлекаемых по рек-
визиции для работы внутри империи на государственную оборону” передба-
чали отримання мобілізованими заробітної платні в розмірі не вище зарплатні 
місцевого населення, перевезення їх на місця роботи за рахунок підприємств-
наймачів, надання на загальних підставах медичної допомоги, а також ув’яз-
нення на строк до 3 місяців або штраф за ухиляння від виконання обов’язків. 
Із січня 1915 р. до квітня 1917 р. в межі Російської імперії було завезено від 
100 до 500 тисяч (!) китайських робітників, частина з яких опинилися на 
українських землях: на Київщині, Волині, Чернігівщині, Катеринославщині, 
Луганщині, Донеччині, Херсонщині. Серед них були й мобілізовані на обо-
ронні роботи [Матяш 2016, 15].

Уряди Російської імперії й Китаю уклали договір, згідно з яким керівники 
підприємств могли підписувати контракти з китайцями. Тільки за один при-
йом на Донбас було завезено 800 китайських громадян для робіт на шахтах. У 
Державному архіві Луганської області України зберігається унікальний доку-
мент китайською мовою – 

Рис. 2. Контракт адміністрації Варваропольських вугільних шахт
із китайським робітником, датований 1916 роком
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У ньому міститься 32 статті, у яких детально описано умови найму, платні, 
харчування, зобов’язання працівника та адміністрації тощо.

Особливо наголошувалося, що китайський працівник не мав права бути за-
лученим до служби в регулярній армії.

Письменник Олександр Фадєєв так описував процес облаштування китай-
ських мігрантів на новій землі: «З усіх кінців нашої землі з’їжджаються люди 
на Донбас. І перше питання в них: де жити? Китаєць Чи Фанча зліпив собі на 
пустирі житло з глини і соломи, потім став ліпити кімнатки... Так утворився 
великий район мазанок – цей район назвали “Шанхаєм”» [Фадеев 2015, 90].

Так звані “шанхаї” виникали усюди, де селилися китайці: на Луганщині 
(зокрема в Сорокиному), Одещині, Миколаївщині... Пік трудової міграції ки-
тайців на українські землі припав на роки Першої світової війни. Війна по-
требувала залучення великої кількості чоловіків, зайнятих як на виробництві, 
так і на фронті. У 1916 р. 55 % працездатних чоловіків Донбасу перебували в 
регулярній армії; нестача робочої сили стала причиною організованого масо-
вого набору китайців на промислові підприємства. Але іноді китайських ро-
бітників усе ж завозили у прифронтову зону, де йшли бої і де потрібні були 
робочі руки для риття окопів, будівництва доріг, військових споруд. Усього в 
1916 р. на будівництві інженерних споруд Західного фронту працювало понад 
50 тисяч китайців [Карпенко 2007]. Багато з них опинилися разом з регуляр-
ною армією в полоні в німців та австрійців. Китайці, які потрапляли в полон, 
згадували, що німці в концтаборі з китайцями поводилися гірше, ніж з інши-
ми полоненими, і це налаштовувало їх відповідним чином.

Лютнева революція 1917 р. принесла низку змін, катаклізмів та, зрештою, 
повалення імперії. Водночас укладені приватними підприємцями контракти з 
китайськими громадянами фактично втратили чинність у зв’язку з тим, що 
переважну частину шахт Донбасу було націоналізовано. Низка підприємств 
через розруху закрилися, зарплатню не видавали, грошей на дорогу додому в 
китайських робітників не було.

Тимчасовий уряд, який прийшов до влади в Росії внаслідок подій 1917 р., 
декларував готовність сприяти репатріації китайських громадян. Із цією ме-
тою були створені спеціальні органи – Міжвідомча нарада та Особливий ко-
мітет, до завдань яких належала організація евакуації в Китай робітників, які 
не бажали залишатися в Росії, хворих і безробітних. Посольству Китайської 
Республіки в Петрограді був даний дозвіл вислати своїх представників до 
місць скупчення китайців, зокрема до Києва [Матяш 2016, 15].

Однак подальші внутрішні революційні події в Росії та зовнішні політичні 
трансформаційні процеси, зумовлені розгортанням Першої світової війни, 
більшовицьким Жовтневим переворотом 1917 р. та розпадом Російської імпе-
рії, призвели до тривалої локалізації численних груп китайських робітників у 
різних містах, зокрема й українських. Більшість китайських мігрантів прагну-
ли повернутися додому, але для цього були потрібні кошти. Згідно зі статтею 
19 “Высочайше утвержденного 4-го Июня 1916 г. Положения о Дружинах” 
кожен задіяний у будівництві оборонних споруд та шляхів сполучення для 
військових потреб китаєць під час звільнення (як передбачалося в докумен-
ті – після закінчення війни) мав отримати заробітну плату в розмірі двомісяч-
ного окладу. За борги “государя імператора” мала розраховуватися з голод-
ними безробітними китайцями й новопостала Українська Народна Республіка 
[Матяш 2016, 16].
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Більшовики вміло скористалися фактично абсолютно неконтрольованою 
ситуацією, і під впливом їхньої агітації китайці почали активно записуватися 
до робітничих загонів самооборони, а потім і до загонів Червоної гвардії і 
Червоної армії.

Рис. 3. Автобіографія загиблого китайського червоногвардійця (родом з Харбіна)
з фото дружини Олени Іванівни Лю Сі (Луганськ, 1917 рік)

Крім агітації більшовиків, не менш важливим питанням була платня. Щодо 
фінансового забезпечення, то тут китайці вели ретельний облік. За домовле-
ністю на початку громадянської війни китайцям виплачували 50 карбованців 
на місяць, а до її кінця зарплатня зросла у 24 рази і становила 1200 карбован-
ців на місяць. Одним з перших організаторів китайських частин Червоної ар-
мії був Йона Якір1, який на початку 1918 р. сформував загін із 530 китайців у 
районі Одеси. У своїй книзі “Спогади про громадянську війну” Якір пише: 
“На платню китайці дуже серйозно дивилися. Життя легко віддавали, го-
ловне – сплачуй вчасно і годуй добре. Так, ось так. Приходять до мене їхні 
уповноважені і кажуть, що їх наймалося 530 осіб і, значить, за всіх я повинен 
платити. А скількох немає (вбиті), то нічого – залишок грошей, що їм нале-
жить, вони поміж усіма поділять. Довго я з ними говорив, переконував, що 
недобре це, не по-нашому. Все ж вони своє отримали. Інший аргумент наве-
ли – нам, кажуть, у Китай сім’ям убитих посилати треба. Багато хорошого 
було в нас із ними в довгому багатостраждальному шляху через усю Україну” 
[Якир 1957].

Про масштаби участі китайських громадян у лавах Червоної армії свідчать 
такі цифри. Всього у складі “червоних” воювало понад 300 тисяч іноземців, 
китайці становили в ній другу за чисельністю групу після угорців – до 70 ти-
сяч осіб. З них 21 тисяча (!) китайців воювали на території України.

1917 рік для нашої країни став символічним, адже, з одного боку, Україна2 
відроджує свою незалежність, а з другого – змушена боротися за право збе-
регти статус незалежної суверенної держави.

1 Якір Йона Еммануїлович (1896–1937 рр.) – радянський військовий діяч, один із 
головних військових керівників у боротьбі за встановлення радянської влади на тери-
торії України.

2 22 січня 1918 року Четвертим Універсалом Української Центральної Ради прого-
лошено незалежність Української Народної Республіки, а 22 січня 1919 року УНР 
об’єдналася із Західноукраїнською Народною Республікою (див. карту УНР).
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Рис. 4. Межі України, заявлені делегацією УНР
на Паризькій мирній конференції в 1919–1920 рр.

Події тих часів – одну зі сторінок української історії, боротьбу українців 
проти радянської влади в 1920-х рр. – відтворює роман Василя Шкляра3 “За-
лишенець. Чорний ворон”. В основу твору покладено історичні документи, 
зокрема з розсекречених архівів.

І тут читаємо: «...Так було і тоді, коли ми захопили в полон китайців. Та 
який там полон, не було в нас ніякого брану, ворогам ми відразу давали раду 
шаблями, не тратячи куль, тож і того разу підвели косооких до колоди і я по-
казав їм, аби поклали на неї голови. Теж не знаю, що то за чуднота така була, 
що китайці, які потрапляли нам до рук, мов заворожені, підставляли шиї під 
наші шаблі. Ніяких тобі благань про пощаду, жодного писку, цілковита згода з 
тим, чого не минути. І от, коли вже кільканадцять голів покотилося в багряну 
від крові траву, до колоди підійшов останній. Худий, невеличкого зросту, ноги 
колесом, мені здавалося, що якби я вхопив його за коліно і пожбурив чимдалі, 
то він і котився б, наче те колесо, хтозна куди, нещастя та й годі. Але от що 
цікавого було в тому нещасті: голова спереду поголена, а чуб на потилиці за-
плетений у косичку, і коли він став навколішки й поклав голову на колоду, то 
раптом узяв ту косичку й задер на тім’я. Це мене розсмішило. Він що – боявся, 
щоб таку “красу” не від’єднали від голови? Чи прибрав її з потилиці, аби не 
заляпати кров’ю? Рука моя опустилася. Я не знав, чи сміятися, чи що, але до-
бре бачив, що в цьому косоокому немає ні краплі страху, ніби він вирушав 
прямісінько в рай і, сучий син, боявся тільки одного – аби в тому раю його ко-
сичка була цілою, чепурною і не забризкана кров’ю. Тоді я вхопив його за 
того хвоста, різко підвів з колін і повернув до себе обличчям. Ні, жодної тіні 

3 Василь Миколайович Шкляр (нар. 10 червня 1951, с. Ганжалівка Лисянського 
району Черкаської області) – український письменник, політичний діяч. Один із най-
відоміших сучасних українських письменників, твори якого читають чи не найбіль-
ше. Деякі літературні оглядачі називають його “батьком українського бестселера”.
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страху не було в чорних шпаринах його очей, він дивився на мене з якоюсь 
тихою цікавістю і розумінням… Тоді я ще не знав, що настане та чорна годи-
на, коли я залишуся в лісі тільки з оцим китайцем і ми з’їмо з ним першу 
сиру ворону без солі» [Шкляр 2011, 87].

Важко сказати, що надихнуло В. Шкляра на незвичного персонажа з дале-
кої Піднебесної – “безстрашного китайця”, який згодом пліч-о-пліч боровся з 
українськими воїнами за незалежність України, але для нас це стало зачіпкою 
для подальших пошуків, і, виявилося, недарма.

Рис. 5. Реєстр старшин, урядовців та козаків армії Української Народної Республіки:
до складу немуштрової сотні в ранзі козаків входило

щонайменше два десятки китайців: Джан-фа4, Чан-фу, Ван-ча-лі, Лу-цей та інші

4 Передано мовою джерела.
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“…Природні якості китайського воїна вражають. Китайський воїн має міц-
ний стан, гарну витримку, невибагливий, працелюбний, слухняний, старан-
ний і, як свідчить досвід, швидко засвоює техніку військової справи…” [Фа-
деев 2015].

Зимові походи армії УНР – військові походи Армії Української Народної 
Республіки тилами Червоної та Добровольчої армій (об’єднання “білих”). Го-
ловним завданням Першого зимового походу було збереження присутності 
української армії на українській території, у ворожому запіллі. Він тривав із 
6 грудня 1919 р. до 6 травня 1920 р. і відбувався під керівництвом М. Омеля-
новича-Павленка, помічником якого був Ю. Тютюнник, а начальником штабу – 
А. Долуд. За різними даними, у Першому поході брали участь від 3 до 6 тис. 
старшин та козаків. Вони пройшли з боями понад 2500 кілометрів Єлисавет-
градщиною, а з лютого 1920 р. – від Київщини та Полтавщини до Одещини. 
[Смолій 1997, 34]. Похід завершився з’єднанням частин, які брали в ньому 
участь, із частинами Армії УНР, що наступали проти радянських сил разом із 
польською армією відповідно до квітневих договорів 1920 р. між УНР та Річ-
чю Посполитою.

Другий похід відбувся в листопаді 1921 р., коли уряд УНР та його армія 
вже перебували на території Польщі. Стратегічним завданням операції було 
підняття всенародного повстання і повалення більшовицького режиму в Украї-
ні. Активні дії військових загонів мали перешкодити вивезенню продоволь-
ства з України в Росію і таким чином врятувати українське населення від го-
лоду (1921–1922 рр.) – першого Голодомору, спровокованого більшовицькою 
політикою “воєнного комунізму”. Ця акція увійшла в історію під назвою 
“Другий зимовий похід Армії УНР”, або “Листопадовий рейд”. Подільська 
група Армії УНР розпочала дії 25 жовтня 1921 р., але, дійшовши до Київського 
Полісся, повернула назад, на захід, через Волинь, і 29 листопада 1921 р. пере-
йшла польський кордон, так і не об’єднавшись із волинською групою (800 бій-
ців), яка вирушила в похід 4 листопада. Остання зайняла Коростень, але утри-
мати його не змогла і теж повернула на захід [Тинченко 2017].

Рис. 6. Страта бранців під Базаром
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Однією з найтрагічніших і водночас найгероїчніших подій Зимових похо-
дів став бій під Базаром (селище в Житомирській обл.). У районі містечка Ба-
зар дивізія5 Армії УНР потрапила в оточення кінноти Г. Котовського, зазнавши 
великих втрат. 359 вояків, захоплених у полон, були розстріляні. Ті, хто вря-
тувався, дісталися польського кордону. Третя група, бессарабська, під коман-
дуванням А. Гулого-Гуленка, вже через кілька днів походу залишила Україну 
і повернулася до Румунії.

На місці розстрілу воїнів-героїв напередодні референдуму в 1991 р. з’яви-
лися хрест і табличка, на якій було написано 359 прізвищ, а вже у 2000 р. на 
місці битви був відкритий меморіал пам’яті Героїв Базара.

Рис. 7. Пам’ятник учасникам Другого зимового походу Армії УНР
(м-ко Базар, Житомирська обл.)

Згідно з даними анкет козаків і старшин, розстріляних 22 і 23 листопада 
1921 р. в м-ку Базар Волинської губернії, українці з-поміж них становлять 
85,88 %. Серед інших національностей найширше представлені росіяни: їхня 
частка становить 9,41 %. Є серед розстріляних і поляки, і білоруси, і татари, і 
євреї, і німці, і навіть… китаєць (!) [Коваль 2001, 56].

На меморіалі в алфавітному порядку гранітними літерами викладені імена 
полеглих воїнів-героїв, які відмовились перейти на службу до Червоної армії і 
були розстріляні. І ось, дійшовши до букви “М”, ми знаходимо… монзаліт 
(китаєць).

мон За літ (1885 р., м. Харбін – 22 листопада 1921 р., м-ко Базар Жито-
мирської обл.) – козак 4-ї Київської дивізії. За походженням китаєць, освіти й 
спеціальності не мав. Певний час мешкав у м. Казані, де до 1918 р. працював 

5 4-та Київська стрілецька дивізія Армії УНР – піхотна дивізія Армії УНР, створе-
на як Київська збірна дивізія (група) із частин Київської групи, 9-го стрілецького Гу-
цульського полку морської піхоти; сформована 15 листопада 1920 р. під командуван-
ням генерала-хорунжого Ю. Тютюнника.
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робітником. У Червоній армії не служив. З 1919 р. проходив службу в лавах 
Армії УНР. Під час Другого зимового походу – козак 4-ї Київської дивізії. 
17 листопада 1921 р. потрапив у полон під с. Малими Миньками. Розстріля-
ний 22 листопада 1921 р. в м-ку Базарі. Реабілітований 27 квітня 1998 р. Ка-
валер ордена Симона Петлюри [Коваль 2001, 135].

Рис. 8. Орден (Хрест) Симона Петлюри

Який вигляд мав Мон За Літ, що спонукало його на боротьбу за свободу 
українських земель, чи була в нього сім’я, коли планував повернутися на 
батьківщину… На жаль, ці питання, напевне, залишаться без відповіді, але 
постать китайського героя Базара назавжди закарбована в історію України й 
українського народу у його боротьбі за незалежність. 

Сьогодні, коли з’явився доступ до архівних матеріалів, можливо, настав 
час ґрунтовно дослідити тему участі китайців у подіях 1917–1921 рр. в Україні. 
На нашу думку, об’єктивну оцінку фактам столітньої давнини варто давати, 
виходячи, безперечно, з актуальних уявлень про минуле, сьогодення і майбут-
нє України...

Ця тема ще чекає на своїх дослідників. Ученим доведеться опрацювати 
чималий обсяг матеріалів, щоб написати трактати, присвячені “китайському 
легіону” – не Червоної армії, а тим людям, хто боровся за незалежність та 
свободу нашої держави в лавах Армії Української Народної Республіки. Як 
колись письменники надихалися на створення “червоних дияволят”, так, пев-
но, у майбутньому будуть написані шедеври про героя Мон За Літа з китай-
ського міста Харбіна…

Особливу подяку висловлюю Сергію Щербині – вчителю історії із с. Ба-
зара за допомогу у збиранні фотоматеріалів.
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КитайсьКі громадяни в революційних подіях
в УКраїні (1917–1921 рр.)
О. М. Шевченко

У статті досліджується життя китайців на території України століття тому. Пропо-
нується більш детальний аналіз участі китайських громадян у революційних подіях у 
період 1917–1921 рр., яку умовно можна поділити на: 1) участь у лавах Червоної ар-
мії (більшовики); 2) участь у Білому русі (антибільшовицькі сили); 3) Армія Україн-
ської Народної Республіки (сили незалежної Української Народної Республіки). Існує 
низка науково-дослідницьких праць та літературних шедеврів, присвячених хоро-
брим і досвідченим китайським воякам – учасникам революційного руху 1917–1921 рр. 
Китайські громадяни починають з’являтися на території Російської імперії як пра-
цьовиті робітники до Першої світової війни. Наукові праці про участь громадян Ки-
таю в лавах Армії Української Народної Республіки з’являються на теренах України 
лише з початку 2000-х рр. та містять архівні дані Служби безпеки України (Р. Коваль, 
М. Карпенко, В. Верига, І. Матяш, Я. Тинченко та ін.).

Ключові слова: історія, козаки, революційні події, добровольці, УНР, Китай, біль-
шовик, Зимові походи, Базар

КитайсКие граждане в революционных событиях
в УКраине (1917–1921 гг.)
Е. Н. Шевченко

В статье исследуется жизнь китайцев на территории Украины около столетия 
тому назад. Предлагается более детальный анализ участия китайских граждан в ре-
волюционных событиях в период 1917–1921 гг., которое условно можно разделить 
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на: 1) участие в рядах Красной армии (большевики); 2) участие в рядах белогвар-
дейцев (антибольшевицкое движение); 3) Армия Украинской Народной Республики 
(силы независимой Украинской Народной Республики). Существует ряд научно-
исследовательских работ и литературных шедевров, посвященных храбрым и опыт-
ным китайским солдатам – участникам революционного движения 1917–1921 гг. 
Китайские граждане начинают появляться на территории Российской империи в ка-
честве трудолюбивых рабочих еще до начала Первой мировой войны. Научные тру-
ды об участии граждан Китая в рядах Армии Украинской Народной Республики по-
являются на территории Украины только с начала 2000-х гг. и содержат архивные 
данные Службы безопасности Украины (Р. Коваль, Н. Карпенко, В. Верига, И. Ма-
тяш, Я. Тинченко и др.).

Ключевые слова: история, казаки, революционные события, добровольцы, УНР, 
Китай, большевик, Зимние походы, Базар
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knowledge workers on mIgratIon processes’ dynamIcs
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XXI century is called “the global migration era”, as the quantity of people who live and 
work in the foreign for them countries, is rising every year. Firstly, it is connected with the 
globalization of the world economy, the opening-up policy of the most countries, the cross-
boarders movements’ simplification and the capability to cover it financially. This article 
describes the migration flows, determines the impact of migration on the economy of the 
recipient country and donor country, particularly, on its labor market, the wage level and 
on the global economy in general; identifies the role of Chinese knowledge workers in the 
migration processes.

keywords: international migration, migration flows, world economy, refugees, re-emi-
gration, and knowledge workers

Міжнародна Міграція: вплив китайської кваліфікованої 
робочої сили на динаМіку Міграційних процесів
В. Ю. Голод

До глобальних міграційних потоків відносять значні обсяги переміщення на-
селення, як правило між континентами, що охоплюють велику кількість країн 
та впливають на соціально-економічний та демографічний розвиток регіонів. 
Міграційні потоки існували в усі часи. Змінювалась лише географія пересе-
лення. Розрив між рівнем життя розвинутих країн та країн, що розвиваються, 
завжди спонукав шукати ринки з більш високим рівнем заробітної платні та 
соціального захисту. Майже усі країни, належачи до єдиного глобального про-
стору, беруть участь у міграційних процесах у більшому чи меншому ступені. 
Будь-яка міграція, зовнішня чи внутрішня, має причини та наслідки. Інколи 
внутрішні мігранти стають рушійною силою економічного зростання країни, 
як, наприклад, було в КНР. У 1958 році за розпорядженням китайського уряду 
з метою розвитку міст було надано спеціальні умови проживання міському 
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населенню, а саме: гарантована робота, житло, купони на харчування та інші 
потреби. Це спричинило різку урбанізацію. Внутрішні мігранти дістали назву 
“мобільне населення” (“liudong renkou”, 流动人口). У 2008 році їхня кількість 
досягла 130 мільйонів осіб [Leslie Т. Chang 2010, 12–13]. Серед основних при-
чин міграції називають політичні, економічні, соціальні, цивільні тощо. З роз-
витком економіки низки країн спостерігається процес рееміграції – повернен-
ня громадян (колишніх або дійсних) на свою батьківщину.

За даними ООН, кількість міжнародних мігрантів у 2017 році становила 
258 млн. осіб [United Nations 2017], зберігаючи тенденцію до зростання. Вони 
переміщувались вільно, без примусу, здебільшого через економічні причини. З 
них 106 млн. осіб були народжені в Азії. Середній вік становив 39 років. 48 % 
від усіх мігрантів – жінки. Звичайно, міжнародна міграція має демографічні 
наслідки. Наприклад у Північній Америці внесок мігрантів у приріст насе-
лення становив 42 % у період 2000–2015 років. Основні міграційні напрямки 
спрямовані з країн, що розвиваються, до розвинених країн. Такі потоки ста-
новлять близько 80 % від загальної кількості мігрантів. Більшість із них моти-
вовані на результат своєї праці.

Як візуально видно з рисунка 1, частка мігрантів у загальній чисельності на-
селення світу незначна – всього 3,48 %, тобто більшість живуть та працюють 
удома. Однак їхній вплив на економіки країн-реципієнтів, країн їхнього похо-
дження та, як наслідок, на глобальну економіку заслуговує окремої уваги.

Джерело: статистика ООН
Біженці не входять у категорію міжнародних мігрантів, їх ООН виділяє в 

окрему групу. Політичні кризи та війни в низці країн Південно-Західної Азії, 
на Близькому Сході та в Північній Африці призвели до різкого зростання кіль-
кості таких вимушених переселенців. У 2016 році близько 25,9 млн. біжен-
ців намагались уникнути воєнних конфліктів або переслідувань. Серед них 
21 % палестинців, 21 % сирійців, 12 % афганців, 5 % сомалійців. Більшість 
сирійців прийняли Туреччина, Ліван та Йорданія. 10 % від усієї кількості зна-
йшли притулок у країнах Західної Європи. Ця категорія переселенців не зможе 
дати швидкий економічний ефект країнам-реципієнтам, бо потребує тривалі-
шого соціального адаптування.

McKinsey Global Institute, який вивчає процеси розвитку глобальної економі-
ки, у своєму звіті “Вплив та можливості глобальної міграції” (Global migration’s 
impact and opportunity, 2016) зробив висновки, що мігранти об’єднують світ, 
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збільшують глобальну продуктивність праці, мають позитивний вплив на еко-
номіки обох країн – і тієї, що приймає, і країни-донора трудових мігрантів, – а 
значить, позитивно впливають на світову економіку в цілому. У більшості про-
фесій рівень заробітної платні іммігрантів на 20–30 % нижчий, ніж у місцевих 
працівників. McKinsey Global Institute припускає, що якщо скоротити розрив у 
зарплатні до 5–10 %, то щорічний внесок у глобальну економіку міг би збіль-
шитись на 800 млн. – 1 млрд. дол. США [McKinsey Global Institute 2016].

За підрахунками McKinsey Global Institute, внесок мігрантів у світовий 
ВВП у 2015 році становив 6,7 млрд. дол. США (9.4 % світового ВВП), що 
на 3 млрд. дол. США перевищило б ймовірний внесок у ВВП країн-донорів 
[McKinsey Global Institute 2016].

Працюючи в розвинутих країнах, іммігранти також роблять значний вне-
сок у країни свого походження. У 2015 р. вони зробили перекази родинам у 
країни, що розвиваються, в обсязі 432 млрд. дол. США, що майже в 4 рази 
більше, ніж було виділено цим країнам як міжнародну допомогу [McKinsey 
Global Institute 2016].

Британський вчений Гай Абель (Guy J. Abel), наразі професор Шанхайсько-
го університету, який займається соціальною статистикою та дослідженням 
населення, розробив унікальні діаграми міграційних потоків. Одна з них пред-
ставлена на рисунку 2 [Guy J. Abel 2016]. Діаграма наочно демонструє, як мі-
грували близько 250 млн. осіб у період 2010–2015 років. Основна кількість 
мігрантів переміщувалась усередині своїх регіонів. Найбільші трансконтинен-
тальні переселення спостерігались у Північну Америку та Європу. За цифра-
ми поза колом можна приблизно визначити кількість мігрантів та біженців у 
мільйонах осіб. У своїх дослідженнях Abel керувався статистикою ООН, що 
поновлює дані щодо міграції кожні 2 роки. Його розробки значно полегшують 
візуальне сприйняття та аналіз глобальних або локальних міграційних потоків 
у різних часових проміжках, що є суттєвим науковим здобутком.

рисунок 2. Міграційні потоки між регіонами світу у 2010–2015 рр.
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Основною країною призначення мігрантів, за даними Світового банку 
[World bank], є США (47 млн. людей), або 19 % від усієї кількості переселен-
ців у 2015 році (рисунок 3). Серед них сформувалися 3 великі групи – це ква-
ліфіковані мігранти з Індії та КНР і некваліфіковані – з Мексики. Напрямок 
Мексика – США став найбільшим за кількістю трудових переселенців. Також 
можна виділити великі за обсягом переселенців міжрегіональні напрямки: 
Північна Азія – Східна Азія, Африка – Європа.

Джерело: Світовий банк
Згідно з даними Світового банку, лідером серед країн-донорів трудових мі-

грантів є Індія (рисунок 4). Усі десять країн, що ввійшли в ТОП 10, належать 
до країн, що розвиваються, а саме до регіонів Латинської Америки, Централь-
ної та Східної Азії, Східної Європи.

Джерело: Світовий банк
У своєму дослідженні “Економічний вплив освічених працівників з Індії 

та Китаю” Рейчел Фрідберг [Rachel M. Friedberg 2010] встановила, що іммі-
гранти, які переїхали з КНР або Індії до США з метою навчання або роботи, 
здобувають повну вищу освіту, а близько 10 % від загальної кількості – сту-
пінь доктора наук. Саме тому китайські та індійські іммігранти не мають про-
блем із працевлаштуванням. Наприклад, вони займають чверть від загальної 
кількості працівників медичної сфери та інженерів програмного забезпечен-
ня в таких штатах, як Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Каліфорнія, де 
вони переважно оселяються. Популярними галузями для них також є медична 
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діагностика, математичні, хімічні та фізичні науки. Очевидно, що китайських 
та індійських працівників приваблюють специфічні наукові та технічні сектори 
регіональної економіки, де вони можуть займатися інноваційними розробка-
ми та продовжувати навчання. Останніми роками зростає їхня роль також в 
американській фармацевтичній галузі. Rachel встановила позитивний ефект від 
присутності китайських та індійських працівників навіть не з точки зору кон-
куренції з місцевими, що спонукає до розвитку, а з точки зору професійної коо-
перації, спільної участі в патентних розробках. Рейчел також відзначила, що ця 
категорія іммігрантів позитивно впливає на економіку штату, бо вони сплачу-
ють податки, знижують рівень безробіття і навіть створюють нові робочі місця. 
Очікується, що наступне покоління цих мігрантів може дати ще більший еконо-
мічний ефект, бо воно вже не буде мати соціальних викликів адаптування.

Цікавим є факт рееміграції китайських громадян на свою батьківщину. Це 
пояснюється стрімким розвитком економіки та щораз вищим попитом на осві-
чену кваліфіковану робочу силу.

За даними Міністерства освіти КНР, протягом останніх 10 років простежу-
ється тенденція до зростання кількості студентів, що після здобуття освіти за 
кордоном шукають місце роботи на батьківщині. У 2010 році китайський уряд 
оголосив про План національного розвитку талантів, що поставив за мету залу-
чити якомога більше обдарованих спеціалістів у сфери освіти, науки, охорони 
здоров’я та промисловості. Більшість реемігрантів займають провідні посади 
в університетах, дослідницьких лабораторіях, є переможцями Національної 
премії у сфері науки та техніки тощо. За даними McKinsey Global Institute, у 
Китаї зареєстровано понад 500 транснаціональних компаній, які потребують 
прогресивних освічених працівників з досвідом роботи. Серед них такі ком-
панії, як Google, Microsoft China, Alcatel, Siemens, BP тощо, які пропонують 
більш привабливі умови праці в Китаї, ніж в інших країнах світу.

Міграція має глобальні соціальні, економічні, громадянські наслідки. В 
умовах глобалізації вільне переміщення населення в місця з більш привабли-
вими умовами життя та праці підвищує рівень глобального економічного роз-
витку. Чим більше країн підтримують політику відкритості, тим вищий рівень 
зростання глобальної міжнародної міграції. Згідно з даними Світового банку, 
сток мігрантів у країнах призначення перевищив 3,5 % глобального населення 
у 2017 р. Наприклад, трудові мігранти в Кувейті, Катарі, ОАЕ перевищують 
70 % населення країни. Як правило, це кваліфіковані освічені працівники, на 
яких є попит у країнах-реципієнтах. Можна зробити висновок, що міжнарод-
на міграція сприяє зближенню рівня життя в країнах-реципієнтах та країнах-
донорах. Країни-донори здебільшого перенаселені, що є одним із факторів 
формування трудових міжнародних мігрантів. Еміграція не шкодить їхнім 
ринкам праці, а можлива рееміграція має позитивний економічний ефект. Ки-
тайські мігранти займають четверте місце в рейтингу ТОП 10 країн-донорів, 
належать до прогресивної робочої сили, яка мотивована на результат праці та 
на продовження навчання, бере активну участь у наукових розробках, легко 
працевлаштовується при поверненні на батьківщину. По мірі зростання еконо-
мік країн-донорів будуть зникати стимули до еміграції.
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Міжнародна Міграція: вплив китайської кваліфікованої
робочої сили на динаМіку Міграційних процесів
В. Ю. Голод

ХХІ сторіччя називають “віком глобальної міграції”, бо кількість людей, що жи-
вуть і працюють у країнах, відмінних від місця їхнього народження, зростає з кожним 
роком. Перш за все це пов’язано з глобалізацією світової економіки, політикою від-
критості більшості країн, спрощенням у перетині кордонів та можливостями фінансу-
вати таке пересування. У цій статті охарактеризовані міграційні потоки, визначений 
вплив міграції на економіку країн-реципієнтів та країн-донорів, зокрема на їхній ри-
нок праці, рівень заробітної платні, на глобальну економіку в цілому; розкрита роль 
китайської кваліфікованої робочої сили в міграційних процесах.

ключові слова: міжнародна міграція, міграційні потоки, світова економіка, біжен-
ці, рееміграція, кваліфікована робоча сила

Международная Миграция: влияние китайской
квалифицированной рабочей силы на динаМику
Миграционных процессов
В. Ю. Голод

ХХІ столетие называют “веком глобальной миграции”, так как количество людей, 
которые живут и работают в странах, отличных от их места рождения, растет с каж-
дым годом. Прежде всего это связано с глобализацией мировой экономики, политикой 
открытости большинства стран, упрощением в пересечении границ и возможностями 
финансировать такое передвижение. В данной статье охарактеризованы миграцион-
ные потоки, определено влияние миграции на экономику стран-реципиентов и стран-
доноров, в частности на их рынок труда, уровень заработной платы, на глобальную 
экономику в целом; раскрыта роль китайской квалифицированной рабочей силы в 
миграционных процессах.

ключевые слова: международная миграция, миграционные потоки, мировая эко-
номика, беженцы, реэмиграция, квалифицированная рабочая сила
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The article is devoted to the examine of the public financial management using by the 
People’s Republic of China Government for the problems of social and economic develop-
ment solving. Macro finance budgeting as a part of new public management can improve 
the public funds efficiency applying by arrange them due to the programs. Tax regulation 
in China and direct funding of government programs are considered. The priorities of the 
public financial management instruments using in PRC are singled out.
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Пріоритети державного фінансового регулювання 
соціально-економічного розвитку
китайської народної ресПубліки
Т. В. Жибер

Приклад Китайської Народної Республіки (далі – Китай, КНР) показує вчас-
ну переорієнтацію великої за територією та населенням комуністичної країни 
з моделі суто адміністративної економіки до гібридної соціалістично-ринкової. 
Політика контролю співіснує із залученням вдалих інструментів з ринкової 
економіки заради розвитку і виживання країни. Незважаючи на комуністичну 
ідеологію, Китай ухвалив рішення розмежувати політичне життя та економіч-
ну діяльність, поставивши за мету розвиток і процвітання власного народу. 
Головними орієнтирами курсу Китаю 20 років тому стали економічна вигода і 
стимулювання запозичення найкращих практик з усього світу. У політичному 
житті Китай підтримує 10 принципів невтручання і взаємоповаги, сформульо-
ваних на Бандунзькій конференції ще в 1955 році. В економічній діяльності 
країна проявляє далекоглядність, натиск і розрахунок на власну вигоду.

Використання соціалістичної ідеології рівності у справедливому розподілі 
та жорстких ієрархічних правил суспільного устрою підвищує унікальність 
управління економічною системою країни та інтерес дослідників до неї. 
Оскільки країна відзначається вкрай серйозним ставленням до складання і 
виконання стратегічних планів, КНР можна брати за взірець щодо наполегли-
вості та організованості в досягненні поставленої мети.
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метою цієї публікації є виокремлення і систематизація пріоритетів управ-
ління державними фінансами в Китаї в контексті розвитку державного пу-
блічного менеджменту, одне із завдань якого – попередження та вирішення 
соціально-економічних проблем. Бюджетування публічних коштів для підви-
щення ефективності їхнього розподілу та використання – необхідна техноло-
гія державного публічного менеджменту будь-якої сучасної розвинутої країни. 
Поєднання державних фінансів та макрофінансового бюджетування Китаю 
можна вважати особливим. Країні в останні роки вдається поєднувати адміні-
стративне регулювання економіки та її саморегулювання. Тому досвід КНР є 
вартісним для економістів, соціологів і політологів.

Макрофінансове бюджетування – це технологія, яка передбачає організа-
цію публічних фінансових ресурсів у просторі та управління їхнім рухом у 
часі. Первинне завдання макрофінансового бюджетування – забезпечення 
отримання стійкого найкращого результату з можливих і підтримання ефек-
тивності публічних (у випадку Китаю найточніше підходить поняття “дер-
жавних”) фінансів. Компонування методів макрофінансового бюджетування 
та їхнє застосування в кожній окремо взятій країні завжди має свої індивіду-
альні ознаки та об’єднує такі напрямки діяльності, як державний фінансовий 
менеджмент і державна соціально-економічна політика.

За даними вчених у публікації Світового банку [Angang 2005, 60], Китай 
ініціював запровадження ринкових інструментів у свою економіку, починаю-
чи ще з 1978 року. Країна мала значну територію, поділену за етнічними озна-
ками, потребувала централізованого керівництва для підтримання цілісності 
політичного об’єднання, але значна централізація в державних фінансах без 
урахування особливостей регіонів становила, навпаки, загрозу. Використання 
державних фінансів Китаю середини минулого століття зосереджувалося на 
отриманні доходів у центральний бюджет завдяки діяльності державних під-
приємств, де переважала державна власність. Податки становили незначну 
частину доходів, у 1978 році – лише 45 % доходів зведеного (центрального) 
бюджету Китаю. Для порівняння: в Україні навіть у роки великих запозичень 
податкові доходи забезпечують близько 70 % доходів зведеного бюджету, а у 
країні з розвинутою ринковою економікою, без значної залежності від фінан-
сування бюджету податки повинні становити 92–95 % доходів бюджету.

Централізована модель перерозподілу владних повноважень та фінансових 
ресурсів тільки “згори донизу” перестала справлятися з вирішенням проблем 
на місцях. Тому в Китаї із 70-х років минулого століття, спочатку стихійно, 
почала формуватися місцева влада, а у 1980-х роках центральні партійні ліде-
ри взяли процес під контроль та уніфікували його. У 1982 році Конституція 
КНР визначила місцеву владу базового рівня. Децентралізація врятувала Ки-
тай від таких недоліків планової економіки, як невідповідність попиту і про-
позиції між агентами, зменшення стимулів до регіонального розвитку тощо. 
Однак у спадок країна дістала значну соціально-економічну нерівність між 
міськими і сільськими жителями, з якою бореться до цього часу, визначивши 
вирівнювання економічного та освітнього потенціалу населення одним з ос-
новних пріоритетів державної політики на Центральній економічній робочій 
конференції у 2013 році [Карпунин 2017].

На початку 90-х років ХХ століття частка доходів бюджету у ВВП впала 
до 11 %. Тому КНР значно змінила ситуацію з оподаткуванням у ХХІ століт-
ті, провівши, на противагу адміністративній децентралізації, фіскальну цен-
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тралізацію у сфері оподаткування заради підвищення його ефективності. 
Податки уніфікували для всієї країни, скоротили їхнє число і спростили адмі-
ністрування. Як показано на рис. 1, частка податків у доходах зведеного бю-
джету Китаю виросла до рівня країн з розвинутою ринковою економікою у 
2003 році, але вже у 2016 році зменшилася до 81,7 % за рахунок зростання до-
ходів від державного майна і підприємницької діяльності.

рис. 1. відсоток податкових доходів у доходах зведеного бюджету кнр 

Джерело: розраховано автором за даними [China Statistical… 2017]
Податки на ведення бізнесу в КНР зробили непрямими. У 2006 році Цен-

тральна державна рада скасувала сільськогосподарський податок, найдавні-
ший податок Китаю (по суті данину із селян), щоб підтримати сільські комі-
тети та спільноти, пожвавити сукупний попит як продуктивний чинник зрос-
тання ВВП. На той час дохід жителів міст більш ніж втричі перевищував 
дохід селян, також сільські жителі не мали права на пенсію, не мали доступу 
до якісної освіти тощо. Цей крок став однією з основних причин стрімкого 
зростання китайської економіки.

Неподаткові доходи в Китаї у 2016 році переважно формувалися з доходів 
від державної власності і державних програм, значну частку мали виплати 
бюджетних установ, штрафи та інші доходи. На основі чергової податкової 
реформи 2018 року можна зробити висновок, що у країні соціально-регулю-
вальна роль податків не менш важлива, ніж фіскальна. Податкові пільги є ши-
роко вживаним і дієвим інструментом для стимулювання і спрямування 
інноваційної діяльності, підтримки малорентабельного стійкого бізнесу тощо. 
Більшість податків мають кілька ставок для різних груп платників, прямі до-
ходи фізичних осіб оподатковуються за пропорційною ставкою, фокус подат-
кового тягаря впевнено пересувається на кінцеве споживання та люксове 
майно. У Китаї уряд намагається відстежувати і попереджувати фінансові 
спекуляції, шахрайство, неліцензовану (неналежно ліцензовану) діяльність 
тощо. Ці правила не менш жорсткі і для іноземців, хоча загалом політика краї-
ни дуже дружня до іноземного співробітництва.
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На рис. 2 показана структура податкових надходжень до зведеного бюдже-
ту КНР у 2003 та 2016 рр. згідно із групуванням даних у бюлетені національ-
ної статистики Китаю.

рис. 2. структура податкових надходжень до зведеного бюджету кнр

Джерело: розраховано автором за даними [China Statistical … 2017]
Податок з підприємців у Китаї непрямий, як і ПДВ та податок на спожи-

вання. Графік показує, що найбільший фіскальний ефект країна очікує від 
непрямих податків, а розвиток споживання дає їй змогу покладатися в бю-
джетних доходах на універсальний акциз – ПДВ. Стандартні ставки ПДВ 
були зменшені навесні 2018 року, а група платників з бізнесів, що стосуються 
освіти і будівництва, сплачує цей податок взагалі за ставкою 3 %. Найменша 
ставка ПДВ для регіональних послуг з надання освіти – 2 %. Слід зазначити, 
що підприємства роздрібної торгівлі, готельного, ресторанного, розважаль-
ного бізнесу, транспорту, логістики, зв’язку та міської інфраструктури спла-
чують у Китаї ПДВ за ставкою 10 %. Також пільги зі сплати ПДВ надані 
постачальникам фінансових і страхових послуг, підприємствам високих тех-
нологій та тим, які надають послуги консалтингу, – ставка ПДВ для них 6 %. 
Найвища ставка ПДВ у КНР – 16 % з 1 травня 2018 року. Вона менша, ніж за-
гальна ставка у 20 % цього податку в Україні.

Розрахунок структурних зрушень у податкових надходженнях КНР із 
2003-го по 2016 р. більш детально показаний у табл. 1.

Таблиця 1.
Структурні зрушення податкових надходжень КНР із 2003-го по 2016 р.

Група податкових
надходжень

Структура 
податків у 
2003 р., %

Структура 
податків у 
2016 р., %

Зміна структу-
ри податків у 

2016 р. порівня-
но з 2003 р., %.

Темп росту 
групи податків 
у 2016 р. порів-
няно з 2003 р.

ПДВ 43,8 39,2 -4,6 89,4

На споживання 7,2 9,8 2,7 137,4

Податок з підприємців 17,2 11,1 -6,2 64,3
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Податок з корпорацій 17,7 27,7 10,1 157,1
Податок з доходів фі-
зичних осіб 8,6 9,7 1,1 113,1

Збори 5,6 2,5 -3,1 44,8

Джерело: розраховано автором за даними [China Statistical… 2017]
Розрахований за даними табл. 1 квадратичний коефіцієнт абсолютних 

структурних зрушень (коефіцієнт Козинця) дорівнює 5,46, що свідчить про 
досить значні наслідки змін через реформи у фіскальній політиці Китаю, які 
не припиняються. 

Зростання частки податку з корпорацій та на майно фізичних осіб і змен-
шення оподаткування середніх підприємців та іноземних інвестицій з огляду на 
структурні зрушення у 2016 році порівняно з 2003 роком вказують на прогре-
сивну політику держави за сучасними теоріями ринкової економіки, де подат-
ки перекладаються на кінцеве споживання та багатших [Юхименко 2010, 308].

Отже, для регулювання власного економічного середовища ринковими ін-
струментами Китай активно використовує податкові пільги.

За пріоритетними напрямками державного фінансового регулювання по-
даткові пільги в Китаї можна згрупувати так:

– пільги окремим особам для створення середнього класу в умовно сіль-
ській місцевості (невеликі за місцевими поняттями містечка) і залучення туди 
інтелектуальних інвестицій (місцева влада може встановлювати самостійно 
пільги для дітей селян, які збираються поселитись у містах неурбаністичних 
регіонів після отримання освіти); збільшення неоподаткованого мінімуму 
для податку з доходів фізичних осіб до 3 500 юанів (прибрали, по суті, опо-
даткування бідних); прогресивна ставка оподаткування доходів, більших за 
50 000 юанів – до 35 %;

– пільги для підприємств з іноземним капіталом (Китай намагається актив-
но використовувати світові досягнення з перспективних напрямків). Якщо ж 
таке підприємство експортує більш ніж 70 % своєї продукції – воно платить 
лише 10 % податку;

– пільги окремим регіонам для стимулювання їхнього розвитку і створення 
зон інновацій та технопарків (із притаманним країні прагматизмом пільги на-
самперед надаються регіонам, у яких і так справи йдуть потенційно непога-
но, – інвестиційно і туристично привабливим південно-східним Шенчженю, 
Шанхаю тощо);

– пільги для стимулювання певної діяльності: інновацій у сфері інформа-
ційних технологій та робототехніки; розвиток енергозбереження та енерго-
ефективності; застосування інших високих технологій за наявності в підпри-
ємців сертифіката про високі технології встановленого зразка; пільги для 
стартапів тощо. У цих випадках податок доходить максимум до 15 % замість 
звичайних 25 % або взагалі встановлюються додаткові податкові канікули;

– пільги з податку для малорентабельних невеликих підприємств (знижен-
ня ставки до 20 %) – це стосується насамперед сімейного бізнесу у сфері хар-
чування тощо;

– пільги при розрахунку податків отримують також підприємства сільсько-
го, лісового господарства, риболовні і тваринницькі, залежно від організації 
їхньої діяльності (стимулювання до бажаної форми діяльності); підприємства 
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з комплексним циклом (переробкою вторсировини, замкненим циклом, тех-
нологіями переробки відходів тощо) – стимулювання до комплексного вико-
ристання ресурсів; підприємства, які встановлюють чи розробляють природо-
охоронні технології виробництва [Fiscal… 2018, 24–29].

Надалі Китай планує розвивати мережу місцевих (регіональних) податків, 
щоб зменшити тягар фіскального вирівнювання за допомогою податкової сис-
теми та збільшити додаткові можливості розвитку для регіонів.

Наступним важливим стимулювальним інструментом державного фінансо-
вого менеджменту є пряма фінансова допомога, що передбачає централізацію 
і подальше витрачання державних (народних) фінансових ресурсів КНР най-
більш ефективно. Державну фінансову підтримку за рахунок публічних фі-
нансів Китаю розглянемо як:

1) допомогу окремим фізичним особам у вигляді адресних цільових суб-
сидій;

2) фінансову та адміністративну допомогу юридичним особам-інвесторам 
у вигляді стабільних державних замовлень, кредитів під невисокі відсотки, 
забезпечення місця і інфраструктури для будівництва, сприяння закупівлям 
тощо.

На рис. 3 показана динаміка співвідношення державного фінансування 
до ВВП КНР за останні 10 років. Загальні державні витрати розраховані із 
врахуванням чистого придбання нефінансових активів – землі та інших еле-
ментів природного багатства, яке не було результатом процесу виробництва. 
Отже, в останні роки інвестиції Китаю в основний капітал становлять близь-
ко 15 % від ВВП. Витрати кінцевого споживання державного управління 
Китаю включають витрати на державні замовлення, державні закупівлі, що 
стосуються індивідуальних та колективних гарантованих та фінансованих 
державою послуг і належать до фінансового стимулювання соціально-еконо-
мічного розвитку Китаю за державні кошти. Звісно, державні послуги вклю-
чають і соціальну сферу, а не тільки сферу інновацій, але підхід до розуміння 
соціального захисту в Китаї дещо інший, ніж в Україні.

рис. 3. частка витрат держави у ввП кнр 

Джерело: складено автором за даними [World data… 2018]
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З 2014 року до загальної системи обліку запроваджують моніторинг і рей-
тингове оцінювання кожного громадянина, у яке також інтегрується і фінан-
сова система. Так, низькорейтинговому громадянину, який не старається та 
порушує закони, не відкриють банківську карту (відмови відбуваються у пі-
лотних провінціях вже у 2018 році). 

Слід підкреслити, що в Китаї мало соціальних пільг фінансово забезпе-
чуються таким способом, як в Україні, – прямими знеособленими видатками 
з бюджету для певної групи. Пільг на кшталт, наприклад, безкоштовного 
проїзду громадським транспортом всім громадянам певної категорії Китай не 
надає, а політика контролю за народжуваністю передбачила “пільги” зі зде-
шевлення проживання в селах. Влада давала сім’ям більше землі для обробіт-
ку, дозволяла безкоштовно мати будинок тощо.

У табл. 2. згруповані деякі статті державних витрат за видатками розвитку 
у 2016 році. У Китаї вони не повністю повинні враховуватись у бюджеті, але 
у статистичній звітності ці частки (бюджетна і позабюджетна) відображаються.

Таблиця 2
Напрямки операційних та капітальних державних видатків КНР

у 2016 році

№ 
з/п Призначення видатку

Частка від ко-
штів, які відо-
бражаються у 
бюджеті, % 

Частка у загаль-
них державних 

операційних 
видатках, %

1. Поповнення фонду соціального захисту 0,5 2,7

2. Субсидія на соціалізацію пенсіонерів державних 
підприємств 0,7 0,2

3. Субсидія на пропозицію житла в містах для змі-
ни місця проживання 15,25 16,95

4. Модернізація виробництв колективної власності 11,0 1,3
5. Капітальні видатки на державні підприємства 38,3 41,0
6. Субсидування державних підприємств 4,2 5,6
7. Інші видатки розвитку 9,7 18,7

Джерело: розраховано автором за [China Statistical … 2017]

У таблиці відображені не всі видатки, вона сформована, щоб показати пріо-
ритети фінансування, відображені в розбіжності у видатках розвитку на со-
ціальний захист пільгових категорій населення та на підтримку виробництва 
й інфраструктури.

Сьогодні пільги в Китаї окремі фізичні особи можуть отримати тільки за 
результатами своїх здобутків для загального блага країни: допомога з осві-
тою, допомога з житлом молодим спеціалістам у певних, бажаних для країни 
регіонах тощо. Однак Китай активно використовує інструменти захисту бід-
них сімей у вигляді періодичної підтримки від місцевої влади. Пенсії доне-
давна були передбачені тільки для державних службовців, зараз у Китаї 
індивідуальні пенсійні рахунки, і, за даними OECD, у 2016 р. пенсійні випла-
ти становили 8,2 % від ВВП. У Китаї запроваджене медичне страхування, для 
селян воно коштує близько 60 юанів на рік і покриває до 70 % медичних ви-
трат. Також активно поширюється користування індивідуальними рахунками 
громадян, в останні роки населення активно стимулюють відкривати карткові 
рахунки в банках.
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До 2000 року бюджетна система Китаю складалася з центрального та регіо-
нальних бюджетів і вирізнялася хаотично переплетеними взаємозв’язками 
між міністерствами і бюджетними установами упродовж бюджетного року. 
Для виділення бюджетних коштів установа не тільки повинна була отримати 
затвердження постатейних видатків (весь бюджет був постатейним) у свого 
профільного міністерства, а й отримати дозволи в суміжних установ. Або на-
впаки, не маючи стосунку до міністерства – не могла претендувати на кошти 
для виконання певних функцій. Також відбувалася суперечка між установами 
за планові кошти упродовж року, адже бюджет був негнучким: хто першим 
встигав пройти інстанції-дозволи, той отримував кошти першим, тому в ре-
зультаті якісь установи могли залишитись недофінансованими [Wong 2007, 2].

Після 2000 року Китай провів бюджетну реформу, суть якої була у виокрем-
ленні ключових міністерств та визначенні їм завдань у межах цільових ко-
штів. Основою є розглянутий і затверджений п’ятирічний план, а також на-
скрізні бенчмарки – стратегічні багаторічні державні програми як підстави 
для орієнтиру на пріоритети витрачання державних коштів. З цільових фон-
дів, які управляються провідними міністерствами та іншими спеціальними 
органами центральної і регіональної виконавчої влади, країна фінансує про-
екти в межах державних програм, сформульованих чітко за стратегічними 
пріоритетами. Процедура затвердження інноваційних чи капітальних видат-
ків у КНР ретельна і не суб’єктивна. Державні програми Китаю розробляють-
ся і фінансуються з огляду на конкретні завдання для розвитку, при цьому 
КНР вдало, як показав досвід останніх 20 років, визначає напрямки розвитку 
високих технологій.

У цілому Китай орієнтується на п’ятирічні плани, які узгоджуються “знизу 
вгору”. Китай у визначенні політики витрачання публічних коштів надзвичайно 
децентралізований як для країни з комуністичною ідеологією. Міста-осередки 
регіонів розробляють програми і відправляють їх на розгляд дрібніших місце-
вих комітетів, які усебічно розглядають і компонують різні пропозиції. Далі 
програми від регіонів пропонуються центральному уряду. Для того щоб юри-
дична особа потрапила у програму-п’ятирічку зі своїм проектом (навіть якщо 
це іноземний інвестор), слід вести роботу з підготовки пропозиції за програ-
мою інколи тривалістю близько року, отримуючи різноманітні консультації, 
довідки та висновки аудиторів. При цьому корупційне вирішення проблем у 
Китаї може мати дуже жорсткі наслідки.

У контексті макрофінансового бюджетування Китай активно використовує 
цільові фонди як форму організації державних фінансів. У 2016 році у статис-
тичному щорічнику КНР [China Statistical… 2017] було виділено 29 цільових 
фондів та окремою статтею – групу більш дрібних. Найбільшими за сумами 
коштів були: Фонд для передачі прав використання державних земель (72 % 
від суми усіх фондів), Фонд використання траспортних засобів (3,6 %), Фонд 
соціального захисту за рахунок проведення лотерей (2,5 %), Фонд викорис-
тання доходів від державних земель (2,4 %). Меншими за обсягом, але ціка-
вими за призначенням – такі: Фонд реконструкції залізничних шляхів, Фонд 
розвитку туризму, Національний спеціальний фонд розвитку кінематографії, 
Фонд створення і розвитку нових овочевих полів, Фонд платежів для утиліза-
ції сміття з міст тощо.

Нещодавно голова КНР заявив на Загальнокитайських зборах народних 
представників, що вони відкривають для іноземних компаній додаткові 
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можливості в рамках побудови відкритої китайської економіки, зокрема 
участь у фінансовому секторі та управлінні фондами. Хоча збори закликали 
іноземних інвесторів вкладати більше капіталу в центральні й західні райони 
країни та в такі сектори, як сільське господарство, охорона навколишнього 
середовища, передова обробна промисловість і послуги, на ці напрямки за-
плановано також близько 553 млрд. юанів державних видатків і водночас пла-
нується додати 11 млн. нових робочих місць у 2018 році.

Стратегія “Зроблено в Китаї-2025” – відносно новий (із 2015 року) страте-
гічний національний план для оновлення циклів промисловості Китаю з ме-
тою зниження зовнішньої залежності виробництва від технологій, сировини, 
матеріалів чи комплектувальних. Китай намагається вийти на експорт висо-
ких технологій. Метою цієї програми є створення незалежних повних циклів 
виробництва, і за три роки КНР вже показав телескоп “Небесне око”, швид-
кісний поїзд “Фусін”, суперкомп’ютер, вантажний космічний корабель та інші 
продукти. Наприклад, у 2018 році Китай уклав угоду на поставку поїздів до 
Німеччини. Речники КНР зазначають, що і до іноземних, і до китайських ком-
паній у ході реалізації цієї національної стратегії будуть ставитися однаково. 
Інвестори також дістануть однаковий доступ до таких сфер, як отримання лі-
цензій, держзакупівлі, стандартизація та інші [Made in China 2025… 2017]. 
Водночас Китай стимулює житлове будівництво урбаністичного характеру і 
розвиває “розумні міста”, заявляє про будівництво “міст-садів” з будівель, 
вкритих деревами, для зменшення викидів вуглецю – основної загрози для 
навколишнього середовища країни.

У ході фінансування державних програм відбувається і реорганізація дер-
жавного управління з метою відповідності державних органів поставленим 
завданням. У березні 2018 року було опубліковане Повідомлення державної 
ради КНР “Про організаційну структуру” [Уведомление… 2018]. Цим пові-
домленням Головне державне управління торгово-промислової адміністрації 
перетворили на Головне державне управління з регулювання ринкової діяль-
ності. Нове відомство буде наділене усіма повноваженнями з регулювання 
ринкової діяльності, включаючи реєстрацію суб’єктів підприємницької діяль-
ності, контроль якості промислової продукції, безпеку продуктів харчування, 
контроль за безпекою спеціального обладнання, товарну експертизу, сертифі-
кацію і стандартизацію.

У КНР динамічно змінюються підзаконні акти залежно як від вимог ринку, 
так і політики країни зокрема. Так, Державна комісія у справах розвитку і 
реформ Китаю розробляє нове положення про інвестиції в автомобільну про-
мисловість із “більш докладними правилами” щодо вимог до проектів з авто-
мобілями на нових енергоносіях. Поряд зі стрімким зростанням рівня 
технологій “засобів пересування на нових енергоносіях” (NEV – англ.) і по-
ступовим розширенням ринку з’явилися ознаки безладного розвитку, тому 
необхідно “запобігти безсистемному будівництву і безладному розвитку”, – 
цитує агентство новин Xinhua офіційного представника держкомісії. В останні 
роки Китай активізував зусилля щодо стимулювання використання автома-
шин на нових джерелах енергії для ослаблення тиску на навколишнє середо-
вище, пропонуючи податкові пільги і знижки на купівлю автомобілів, що 
призвело до швидкого зростання продажів і виробництва NEV. Китай залиша-
ється найбільшим у світі ринком автомобілів на нових енергоносіях протягом 
трьох років поспіль [China will… 2017].
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Для розвитку інновацій, високих технологій та постійного покращення 
конкурентоспроможності у світі Китай широко використовує державну під-
тримку наукових ініціатив. Державні програми фінансової та адміністратив-
ної підтримки досліджень та інновацій у Китаї згруповані в табл. 3.

Таблиця 3
сфери державних пріоритетів китаю щодо досліджень,

освіти та інновацій

№ 
з/п

Орган, який керує
програмами Спрямування і призначення програм

1. Міністерство науки та техно-
логій КНР

Національна основна дослідницька програма 973; 
Національна програма розвитку сучасних технологій 
863; Національна програма основних соціальних пи-
тань та інфраструктури; Ключові проекти, які вклю-
чають сферу біотехнологій, екології, ліків, зв’язку, 
кібернетики та енергетики. Окремо існує фонд інно-
вацій у сільському господарстві.

2. Національний фонд природ-
ничих наук Китаю

Основна програма, яка охоплює всі галузі науки, про-
грама співробітництва між регіонами (окремо виді-
лено фонд для молодих науковців), програма фондів 
дольової участі за різними науковими сферами. Про-
грама дольової участі для китайських вчених з-за 
кордону.

3. Національна академія наук 
Китаю

Має програми для вчених (програма Ейнштейна), для 
молодих вчених, для вчених з міжнародного обміну.

4. Стипендіальна рада Китаю – 
неприбуткова організація при 
Міністерстві освіти Китаю.

Включає програми з ЮНЕСКО, університетських та 
урядових стипендій, зокрема для закордонних студен-
тів, підтримку до захисту дисертації для іноземців.

Джерело: складено автором за [National funding… 2018]
Отже, узагальнюючи висновки щодо сучасної політики державного фі-

нансового стимулювання соціально-економічного розвитку Китаю, можна 
виокремити такі його пріоритети: 

а) стимулювання іноземних інвестицій (фінансових чи інтелектуальних) на 
першому місці – Китай свідомо залучає технології та ресурси з інших країн, 
які мають вартісні здобутки;

б) стимулювання конкуренції серед молоді для збільшення інтелектуально-
го потенціалу шляхом створення попиту на освічену молодь та молодь із за-
кордонною освітою (для праці на підприємствах з іноземним капіталом, які 
перебувають у кращих умовах порівняно з національними підприємствами); 
розподіл молоді за невеликими містами, щоб уникнути перевантаження мега-
полісів; 

в) створення пільгових економічних зон у привабливих для іноземних ін-
вестицій місцях із подальшим розвитком і застосуванням високих технологій; 
щедре фінансування наукових досліджень як співвітчизників у своїх закладах, 
так і кращих вчених з-за кордону;

г) розвиток відповідальної економіки. Китай намагається створити замкне-
ні цикли виробництва у країні, прагне налагодити експорт продуктів високих 
технологій китайського виробництва. Влада активно розвиває і стимулює ше-
рингову економіку серед населення, плекає альтернативні види діяльності 
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(світ випускає автомобілі на водні – отже, у КНР будують заправні станції, їх 
вже 23 тощо).

Таким чином, регульована економіка Китаю з виваженим використанням 
системи податкового регулювання та державних програм для розвитку на сьо-
годні забезпечує йому провідні позиції у світі. 
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Пріоритети державного фінансового регулювання 
соціально-економічного розвитку
китайської народної ресПубліки
Т. В. Жибер

Стаття присвячена вивченню використання урядом КНР державного фінансового 
менеджменту для вирішення завдань соціально-економічного розвитку Китаю. Як 
частина сучасного публічного менеджменту макрофінансове бюджетування дає змо-
гу підвищувати ефективність використання державних фінансових ресурсів через 
їхнє компонування у програми і фонди. Розглянуто податкове регулювання в Китаї та 
пряме фінансування державних програм. Виокремлено пріоритети застосування ін-
струментів державного фінансового менеджменту в КНР.

ключові слова: державний фінансовий менеджмент, макрофінансове бюджету-
вання, податкове регулювання, пріоритети державної політики, програмне бюджету-
вання в Китаї

Приоритеты государственного финансового
регулирования социально-экономического развития
китайской народной ресПублики
Т. В. Жибер

Статья посвящена изучению использования государственного финансового ме-
неджмента правительством КНР для решения задач социально-экономического 
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развития страны. Как часть современного публичного менеджмента макрофинансо-
вое бюджетирование позволяет повышать эффективность использования государ-
ственных финансовых ресурсов путем формирования программ и фондов. Рассмо-
трены налоговое регулирование в Китае и прямое финансирование государственных 
программ. Выделены приоритеты применения инструментов государственного фи-
нансового менеджмента в КНР.

ключевые слова: государственный финансовый менеджмент, макрофинансовое 
бюджетирование, налоговое регулирование, приоритеты государственной политики, 
программное бюджетирование в Китае
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The paper investigates the development of domestic and foreign seaports in conditions of 
growth of global competition, expansion, implementation of aggressive policies and strate-
gies by competitors. Terminal business always, especially now offers a faster and more gua-
ranteed return of funds, greater return on invested capital. Currently, China owns port termi-
nals in 34 countries and plans to purchase port terminals in 8 countries in the next 2–3 years. 
So China is going to become a leading maritime power, like England in the 19th century.

In the course of the study, scientific and analytical works, strategies for the development 
of seaports in China and other countries were studied. The methodology of constructing 
competitive maps of the global port market, systematization of factors and generalization 
of modern methods for studying the patterns and features of the development of seaports 
were used.

The analysis of competitive map revealed significant asymmetries in dynamics and size 
of market shares of countries in the world port market, which is the result of the implemen-
tation of unique national, regional and local strategies. On the example of China, we ob-
serve the key drivers of their development – the active use of public-private partnerships, 
scientific, educational and technological factors.

Keywords: transport infrastructure, world port market, competitive map, economic ef-
fect, expansion, investments

ПОРТОВАЯ ЭКСПАНСИЯ КИТАЯ – УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Д. А. Ильницкий, С. Г. Зинченко

1. Введение
Развитие европейских транспортных коридоров, особенно между Балтий-

ским и Черным морями, странами ЕС и Азии, происходит в обход Украины. 
Этот факт и низкая региональная конкурентоспособность украинских мор-
ских портов обуславливают снижение международных конкурентных позиций 
©  2018 D. Ilnytskyy & S. Zinchenko; Published by the A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental 

Studies, NAS of Ukraine and the Ukrainian Association of Sinologists on behalf of The Chi-
nese Studies. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Com-
mons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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компаний и экономики страны, негативное влияние на динамику ВВП. Одним 
из таких вызовов является оглашение планов возрождения Великого шелково-
го пути из Китая в Европу вне границ Украины. Более того, качество развития 
логистической инфраструктуры Украины, без которой развитие внутреннего 
рынка и выход на внешний крайне затруднены, составляет лишь 56 % средне-
мирового уровня, что соответствует 71-му месту в мире [Readiness… 2018].

Пример развитых стран (США, Франция, Нидерланды и др.) и многих раз-
вивающихся стран Азии (Китай, Южная Корея, Вьетнам) демонстрирует не-
обходимость реализации комплексных стратегий и обеспечения целенаправ-
ленных инвестиций на развитие морских портов. Очевидно, что особенности 
экономико-географического положения, природных условий также влияют на 
условия развития каждого конкретного порта и, соответственно, его рыноч-
ные позиции.

Эти и ряд других вызовов не нашли должного разрешения в развитии мор-
ских портов Украины. Приведенные аргументы обуславливают необходи-
мость совершенствования стратегии развития морских портов Украины на 
основе уникального опыта Китая, современной методологической базы, ре-
зультатов новейших научных и прикладных исследований.

2. Объект исследования и его особенности
Объект исследования – возможности использования опыта Китая для раз-

вития морских портов Украины в условиях усиления глобальной конкурен-
ции, реализации конкурентами агрессивных политик и стратегий.

Анализ состояния морских портов Украины в сравнении с Китаем и други-
ми иностранными конкурентами дает основания говорить об актуальности 
пересмотра стратегии их развития на основе доступной информации. Чистый 
финансовый результат функционирования морских портов Украины и дина-
мика грузопотоков последние три года демонстрируют негативную тенден-
цию (табл. 1). Поэтому в современной ситуации данная отрасль требует вло-
жения инвестиций и внедрения новых технологий, например со стороны 
Китая, как лидера портовой инфраструктуры.

Среди приоритетов развития экономики Украины национальный интерес 
(кроме наращивания экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью) 
представляют вопросы диверсификации источников энергоносителей и дру-
гих ресурсов, что невозможно без развития возможностей их поставки морем. 
Здесь также необходимы инвестиции и современный опыт Китая.

Таблица 1
Основные финансовые показатели развития морских портов Украины, млн

Показатель Валюта 2013 2014 2015 2016 2017

Совокупные активы грн 16656 17483 20639 20682 21517
долл. США 2084,6 1109,3 860,0 760,6 766,8

Незавершенные капитальные инве-
стиции

грн 3676 2817 3133 3418 3944
долл. США 460,1 178,7 130,5 125,7 140,6

Чистый доход грн 1870 4004 6810 7297 7633
долл. США 234,0 254,1 283,8 268,4 272,0

Чистый финансовый результат грн 647 1512 3847 3854 3605
долл. США 81,0 95,9 160,3 141,7 128,5

Курс долл. США на конец года 7,99 15,76 24,00 27,19 28,06
Примечание: составлено по данным финансовой отчетности ГП “Администрация 

морских портов Украины”.
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Морские порты Украины должны готовиться к изменениям в структуре пе-
ревозимых грузов и используемых видов топлива, которые под давлением па-
радигмы устойчивого развития вызваны необходимостью экологизации эко-
номического развития. Большинство исследователей сходятся на том, что из 
всех вариантов развития более экологичных видов топлива морских перевозок 
приоритет отдается сжиженному природному газу (СПГ). Массовое исполь-
зование СПГ поможет уменьшить эмиссию СО2 на 15–20 % [Woo-chul 2014]. 
Одним из серьезных препятствий внедрения СПГ называют недостаток ре-
альных инвестиций, передовых технологий и опыта. В Китае, США и ЕС так-
же соглашаются, что подготовка персонала влияет на обеспечение безопас-
ности, операционной деятельности в сфере массового использования газа как 
топлива в портах и на морском транспорте [Sayareh 2014].

Итальянские ученые предлагают для оптимизации размещения контейнер-
ных терминалов Украины использовать модели математического программи-
рования [Hanaoka 2011]. При этом следует учитывать не только мировой опыт, 
но и особенности сети национальных и международных, межконтинентальных 
транспортных коридоров, основным из которых является Китай – Европа (ЕС).

К недостаткам развития морских портов Украины также следует отнести 
несформированность системы научно-аналитического обеспечения деятель-
ности, мониторинга локальных и глобальных вызовов, например рыночных, 
экологических или технологических [Зинченко 2017, 80]. Исходя из опыта 
крупнейших портов Китая, система мониторинга должна выявлять тенденции 
и формировать базис для своевременного и эффективного реагирования на 
изменения рыночной конъюнктуры, экспансии транснациональных компаний. 
Более того, ценным для Украины является опыт реализации компетентносных 
моделей развития портовой инфраструктуры [Ільницький, Зинченко 2017].

3. Цель и задачи исследования
Целью работы является поиск путей повышения эффективности работы 

морских портов Украины на основе изучения современной методологической 
базы, состояния развития мирового рынка и передового опыта портов Китая.

Для достижения поставленной цели были поставлены такие задачи:
1) систематизировать факторы развития морских портов;
2) построить конкурентную карту мирового портового рынка и идентифи-

цировать его лидеров и аутсайдеров, в т. ч. позиции Китая и Украины;
3) определить особенности развития морских портов на примере Китая в 

условиях экспансии транснациональных компаний;
4) обосновать ключевые пути управления конкурентоспособностью для мор-

ских портов Украины, которые могут быть заложены в стратегию развития.
4. Анализ существующих решений проблемы
Решение указанных проблем особенно перспективно в условиях, когда раз-

витие транспортных коридоров из Азии в Европу осуществляется в обход 
Украины. При этом низкая региональная конкурентоспособность украинских 
морских портов обуславливает снижение международных конкурентных по-
зиций экономики Украины. Ритмичность работы морских портов дает ста-
бильность в работе других отраслей и прилегающих к ним регионов, что 
видно на примере развития ведущих портов мира, особенно Китая.

Начиная с 1980 года наиболее активным является период с 2008 года, ког-
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да исследования компонентов конкурентоспособности портов включали 
наибольшее количество элементов [Galvao 2016]. С 2000 года количество 
публикаций имеет постоянную тенденцию к увеличению, что обусловлено 
не только необходимостью принятия решений на основе исследований, но и 
возрастающим вниманием к портам, как важным узловым, связывающим 
экономическим агентам (табл. 2).

Методологические основы имеют многие публикации, однако следует вы-
делить актуальность использования современных многокритериальных мето-
дов анализа эффективности морских портов [Awad-Núñeza 2014; Libardo, Pa-
rolin 2012; Wiśnicki 2016]. Повышение роли науки и образования в обеспече-
нии эффективности деятельности морских портов, как показывает пример 
Китая, приводит к реализации уникальных корпоративных стратегий, опыт 
которых может быть перенесен на национальный уровень [Gogas 2017]. Осо-
бенно следует выделить работы, которые уделяли основное внимание различ-
ным теоретическим и практическим аспектам функционирования портов – 
интеграционным, логистическим, технологическим, региональным, эксплуа-
тационным и экологическим [Зинченко 2017; Container shipping 2017; Esmer 
2010; Review… 2017; Sutomo 2012].

Технологии развития морских портов очень разнообразны, и, как правило, 
публикации рассматривают лишь отдельно взятую из них. Детерминантами 
их выбора являются специфика перевозимых грузов и особенности эконо-
мико-географического положения порта. О них говорят при изучении вопро-
сов эксплуатации и ремонта объектов морских портов [Зинченко 2017; Esmer 
2010].

Таблица 2
Динамика количества публикаций на портовую тематику, ед.

Атрибуты
поиска/
период

Поисковое слово “port” Поисковое слово
“seaport”

Поисковое слово
“port competition”

по назва-
нию, ключе-
вым словам 
и аннотации

по всем 
полям

по на-
званию, 

ключевым 
словам и 

аннотации

по всем 
полям

по назва-
нию, ключе-
вым словам 
и аннотации

по всем 
полям

Всего 25229 805193 413 5842 453 59062
2018 691 97 12 175 175 940
2017 1902 24090 45 430 430 2381
2016 1754 22182 55 399 399 2105
2015 1704 21528 42 351 351 1993
2014 1554 20145 37 314 314 1902
2013 1382 19939 30 278 278 1805
2012 1220 18241 26 194 194 1554
2011 1189 17928 26 195 195 1476
2010 1105 16437 14 153 153 1319
2009 1050 16942 11 187 187 1365
2008 938 16707 10 145 145 1441
2007 806 16395 9 154 154 1348
2006 773 15869 14 143 143 1280
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2005 711 14929 6 105 105 1128
2004 712 13682 10 115 115 1020
2003 606 12661 4 80 80 1026
2002 532 11158 6 86 86 978
2001 527 11358 2 70 70 990

2000 и 
ранее 6072 61057 54 333 333 33010

Взаимодействие сухих и морских портов проанализировано в работах [Ha-
naoka 2011; Rudjanakanoknad 2014; Seo 2010]. Новые энергоэффективные виды 
грузоперевозок рассматриваются преимущественно на примере развитых стран 
[Sayareh 2014; Woo-chul 2014]. Аналогичный вывод делаем и по результатам 
рассмотрения экологических аспектов работы морских портов [Libardo, Parolin 
2012]. Кроме того, значительное влияние на использование технологий в стра-
тегиях развития морских портов оказывают их размеры, что особенно очевидно 
для портов Китая [Ambrosino 2014; Bagočius 2013; Ports strategy… 2016].

Различные регионы мировой экономики в разной степени представлены в 
публикациях, посвященных вопросам развития морских портов. Наиболее ча-
сто исследования рассматривают деятельность крупнейших и динамично раз-
вивающихся морских портов Европы, Северной Америки, Северной Африки 
и Юго-Восточной Азии [Gianfranco 2014; Olba 2015; Urbanyi-Popiołek 2016].

Таким образом, результаты обзора публикаций позволяют сделать вывод о 
том, что проблема повышения эффективности работы морских портов не нова 
в мировой науке, была исследована в различных аспектах. Однако комплекс-
ного обобщения системы факторов и тенденций развития морских портов, 
идентификации и управления их конкурентными позициями, а также их реа-
лизации в форме национальных или корпоративных стратегий не встреча-
лось. Вопрос повышения эффективности работы морских портов и отрасли в 
целом должен учитывать результаты эволюции научной мысли и практики. 
Это обуславливает необходимость актуализации теоретической базы, выявле-
ния новых закономерностей и особенностей развития морских портов Украи-
ны на примере страны, имеющей крупнейшие в мире порты, – Китая.

5. Методы исследований
Методологическая база развития морских портов представляет собой син-

тез таких ключевых течений современной науки, как парадигма технологиче-
ского развития, институционализм, теория мирового рынка, регионализма и 
международной интеграции, микро- и макроэкономики, концепции устойчи-
вого развития. Наиболее часто субъектами, которые принимают участие в 
развитии морских портов и потребляют их услуги, называют:

– государство (как регулятор, разработчик политик, потребитель);
– заказчики (торговые и транспортно-логистические компании);
– обслуживающие компании, предоставляющие сопутствующие услуги;
– собственники капитала;
– руководство порта, работники и профсоюзы.
Линейные и нелинейные модели, а также преобразование нелинейных в 

линейные традиционно используются для исследований закономерностей и 
особенностей развития транспортной инфраструктуры [Urbanyi-Popiołek 2016]. 
Сетевые модели и методы определения ключевых показателей эффективности 
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наиболее часто используются для сравнения портовых терминалов с точки 
зрения размера, обрабатывающего оборудования, времени работы, пропуск-
ной способности и других признаков. Они являются эффективными для вы-
бора клиентов и экспедиторов конкретного терминала, что представляет 
маркетинговый интерес из соображений развития цепи поставок, принятия 
решений пользователями портовых терминалов. Для визуализации результа-
тов исследователи пользуются матрицей парного сравнения показателей, ко-
торым присваиваются весовые коэффициенты, что позволяет их ранжировать. 
Использование теории игр дало возможность выявить ключевые факторы вы-
бора потребителями услуг морского порта, которыми являются размер порта 
и система стимулирования [Ambrosino 2014].

Логическим продолжением ранжирования является составление различ-
ных сбалансированных оценок, индексов (индекс удовлетворенности клиен-
тов, финансовый индекс; индекс кооперативных отношений, индекс нерыноч-
ных инструментов [Readiness… 2018]), к которым можно смело добавлять 
рейтинги. Для измерения активности использования портами инструментов 
упрощения процедур торговли для роста производства предоставляемых 
услуг исследователи предлагают использовать расчет индексов. В данном 
случае компонентами индекса стали такие компоненты, как:

1) портовая инфраструктура;
2) портовый менеджмент;
3) таможенные процедуры;
4) прозрачность внедрения таможенного законодательства.
Морским портам для планирования и прогнозирования потоков грузов не-

обходимо опираться на определенные аналитические модели. Так, развитие 
технологий и изменение приоритетов социально-экономического развития в 
направлении экологизации накладывает свой отпечаток на количественные и 
качественные характеристики портов и терминалов. Например, для определе-
ния оптимального количества оборудования для обработки контейнеров часто 
используется имитационная модель [Клепиков 2016]. Развитие информацион-
ных технологий также обуславливает необходимость использования про-
граммного обеспечения как в текущей деятельности морского порта, так и 
для проведения исследований. Современные технологии управления такими 
сложными системами, как морские порты, опираются на использование ин-
формационных и информационно-коммуникационных технологий. Так, про-
граммное обеспечение Flow Map, представляющее собой комбинацию карт и 
блок-схем, которые показывают имитацию пространственного перемещения 
объектов, может использоваться для идентификации потока товаров, сети тра-
фика и скорости миграции данных, проведения маркетинговых исследований 
[Wiśnicki 2016].

Стратегические особенности накладывает и вектор специализации пере-
возимых грузов – экспорт/импорт. Китай, который занимает крупную нишу 
на мировом рынке, эффективно использует возможности морского транспор-
та и портовой инфраструктуры, чего не можем сказать об Украине (табл. 3).

Существуют значительные различия в добавленной стоимости, связанной с 
категориями обрабатываемых грузов. Анализ добавленной стоимости по ти-
пам грузов в портах Китая и США показал, что значения могут отличаться до 
10 раз: одна тонна обработанного зерна генерирует в среднем 20 долларов, ав-
томобилей – 220 долларов, а контейнерных грузов – 90 долларов [Song 2017].
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Функционирование и развитие портов необходимо рассматривать с точки 
зрения их эффективности, что особенно перспективно для разработки страте-
гий и программ развития, исходя из опыта Китая. Примером может выступать 
использование многокритериального анализа на основе таких групп критериев:

1) локальная пространственная система;
2) национальная транспортная система;
3) национальная безопасность;
4) эксплуатационные и технические характеристики;
5) типы товаров;
6) портовые услуги;
7) стоимость логистических услуг [Wiśnicki 2016].

Таблица 3
Место основных морских стран в международной торговле в 2016 году, %

Страна
Доля в мировом объеме Доля в ВВП страны

Экспорт ↓ Импорт Экспорт Импорт
Китай 13,15 9,78 19,6 17,4
США 9,12 13,88 11,9 14,7
Германия 8,40 6,50 46,1 38,1
Япония 4,04 3,74 16,1 15,1
Нидерланды 3,57 3,10 82,4 71,4
Южная Корея 3,11 2,50 42,2 35,4
Великобритания 2,57 3,92 27,9 30,1
Мексика 2,34 2,45 38,2 40,0
Сингапур 2,07 1,74 172,1 146,3
Австралия 1,19 1,21 18,9 21,1
Малайзия 1,19 1,04 67,7 61,0
Бразилия 1,16 0,88 12,5 12,1
Россия 1,77 1,18 25,7 20,6
Индия 1,65 2,21 19,2 20,6
Украина 0,23 0,24 49,3 55,5
Египет 0,16 0,34 10,3 19,7
Среднемировой показатель – – 28,5 27,8

Примечание: составлено по [Ilnytskyy 2017; Notteboom 2017].

Для изучения эффективности функционирования портов часто используют 
методику Promethee, которая особенно важна для оценки производительности 
[Thomson 2015]. Более того, для оценки эффективности выполняемых функ-
ций и ключевых показателей может использоваться бенчмаркинг [Ільницький, 
Зінченко 2017]. Однако следует отметить, что его использование должно опи-
раться на получение показателей на основе единой методологической базы, 
что составляет значительную проблему также для большинства известных ме-
тодик исследования портов. Принятие стратегических решений также должно 
принимать во внимание результаты SWOT-анализа.

Исследователи подтверждают предположения, что для проведения меж-
дународных сравнений, бенчмаркинга недостаточно статистических дан-
ных, полученных на одной методологической основе [Li 2014]. Одним из 
универсальных показателей следует признать объемы перевалки грузов за 
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определенный период (как правило, 1 год и более). В целом основными груп-
пами критериев оценивания конкурентоспособности морских портов можно 
назвать публичные и рыночные коммуникации, информационные технологии, 
развитие окружающей среды, инженерные средства, круизное и навигацион-
ные обеспечение, управленческая эффективность.

6. Результаты исследования
Среди тенденций развития портовой инфраструктуры особое место зани-

мает увеличение внимания экологическим аспектам, которые в ближайшие 
десятилетия будут иметь определяющее значение как для самой инфра-
структуры, так и для транспорта. Обеспечение устойчивого развития актуа-
лизируется не только в развитых странах, но и странах Азии. Исследование 
экологических аспектов развития портов Китая, Индии, Южной Кореи, Таи-
ланда и других стран выявило, что важнейшим для минимизации негативно-
го влияния на экологию является обеспечение надежного железнодорожного 
сообщения морского порта с внутренними территориями [Rudjanakanoknad 
2014].

Реализация Китаем уникальной стратегии развития портовой инфраструк-
туры может служить примером для развития отечественных портов. Поэтому 
позитивно оцениваем тот факт, что в декабре 2017 года Украина и Китай под-
писали план действий в рамках “Экономического пояса Шелкового пути” и 
“Морского шелкового пути в ХХІ ст.”, что заметно активизировало сотрудни-
чество двух стран.

Проведенное исследование позволило построить конкурентные карты ми-
рового рынка портовых услуг на основе главного показателя – валового объе-
ма перевозок в тоннах (табл. 4), который характеризует все виды грузов. В 
целом карты демонстрируют наличие динамичных конкурентных условий 
развития рынка и, соответственно, портовой отрасли. А ведущие позиции за-
нимают те порты и страны (в частности, Китай), которые последние десять 
лет реализовывали стратегии развития с учетом всех очерченных факторов. 
Позиции стран соответствуют их месту на мировом рынке (табл. 3), кроме 
Германии, которая значительную часть товарных потоков транспортирует по 
суше и активно пользуется возможностями иностранных морских портов.

В совокупности 213 портов, которые анализировались, как в 2010-м, так и 
в 2015 году обеспечивали 87 % мирового рынка контейнерных перевозок, 
объемы которых за последние 6 лет выросли на четверть. А по прогнозам 
McKinsey Global Institute, 50-летний прогноз которого в 1967 году оправдался, 
объемы контейнерных перевозок до 2067 года могут вырасти от 2,5 до 4,5 раза 
в зависимости от перспектив развития мировой экономики [Sugawara 2017]. 
Ожидается, что перевозки настолько будут базироваться на технологиях, что 
практически станут независимыми от человека, что потребует эффективного 
использования всех ресурсов и факторов.

Считается, что чем ближе расположены морские порты одной или разных 
стран, тем более жесткая между ними конкуренция за клиентов и партнеров 
[Ambrosino 2014]. Однако анализ развития конкуренции на мировом рынке 
показал, что ее интенсивность неизменно является достаточно высокой. 
Крупнейшие 10 морских портов (6 из них находятся в КНР) в совокупности 
контролировали 35,6 % рынка контейнерных перевозок как в 2008, так и в 
2015 году, а 50 крупных морских портов – 70,9 и 71,2 % соответственно.
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Подобные выводы об интенсивности подтверждаются как для перевозок, 
которые измеряются в тоннах в отдельных морских портах, так и в масштабах 
сравнения стран. Хотя основные конкуренты практически не уходят с рынка, 
однако преимущества получают прежде всего пользователи более качествен-
ных портовых услуг, которые влияют на экономическое развитие стран. Под-
тверждает полученные результаты и анализ индекса лайнерного сообщения. 
Он дает возможность группировать страны, среди которых ведущими морски-
ми державами можно назвать Китай, Сингапур, Южную Корею, Малайзию, 
Нидерланды, США, Германию, Бельгию, Великобританию и Испанию [Hamzah 
2014]. Эти страны занимают значительную долю мирового рынка, соответ-
ственно, 29,8, 3,2, 6,0, 2,3, 3,4, 10,9, 1,6, 1,5, 1,8 и 1,9 % (всего – 62,4%).

Анализ конкурентоспособности портовых городов выявил глобальный 
тренд смещения глобального распределения сил на мировом рынке. Если в 
1972 году около 40 % мировой деятельности морских портов осуществлялось 
в Европе, 20 % – в Северной Америке и 20 % – в Азии, то к 2009 году ситуа-
ция резко изменилась – в Азии произошло более 50 % мировой активности 
морских портов, в Европе – около 20 % и в Северной Америке – 10 % [Song 
2017]. Данный тренд сформировался на базе реализации морскими портами 
Азии, прежде всего Китая, агрессивных маркетинговых стратегий развития, 
тогда как порты в Северной Америке и Европе использовали смешанные ком-
плексные модели роста, которые оказывают значительное влияние на локаль-
ную и международную конкурентоспособность портов. Исследователи Юж-
ной Кореи и Китая выделяют различные модели взаимодействия портов и 
городов – морские кластеры, портопромышленное развитие и развитие мор-
ских портов, а также комбинации известных моделей [Song 2017].

Портовые мощности позволяют контролировать рынки сбыта. Иностран-
ные порты скупаются для снижения цены собственного товара для конечного 
потребителя. Т. е. если страна контролирует порт, то сместить ее производи-
телей с внутреннего рынка проблематично. В последние годы национальные 
стратегии развития морских портов наиболее активно реализуются в Китае 
(доля мирового рынка выросла с 24,9 % до 29,8 %), Южной Корее (6 %), Ав-
стралии (с 4,7 % до 6,4 %). Однако позиции других стран ухудшаются – США 
(с 13,1 % до 10,9 %), Франции (с 2,2 % до 1,6 %), Германии (с 2,1 % до 1,6 %), 
Канады (1,7 %), Марокко, Российской Федерации (с 1,8 % до 1,4 %) (табл. 4).

Исследователи [Кузнецов 2015; Gianfranco 2014] предлагают для развития 
средиземноморского кластера использовать возможности совместной подго-
товки персонала и обмена сотрудниками. Среди обязательных направлений 
преодоления трудностей развития морской портовой отрасли Китая в 2014 го-
ду названо компетентностное – улучшение обучения и подготовки персонала, 
а также ускорение научных исследований и технологий.

Китай – крупнейший мировой экспортер и второй по размерам импортер. 
Для крупнейшего в мире экспортера критически важно контролировать пере-
валочные мощности, поэтому Китай активно покупает порты по всему миру. 
Китайская компания Cosco купила за 200 млн евро 51 % акций испанского 
портового холдинга Noatum Port Holdings, а недавно сообщила о покупке у 
датского Maersk 100 % акций контейнерного терминала в порту Зебрюгге 
(Бельгия). А одним из главных событий минувшего лета в портовой отрасли 
стала победа китайского консорциума CCCC (China Communications Construc-
tion Company) в конкурсе на право строительства нового контейнерного тер-
минала в порту Гамбурга. В Европе Китай контролирует уже 10 % всей 
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портовой инфраструктуры для перевалки контейнеров. В мировом масштабе 
в начале десятилетия это был 1 %, а в начале 2017 года – 6,5 %, т. е. экспансия 
сейчас находится в самой активной фазе [Readiness… 2018].

За пределами Европы список китайских портовых приобретений еще бо-
лее внушителен. К примеру, в конце 2015 года SIPG выиграла контракт на 
строительство и эксплуатацию порта Хайфа в Израиле, куда планируют инве-
стировать порядка 2 млрд долларов, сделав этот порт крупнейшим в Израиле 
с объемом перевалки контейнеров в 1,86 млн TEU в год. Новой точкой роста 
стала Латинская Америка, где в начале сентября гонконгской компанией 
CMPort было куплено 90 % акций контейнерного терминала в бразильском 
порту Паранагуа за 920 млн долл. США (Китай планирует довести его мощ-
ность с нынешних 1,5 млн до 2,4 млн TEU всего за два года). Еще одним важ-
ным пунктом экспансии оказалась Шри-Ланка, правительство которой одо-
брило продажу КНР 85 % акций порта Хамбантот за 1,12 млрд долл. США 
[Сайт компании… 2017].

Китайские компании Cosco и China Merchants имеют решающее преиму-
щество перед своими, главным образом европейскими, конкурентами: легкий 
доступ к дешевым деньгам, которые они могут использовать для агрессивной 
подачи заявок на участие в тендерах на концессию, если говорить о привлека-
тельных объектах по всему миру [Муравский 2018]. Обе компании могут по-
лучать займы с низким процентом от государственных банков, а Cosco может 
даже воспользоваться финансированием OBOR (инициатива “Один пояс, 
один путь”), предоставленным Банком развития Китая. Доступность дешевых 
кредитов и мощная дипломатическая поддержка дают китайским операторам 
терминалов преимущество перед инвесторами-конкурентами и позволяют 
победить в схватке за портовые активы [Гапочка 2017]. И здесь есть чему 
поучиться украинским менеджерам портов.

7. Возможности для китайских инвестиций в Украине
Развитие основных 37 морских портов Китая демонстрирует пример эф-

фективного внедрения стратегии постепенной децентрализации. Об эффек-
тивности функционирования морских портов говорит тот факт, что Китай 
является ведущим мировым экспортером товаров, основную долю которых 
страна отправляет именно морским транспортом. Портовая отрасль КНР 
прошла три основных этапа развития:

1) 1949–1984 гг. – интеграция и контроль Министерства коммуникаций;
2) 1985–2001 гг. – совместное управление министерством и местными пор-

товыми администрациями;
3) с 2002 года – управление местными портовыми административными 

бюро, с большой долей участия частного капитала [Xu 2012].
С 1992 по 2011 года Китай направил 8,5 % ВВП на инвестиции в инфра-

структуру, что значительно превышает показатели США и ЭС (по 2,6 %), Ин-
дии (3,9 %) и Японии (4,7 %) [Chen, Matzinger, Woetzel 2013]. Значительная 
часть этих инвестиций направлялась на развитие портов и связанных с ними 
объектов транспортной инфраструктуры (дорожной, водной), которые распо-
ложены преимущественно на востоке и юге страны. Их реализация возложена 
на десятки институтов – банков и фондов, агентств и проектов [Chan 2018].

Фактически принцип децентрализации начал активно внедрятся с 2004 го-
да, когда был принят закон о портах, которые должны были становится более 
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автономными и коммерчески ориентированными. Китаю удалось привлечь 
иностранные инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, даже не-
смотря на ограничение иностранной доли в 49 %. В процесс развития мор-
ских портов активно вовлечены как предприятия, так и местные органы 
власти. В последние 2 этапа активно использовался инструмент создания сво-
бодных (специальных) экономических зон, особенно для развития контейнер-
ных терминалов и привлечения торговых потоков [Notteboom 2017].

Децентрализация морской портовой отрасли Китая сопровождается рядом 
сопутствующих процессов. Одним из них является целенаправленное уча-
стие государственных предприятий КНР в развитии иностранных портов, 
особенно тех, которые находятся в сфере интересов возрождения шелкового 
пути. Так, крупнейшая судоходная компания Китая Cosco Pacific в 2016 году 
в Греции приобрела 51 % акций морского порта Пирей (Piraeus), который 
рассматривается как один из важнейших транспортных узлов Шелкового 
пути [Gogas 2016].

Портовые администрации, которые имеют статус государственных пред-
приятий, фактически функционируют и развиваются в условиях рыночных 
отношений. Это вынуждает их учитывать особенности плановой экономики 
и использовать маркетинговые подходы для работы с клиентами и привлече-
ния инвестиций. Децентрализация и тренды замедления торговли и экономи-
ческого развития привели к тому, что в Китае сформировались избыточные 
портовые мощности, которые, как и в Украине, недоиспользуются на 35 %, 
повысилась конкуренция между морскими портами [Sutomo 2012].

Одновременно формируются интегрированные портовые кластеры (сегод-
ня исследователи выделяют в Китае 7 крупных портовых кластеров), в разви-
тие которых вовлекаются внутренние регионы страны через транспортные 
коридоры и сухие порты. Более того, происходит как привлечение иностран-
ных инвестиций и международных торговых потоков, так и активная интер-
национализация компаний, связанных с портами, что так необходимо для 
морских портов Украины.

Китай становится все более важным торговым партнером Украины. На 
фоне замедления экономик большинства стран власти Китая хотят реализо-
вать масштабный инфраструктурный проект – “Новый шелковый путь”, при-
званный экономически соединить Азию с Европой. Проект предусматривает 
создание новой и развитие существующей портовой инфраструктуры, совме-
щенной с сетью железных дорог. И Украина пока еще может стать стратеги-
ческой частью данного проекта, так как имеет выгодное географическое 
положение перспективного транзитного хаба и логистического центра.

Уровень инвестиционной привлекательности Украины для КНР будет уве-
личиваться по мере решения в стране вопросов обеспечения надежной защи-
ты инвестиций, обеспечения свободного движения капитала. Также для Китая 
фактором привлекательности Украины является ее аграрный потенциал и IT-
индустрия (в основном программное обеспечение). Поэтому Украина может 
стать одним из главных бенефициаров китайской экономической экспансии.

Китайские компании уже успешно работают в Украине, например китай-
ская компания China harbor engineering company выиграла 2 тендера и успеш-
но провела дноуглубление в порту “Южный”, экономия для Украины состави-
ла более 500 млн гривен. Также ожидается, что крупнейший мировой контей-
нерный портовый оператор Hutchison Ports (Китай) скоро начнет работать в 



48

Украине. Хорошее начало для работы китайских компаний в Украине положе-
но, есть надежда на совместную реализацию масштабных проектов, которые 
дадут Украине новое качество, а Китаю – новые успешные бизнес-проекты.

8. Общая оценка результатов исследований
В работе продемонстрирована динамичность рыночных позиций портов 

Китая на конкурентной карте мирового портового рынка, определены факто-
ры развития конкурентных позиций и ключевые глобальные тренды. Их учет 
и использование при повышении эффективности работы морских портов 
Украины должны привести к повышению качества услуг, росту вклада в ВВП 
и усилению конкурентных позиций морских портов Украины. Реализация 
стратегии развития на научной основе, с учетом инвестиций и опыта Китая, а 
также других стран, позволит морским портам Украины:

– увеличить объемы грузопереработки;
– расширить номенклатуру перегружаемых грузов;
– использовать выгодное географическое положение страны на пересече-

нии транспортных коридоров для повышения конкурентоспособности;
– развивать рыночные позиции;
– проводить исследования, особенно в сфере повышения энергоэффектив-

ности и ресурсосбережения;
– найти источники инвестиций для сохранения и обновления инфраструк-

турных и производственных мощностей.
Негативное влияние экономической ситуации в регионе снижает темпы 

развития большинства предприятий Украины, в том числе и морских портов. 
Ограничение возможностей накопления резервов собственных средств на ин-
вестиционные проекты существенно тормозит дальнейшее развитие отрасли. 
К другим недостаткам следует отнести то, что формирование новой бизнес-
модели портов Украины займет довольно продолжительное время, потребует 
привлечения финансовых ресурсов, современных технологий. Для снижения 
влияния указанных недостатков следует учесть опыт мировой экспансии пор-
тов и транснациональных компаний Китая. Повышение конкурентоспособно-
сти морских портов Украины позволит улучшить их финансовые показатели, 
развивать связанные отрасли, другие виды транспорта. В данных условиях 
заслуживает внимания специализация морских портов и отдельных причалов 
на конкретных перспективных видах грузов по примеру портов Китая, с со-
хранением возможности унификации под другие грузы.

В дальнейших исследованиях закономерностей и особенностей развития 
морских портов следует особое внимание уделять механизмам регулирования 
и стимулирования инвестиционной и управленческой деятельности отдель-
ных стейкхолдеров, а также вопросу ценообразования услуг. Преимущества и 
недостатки повышения эффективности работы морских портов в других стра-
нах, особенно таких крупных, как Китай, также должны изучаться для вне-
дрения новейших стратегических решений в морских портах Украины.

Качественные стратегии развития морских портов позволяют минимизи-
ровать кратко- и среднесрочные потери и реализовать потенциал в долгосроч-
ной перспективе. К ключевым угрозам повышения эффективности работы 
морских портов Украины следует отнести недостаточные объемы привлече-
ния капитала, невозможность приобретения современных технологий, ошибки 
в определении приоритетов как результат слабого аналитического обеспече-
ния принятия решений, утрату кадрами высокого уровня компетенций.
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Неэффективность межсистемных и межотраслевых связей портовой отрас-
ли могут иметь негативное влияние как на сами порты, так и на экономику 
страны, качество социально-экономического развития, что очевидно из опыта 
Китая. Геополитические факторы, разрыв налаженных экономических связей 
также могут негативно влиять на развитие морских портов Украины.

Выводы
Систематизированы основные факторы, которые обуславливают необхо-1. 

димость пересмотра традиционной модели развития морских портов с целью 
повышения эффективности:

ресурсные−  – диверсификация источников ресурсов, в т. ч. средне- и дол-
госрочных инвестиций, эффективное управление ими;

научно-образовательные−  – обеспечение высококвалифицированными 
кадрами, новыми знаниями, формирование конкурентных моделей и преиму-
ществ;

технологические−  – моральное и физическое устаревание инфраструкту-
ры, привлечение новых технологий, в т. ч. иностранных;

экологические−  – повышение приоритетов устойчивого развития с учетом 
влияния на окружающую среду;

рыночные−  – конкуренция со стороны иностранных морских портов, ви-
дов транспорта и транспортных коридоров;

экономические и социальные−  – стратегическая необходимость обеспече-
ния национальной экономической безопасности, занятости населения и раз-
вития взаимосвязанных отраслей.

Обобщение опыта Китая позволило определить, что развитие инфра-2. 
структуры мирового рынка происходит в условиях возрастания участия част-
ного сектора, что приводит к усилению его контроля над такими стратегиче-
ски важными узлами, как морские порты. Развитие государственно-частного 
партнерства может оформляться в виде самых разных моделей, ключевыми 
измерениями которых являются форма собственности на землю, регулирова-
ние и операционная деятельность. При этом развитие морских портов, специ-
ализацией которых является обеспечение сырьевых товаропотоков, становится 
второстепенным, хотя и имеются различия между странами по мере участия в 
логистических цепочках.

Построение конкурентной карты мирового портового рынка позволило 3. 
идентифицировать его лидеров (Китай) и позиции Украины. Она демонстри-
рует динамичность позиций морских стран на мировом портовом рынке. Пер-
вая десятка крупнейших стран в мировой торговле, которая контролирует по-
рядка 50 % его объема, эффективно представлена на мировом портовом рынке 
(табл. 3–4). Она состоит преимущественно из развитых стран и стран, в кото-
рые транснациональные корпорации перемещают производства (Китай, Мек-
сика), приоритеты стратегий развития которых включают импорт сырьевых 
товаров и экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Украины и ее 
морских портов характерны слабые и аутсайдерские позиции на мировой кар-
те, что обусловлено качеством и характером реализации стратегии развития.

Результаты проведенного исследования позволили предложить ключе-4. 
вые направления управления конкурентоспособностью украинских морских 
портов на основе опыта Китая. Стратегия развития каждого морского порта и 
отрасли в целом должна включать взвешенное решение таких ключевых ком-
понентов:
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привлечение инвестиций и управление рисками в условиях обеспечения − 
конкурентоспособности и национальной безопасности;

обеспечение мониторинга конкурентных позиций на мировом рынке;− 
развитие межсистемных связей, особенно в контексте качественной про-− 

дуктивности научно-образовательных и технологических факторов.
Определено, что наиболее для развитых стран, в т. ч. и для Китая, харак-5. 

терно формирование цепочек “наука – технологии – образование” и “произ-
водство – транспортно-логистическая инфраструктура”, которые вносят наи-
больший вклад в конкурентоспособность страны, ее компаний и морских 
портов. Крепким позициям развитых стран на мировом рынке предшествова-
ла активизация научных и прикладных исследований различных аспектов 
конкурентоспособности портов (табл. 4), на основании которых развивались 
технологии, появилась концепция компетенций, совершенствовались подхо-
ды к менеджменту. Для развитых стран характерна приоритезация экологиче-
ских аспектов, которые могут быть следующим компонентом этих цепочек. 
Украине еще только предстоит оценить и перенять этот положительный опыт.
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ПОРТОВА ЕКСПАНСІЯ КИТАЮ – УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Д. О. Ільницький, С. Г. Зінченко

Об’єктом дослідження є розвиток морських портів за умов загострення глобаль-
ної конкуренції, експансії, реалізації конкурентами агресивних політик та стратегій. 
Термінальний бізнес завжди, а особливо сьогодні, пропонує більш швидке і гаранто-
ване повернення коштів, більші прибутки на вкладений капітал. Нині Китай володіє 
портовими терміналами в 34 країнах і ще у 8 країнах планує придбати портові термі-
нали в найближчі 2–3 роки. Так Китай крокує до статусу провідної морської держа-
ви, як Англія в ХІХ сторіччі.

У ході дослідження вивчалися наукові та аналітичні праці, стратегії розвитку мор-
ських портів Китаю та інших країн. Використовувалися методика побудови конку-
рентних карт глобального портового ринку, систематизація чинників та узагальнення 
сучасних методик дослідження закономірностей та особливостей розвитку морських 
портів.

Аналіз конкурентної карти виявив значні асиметрії в динаміці та розмірах ринко-
вих часток країн на світовому портовому ринку, що є результатом реалізації унікаль-
них національних, регіональних та місцевих стратегій. Ключовим рушієм їхнього 
розвитку визначено активне використання за прикладом Китаю державно-приватного 
партнерства, науково-освітніх і технологічних чинників.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, світовий портовий ринок, конку-
рентна карта, економічний ефект, експансія, інвестиції

ПОРТОВАЯ ЭКСПАНСИЯ КИТАЯ – УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Д. А. Ильницкий, С. Г. Зинченко

Объектом исследования является развитие морских портов в условиях интенси-
фикации глобальной конкуренции, экспансии, реализации конкурентами агрессив-
ных политик и стратегий. Терминальный бизнес всегда, тем более сейчас, предлагает 
более быстрый и гарантированный возврат средств, большую прибыль на вложенный 
капитал. В настоящее время Китай владеет портовыми терминалами в 34 странах и 
еще в 8 странах планирует приобрести портовые терминалы в ближайшие 2–3 года. 
Таким образом Китай собирается стать ведущей морской державой, как Англия в 
ХІХ веке.

В ходе исследования изучались научные и аналитические труды, стратегии разви-
тия морских портов Китая и других стран. Использовались методика построения 
конкурентных карт глобального портового рынка, систематизация факторов и обоб-
щение современных методик исследования закономерностей и особенностей разви-
тия морских портов.

Анализ конкурентной карты выявил значительные асимметрии в динамике и раз-
мерах рыночных долей стран на мировом портовом рынке, что является результатом 
реализации уникальных национальных, региональных и местных стратегий. Ключе-
вым двигателем их развития определено активное использование по примеру Китая 
государственно-частного партнерства, научно-образовательных и технологических 
факторов.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, мировой портовый рынок, кон-
курентная карта, экономический эффект, экспансия, инвестиции
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In the article on the basis of linguistic data (etymology of words and hieroglyphics, 
word-wording and interpretation of words), THE BELT AND ROAD INITIATIVE («一带
一路 (国家级顶层合作倡议)») is studied as an abstract and metaphorical concept. It is de-
termined that China’s current initiative transforms the ancient Silk Road into a myth, be-
cause it is determined by its exclusive affiliation with the Chinese civilization, which 
contradicts historical facts. THE BELT AND ROAD INITIATIVE semantically absorbs 
into itself the ancient and new Silk Road, which in fact is a struggle with Western concep-
tion of the past and a return of the Sinocentrism. As a result of the study, it is argued that 
THE BELT AND ROAD INITIATIVE is a Chinese way of thinking to create a single, pro-
tective path that simultaneously mythologizes and globalizes the historic Silk Road to ad-
dress the modern challenges of China’s modernization and globalization.

Keywords: concept, metaphor, China, Silk Road, Belt and Road Initiative

Семантика і прагматика концепту
ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”
В. О. Кіктенко

7 вересня 2013 року під час державного візиту до Казахстану голова КНР 
Сі Цзіньпін висунув ідею “Економічного поясу Шовкового шляху” (“丝绸之
路经济带”, “Sīchóu zhī lù jīngjì dài”) для посилення торгово-економічної 
співпраці Китаю з країнами Центральної Азії та з іншими регіонами Євразії 
шляхом створення сухопутних транспортних мереж. Через місяць, під час ві-
зиту до Індонезії, Сі Цзіньпін закликав до створення “Морського шовкового 
шляху ХХІ століття” (“二十一世纪海上丝绸之路”, “Èrshíyī shìjì hǎishàng 
sīchóu zhī lù”), спрямованого на розвиток економічних зв’язків Китаю мор-
ським шляхом з країнами Південно-Східної Азії, Південної Азії та Африки. З 
часом нова концепція зовнішньої політики й економічної стратегії КНР дістала 
назву «Державна ініціатива Китаю вищого рівня співпраці “Один пояс, один 
шлях”» (“一带一路 (国家级顶层合作倡议)”, “Yīdài yīlù (Guójiā jí dǐngcéng 
hézuò chàngyì)”), або скорочено “Один пояс, один шлях” (“一带一路”, “Yīdài 
yīlù”) (рис. 1). Ця ініціатива викликали неабиякий інтерес та жваві дискусії 
серед експертів у більш глобальному контексті обговорення концепції “китай-
ська мрія” (“中国梦”, “zhōngguó mèng”) – прагнення Китаю до “національного 
відродження” (“复兴中华”, “Відродження Китаю”) [Кіктенко 2017a; Callahan 
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2013; 杜德斌 2015]. Сьогодні пошук у Google англійської назви ініціативи 
“The Belt and Road Initiative” видає приблизно 22 500 000 посилань на статті 
та коментарі, а в китайській пошуковій системі Baidu оригінальна назва “一带
一路” зустрічається 14 000 000 разів.

Рис. 1. Карта ініціативи “Один пояс, один шлях”

Однак усі ці загальновідомі дані не прояснюють сам концепт ІНІЦІАТИВА 
“ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”1, який у тих чи інших дослідженнях найчасті-
ше іменується як туманний і невизначений. Більш того, на первісному етапі 
формулювання цього концепту багато китайських вчених у приватних бесідах 
називали його порожнім поняттям, а не так давно, 10 квітня 2018 року, на 
Боаоському азіатському форумі сам голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що 
оскільки “Один пояс, один шлях” є новою ініціативою, то абсолютно природ-
ним є те, що стосовно неї існують різні думки [习近平… 2018]. Передусім це 
вказує на понятійну розмитість, бо зміст концепту може змінюватися та зна-
чно розширюватися залежно від прагматичних потреб суб’єкта висловлюван-
ня. У свою чергу, це не тільки збільшує обсяг та кількість висловлювань, а й 
відповідно надає більш широкі можливості для прийняття рішень китайською 
стороною. Все це вказує на необхідність прояснити сам зміст концепту на 
основі лінгвістичних даних (етимологія слів та ієрогліфів, слововживання та 
тлумачення слів) з урахуванням можливих мотивів ініціаторів проекту.

1. ініціатиВа “оДин поЯС, оДин ШЛЯХ”: етимологія концепту 
та особливості перекладу

Керівник Стратегічного дослідницького центру “Один пояс, один шлях” 
Академії наук КНР професор Лю Вейдун прямо стверджує, що неправильно 

1 Великими літерами в тексті позначаються концепти.
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розуміти “Один пояс, один шлях” як чітко визначені, фіксовані та заздалегідь 
позначені на географічних картах суходільні та морські маршрути. Замість 
цього він пропонує розглядати цю ініціативу як “абстрактну та метафоричну 
концепцію” (“抽象性和隐喻性的概念”, “chōuxiàng xìng hé yǐnyù xìng de 
gàiniàn”), у якій відбувається відновлення культурного змісту старого Шовко-
вого шляху – символу культурного обміну та історичних торговельних відно-
син Китаю зі світом. Мета цього процесу полягає у створенні платформи для 
регіонального та глобального економічного співробітництва, і тому не існує 
стійких, конкретних поясу та шляху. Китайський вчений вважає, що ОДИН 
ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ – це культурна метафора, яка визначає два проекти з 
експансивними географічними можливостями на суші та на морі для активі-
зації глобальних економічних обмінів та взаємодій. У цілому Лю Вейдун 
стверджує, що “Один пояс, один шлях” – це креативний та відкритий проект [
刘卫东 2016]. Цікаво, що в роботах китайських вчених, присвячених ініціати-
ві “Один пояс, один шлях”, фактично нічого не можна знайти про етимологію 
самого концепту.

11 травня 2015 року на офіційному порталі ініціативи “Один пояс, один 
шлях” було розміщено програмний документ «Спільне будівництво “Одного 
поясу, одного шляху”: концепція, практика та внесок Китаю» (《共建“一带一
路”：理念实践与中国的贡献》, “Yīdài yīlù”: lǐniàn shíjiàn yǔ zhōngguó de 
gòngxiàn”) [《共建“一带一路”… 》]. Цей документ цікавий не тільки тому, 
що в ньому наводиться офіційна позиція Пекіну, а й тому, що він подається, 
окрім оригіналу, шістьма мовами (англійська, арабська, іспанська, німецька, 
російська, французька) – показник пріоритетів у виборі Китаєм головних 
партнерів по ініціативі та важливий лінгвістичний матеріал для аналізу се-
мантики концепту ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” не тільки в 
оригінальному варіанті, а й через його “свідому” передачу в інші культури 
(рис. 2). Насамперед необхідно відзначити, що хоча в китайському тексті 
42 рази використовується назва “丝绸之路” (“Шовковий шлях”), проте в са-
мій назві ініціативи як в оригіналі, так і в будь-якому перекладі на іншу мову 
(окрім німецької) цей термін не використовується, і це не випадково.

Рис. 2. Офіційна назва ініціативи “Один пояс, один шлях” сьома мовами

мова назва переклад

Англійська Building the Belt and Road: 
Concept, Practice and China’s 
Contribution

Будівництво поясу та Шляху: концеп-
ція, практика та внесок Китаю

Арабська  البناء المشترك للحزام والطريق
المفهوم والممارسة ومساهمة الصين

Спільне будівництво поясу та Шляху: 
концепція, практика та внесок Китаю

Іспанська Construcción conjunta de “la 
Franja y la Ruta”: Concepto, 
práctica y contribución de China

Спільне будівництво “Смуги та Шля-
ху”: концепція, практика та внесок Ки-
таю

Китайська 《共建“一带一路”：理念 实践与
中国的贡献》

Спільне будівництво “одного поясу, 
одного шляху”: концепція, практика та 
внесок Китаю

Німецька Die “Neue Seidenstraßeninitia-
tive”: Konzept, Praxis und Chinas 
Beitrag

ініціатива “новий Шовковий шлях”: 
концепція, практика та внесок Китаю
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Російська Совместное строительство “од-
ного пояса, одного пути”: идея, 
практика и вклад Китая

Спільне будівництво “одного поясу, 
одного шляху”: ідея, практика і внесок 
Китаю

Французька Construction conjointe de “la Cein-
ture et la Route”: conception, pra-
tique et contribution chinoise

Спільне будівництво “поясу та Шля-
ху”: концепція, практика та внесок Ки-
таю

У 1877 році саме німецький вчений Фердинанд фон Ріхтгофен запропону-
вав терміни “Seidenstraße” і “Seidenstraßen” (“Шовковий шлях”, або “Шовко-
вий маршрут”) для назви караванної дороги, що зв’язувала Східну Азію із 
Середземномор’ям у давнину і в середні віки (рис. 3). Цим маршрутом протя-
гом століть переміщувались не тільки різні товари, а й релігії – буддизм, хрис-
тиянство та іслам. Проте ці культурні та комерційні обміни увесь цей 
тривалий час не були якимось політично обґрунтованим проектом будь-якої 
країни, поки це не відбулось у концепції “Шовкового шляху” німецького гео-
графа. Тобто первісно виникла ідея створення безперервного торговельного 
коридору, який іде з Європи до Азії, проте сучасна китайська ініціатива – це, 
навпаки, рух з Азії до Європи. Фердинанд фон Ріхтгофен пропагував будівни-
цтво залізниці з Європи до Східного Китаю, де в Німеччини в той час були 
свої інтереси, проте він помер у 1905 році й проект залишився проектом 
[Waugh 2007]. Події, які розгорнулися потім, і зокрема Перша світова війна, 
взагалі унеможливили реалізацію побудови нового Шовкового шляху, і в кін-
цевому підсумку ідея була відкинута. Проте більш важливо, що Фердинанд 
фон Ріхтгофен не просто запропонував назву, а й закріпив ідею того, що Ки-
тай був ініціатором та ключовим елементом історичного Шовкового шляху. 
Насправді цим шляхом ішли різноманітні товари й сам Китай був зацікавлений 
в отриманні золота, коней, пігментів, дорогоцінних каменів з різних країн.

Рис. 3. Карта Шовкового шляху Фердинанда фон Ріхтхофена (1877 р.)

Отже, всі сучасні назви Шовкового шляху будь-якою мовою походять від ні-
мецького оригіналу, і довгий час цей термін сприймався в Китаї як чужорідний, 
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а за часів холодної війни, радянсько-китайського розколу та стагнації китай-
ської економіки взагалі не могла відродитися навіть ідея створення транскон-
тинентального маршруту. Досягнення ж Китаєм рівня другої економіки світу 
відродило можливості розширення впливу країни, але вже не в регіоні, а на 
глобальному рівні, що, відповідно, передбачає відтворення старих та будівни-
цтво нових торгових шляхів з метою підключення Китаю до майже всіх рин-
ків світу. Отже, глобальність ІНІЦІАТИВИ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” 
суттєво відрізняється за масштабом від старих маршрутів, які поєднували Ки-
тай часів династії Хань (206 р. до н. е. – 220 р. н. е.) і Тан (618–906 рр.) з Цен-
тральною Азією. Наука на сьогодні не володіє точними даними щодо обсягів 
торгівлі суходолом у ті часи на цьому маршруті, але можна точно сказати, що 
вона була невеликою й фактично локальною (система локальних торгівель). 
Насамперед цей шлях використовувався для вивезення шовку з Китаю, з чим 
і була пов’язана запропонована Фердинандом фон Ріхтгофеном назва. Більш 
важливим є те, що локальна торгівля викликала велике культурне змішування, 
бо цими фрагментарними шляхами поширювалися філософські думки, наукові 
ідеї, релігії, художні стилі та писемність. Тому збереження оригінальної назви 
(Шовковий шлях) у перекладі на німецьку мову ІНІЦІАТИВИ “ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ШЛЯХ” можна вважати даниною поваги з боку китайської сторони 
країні, представник якої створив необхідні смислові передумови для безпосе-
реднього здійснення цього проекту, що, крім того, надає особливого статусу 
Німеччині на сучасному етапі в геоекономічній ініціативі КНР. До того ж при-
вертає увагу те, що в інших варіантах перекладу будівництво “Одного поясу, 
одного шляху”, окрім оригіналу, називається спільним (共建, gòng jiàn) в араб-
ському, російському, іспанському та французькому перекладі. Спільність не 
пропонується в англійському та німецькому перекладах, проте це, скоріш за 
все, вказує не на небажання спільних дій, а на особливу роль Великої Брита-
нії та Німеччини в цій ініціативі, що справді підтверджується конкретними 
прикладами у двосторонніх відносинах Китаю з цими країнами2.

На Заході використання терміна “Шовковий шлях” (або “Шовкові шляхи”) 
поширилось у період Другої світової війни, але більш широке його вживання 
розпочалося в 1960-х роках, насамперед у популярних творах3, і поступово 
він потрапив до наукових праць. За визначенням С. Вітфілд, уперше “Шовко-
вий шлях” китайською мовою (“丝绸之路”, “Sīchóu zhī lù”) зустрічається в 
каталозі 1972 року Сіньцзянського музею в Урумчі, але до 1980-х років у Ки-
таї цей термін був трюїзмом і визначення “Шовкового шляху” не мало нічого 
спільного із сучасним глобальним розумінням “Одного поясу, одного шляху” 
[Whitfield 2007, 202]. За останні кілька десятиліть на Заході термін “Шовко-
вий шлях” використовувався в документальних та художніх фільмах, в 
інтернет-просторі та популярних книжках, у дипломатії та туристичній сфері 
[Thorsten 2005, 301]. У середині 2000-х років термін “Шовковий шлях” поча-
ли вживати в американських стратегіях для трансформації постталібського 
Афганістану торговельними та дипломатичними заходами, що мало в резуль-
таті привести до гегемонії США в Центральній Азії [Laruelle 2015]. У 2011 році 
тодішній державний секретар США Хілларі Клінтон офіційно заявила про 

2 Докладно про особливості становища цих країн у геоекономіці Китаю див.: [Кік-
тенко 2017b].

3 Наприклад, Luis Boulnois “The Silk Road”.
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американську ініціативу Нового шовкового шляху, згідно з якою передбача-
лась інтеграція Афганістану в регіональну енергетику та торговельні ринки, 
зосереджені на зв’язках із Південною та Центральною Азією, але без згадки 
про Китай. Проте китайський “Один пояс, один шлях” дуже швидко фактич-
но зруйнував цю американську пропозицію.

Стародавній та середньовічний Шовковий шлях виник внаслідок торгівлі, 
яка здійснювалася багатьма народами на європейсько-азіатському просторі, і 
тому не може вважатися китайським ані за походженням, ані за функціону-
ванням. Сьогоднішня ініціатива Китаю перетворює Шовковий шлях на міф, 
бо визначається його виключна належність саме до китайської цивілізації, що 
суперечить історичним фактам. ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” 
семантично поглинає в собі старий і новий Шовковий шлях, зберігаючи тіль-
ки історичну символіку. Саму ж ініціативу можна трактувати дуже широко – 
від торгівлі, інвестицій, науки і аж до діалогу цивілізацій та вдосконалення 
глобального управління. Крім того, відмова від назви “Шовковий шлях” шля-
хом його семантичного поглинання в скороченій назві “ОДИН ПОЯС, ОДИН 
ШЛЯХ” – це боротьба із західним осмисленням минулого і повернення до 
синоцентричної моделі сприйняття світу. У сучасному китайському варіанті 
відродження/створення “Шовкового шляху” поєднуються торгівля та куль-
турний обмін на давньому маршруті, що є романтизацією історичного тор-
гового шляху. Фактично ж ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” є 
продовженням останнього в часі розширення Китаю за часів панування мань-
чжурської династії Цин (1644–1911) [Perdue 2010], проте сьогодні це здійсню-
ється зовсім іншими методами для досягнення глобального статусу країни в 
сучасному світі.

2. аналіз структурних елементів концепту ініціатиВа “оДин 
поЯС, оДин ШЛЯХ”

2.1. ініціатиВа (“倡议”). Лексичне значення “倡议”, “chàngyì” – це “іні-
ціатива”, “проявляти ініціативу”. У 2015 році Національна комісія з розвитку 
і реформ КНР, Міністерство закордонних справ КНР та Міністерство комерції 
КНР спільним рішенням рекомендували перекладати слово “倡议” тільки як 
“initiative” в однині і не використовувати такі слова, як “strategy”, “project”, 
“program”, “agenda”. Як можливий варіант допускався переклад “The land and 
maritime Silk Road initiative” [《共建“一带一路”... 2017 》]. Такі обмеження, 
скоріш за все, були пов’язані з бажанням довести відкритість цієї китайської 
пропозиції до співпраці, яка, на відміну від “стратегії”, “проекту”, “програми” 
і “плану”, не є завершеним задумом і, відповідно, не містить у собі агресії. 
Тобто це семантичне розходження між “ініціативою” і “стратегією” чітко вка-
зує на центральне завдання відкритої системи “Поясу і шляху”. Цікаво, що 
спочатку для роз’яснення ІНІЦІАТИВИ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” ки-
тайською стороною використовувались такі поняття, як “економічна страте-
гія” (“经济战略”, “jīngjì zhànlüè”), “стратегічне бачення” (“战略构想”, “zhânlüè 
gòuxiǎng”) та “форум” (“高峰论坛”, “gàofēng lùntán”). Привертають на себе 
увагу мілітаристські обертони перших двох визначень, у яких використову-
ється слово “стратегія” (战略, zhânlüè: “війна” 战, zhânlüè+ “план”). Проте ця 
спроба політичного впливу на формування мовного середовища виявилася 
малоуспішною, бо в англомовній літературі ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ШЛЯХ”, як і раніше, розуміється як “project”, “strategy” або навіть 
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“grand strategy”. Втім, важливо ще раз наголосити на китайському розумінні 
“ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО ШЛЯХУ” – це “ініціатива”.

2.2. оДин (“一”). Лексичне значення “一”, “yī” – це “бути єдиним, цілим” 
та філософське поняття “один”, “одне [єдине], [нерозчленована, неатрибутив-
на] єдність”, “первісне”, “все”. Тобто в цьому випадку мова йде не про кіль-
кість (число), а про стан світу (космологічний процес). Так, легендарний 
засновник даосизму Лао-цзи використовує поняття “一” для позначення шляху 
(“道”, “dào”) – принципу всіх речей у Всесвіті: “道生 一, 一生二”, “Дао наро-
джує одне [нерозчленована єдність], одне народжує два [роздвоєння]” (“Дао 
де цін”, чжан 42) [Древнекитайская философия 1972, 128]. Це ж поняття ви-
користовує для позначення речей інший представник давнього даосизму, 
Чжуан-цзи, коли розмірковує про рівність речей і стверджує, що для речей не-
має ані створення, ані руйнування, тому що все знову стає єдиним “一” 
(“Чжуан-цзи”, розділ “Про рівність речей”) [Древнекитайская философия 
1972, 252]. Видатний представник легізму Хань Фей твердить, що шлях “道” 
не має пари й тому він називається єдиним “一” (“Хань Фей-цзи”, розділ 8) 
[Древнекитайская философия 1973, 226]. Отже, “一”, “yī” передається метафо-
рою ШЛЯХУ, який розуміється як увесь ВСЕСВІТ (ШЛЯХ-ВСЕСВІТ). Далі 
розглянемо, як це поняття використовується сьогодні на прагматичному рівні.

Голова КНР Сі Цзіньпін стверджує, що ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ШЛЯХ” буде повною мірою спиратися на наявні двосторонні і багато-
сторонні механізми відповідних країн, застосовувати сучасні ефективні плат-
форми регіонального співробітництва, використовувати історичний символ 
ІНІЦІАТИВИ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”, щоб запозичувати досвід старо-
давнього Шовкового шляху (“古代丝绸之路”, “gǔdài sīchóu zhī lù”) і продо-
вжувати мирний розвиток Китаю. Все це буде спрямовано на розвиток 
економічних партнерських відносин з країнами “Поясу і шляху” для побудови 
спільності (“共同体”, “gòngtóngtǐ”) інтересів, долі і відповідальності за полі-
тичну взаємну довіру, економічну та культурну інтеграцію. У вже згаданому 
виступі 29 березня 2015 року на щорічній конференції Боаоського азіатського 
форуму голова КНР Сі Цзіньпін заявив про те, що Фонд Шовкового шляху та 
Азіатський банк інфраструктурних інвестицій сприятимуть “економічній 
зв’язності та індустріалізації нового типу в Азіатсько-Тихоокеанському регіо-
ні, і, таким чином, це буде сприяти загальному (курсив мій. – В. К.) розвитку 
усіх країн, а також спільному (курсив мій. – В. К.) використанню народами 
плодів розвитку” [习近平… 2018]. Ось ця семантика єдиного вказує на зв’язок 
ІНІЦІАТИВИ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” зі старим концептом ПІДНЕ-
БЕСНА (“天下”, “tiānxià”), який має і сучасний варіант – СПІВТОВАРИСТВО 
ЄДИНОЇ ДОЛІ (“命运共同体”, “Mìngyùn gòngtóngtǐ”). Тобто все це є при-
кладами розгорнутого в конкретних висловлюваннях значення “єдиного” 
(“一”, “yī”). Показово, що для характеристики “ОДНОГО ПОЯСУ, ОДНОГО 
ШЛЯХУ” як багатосторонньої ініціативи використовується метафора СИМ-
ФОНІЯ (交响乐, jiāoxiǎngyuè) [任彦 2015]. Ця сама ідея єдиного світу реалі-
зується і в повному написанні назви – “Економічний пояс Шовкового шляху” 
та “Морський шовковий шлях ХХІ століття”, – бо тут поєднуються ЗЕМЛЯ 
та ВОДА, тобто вся ПІДНЕБЕСНА.

2.3. поЯС (“带”). Лексичне значення “带”, “dài” – “пояс”, “зона”; “смуга” 
(території); “район”, “ділянка”, але важливо, що основне значення – це “ко-
ло”, “те, що оперізує”. До того ж “带” є новим терміном і не входить у назву 
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“Шовковий шлях” (“丝绸之路”, “sīchóu zhī lù”). Тобто ось це привнесення 
оперізування суттєво змінює первісну назву, бо додає особливий спосіб ство-
рення шляху. Ще “带” може вказувати на ключові економічні зони та коридо-
ри ІНІЦІАТИВИ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”. Крім того, у популярному 
дискурсі “带” також трактується як “приведення когось або чогось разом” – 
виявлення єдиного (“一”), – тому, відповідно, й “один пояс” (“一带”) [Sidaway 
2017, 600–601]. 

2.4. ШЛЯХ (“路”). Наступний елемент “路”, “lù” – це “дорога”, “вулиця”; 
“шлях”, “маршрут”; “життєвий (творчий) шлях”; “спосіб мислення”; застарі-
ле значення “обплутувати”, “обв’язувати”. Цікаво, що “路”, окрім основного 
словарного значення “дорога”, також близьке до “той, що оперізує”, так само 
як і “带”. Використання двох різних ієрогліфів, які містять у собі оперізуван-
ня, вказує на глибинне значення всього концепту ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ШЛЯХ”, бо “пояс” і “шлях” – це те, що оперізує, пов’язує, обв’язує – 
вияв єдиного (“一”). Крім того, “路” входить у назву “Шовковий шлях” (丝绸
之路, sīchóu zhī lù) і, таким чином, створює історичний зв’язок (символ) зі ста-
рим караванним шляхом. Ще “一路” (“один шлях”) має альтернативне значен-
ня – “мета подорожі”, що, відповідно, додає цілеспрямованості всій назві 
[Sidaway 2017, 600–601]. 

Отже, вираз “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” (“一带一路”) складається з 
двох семантично близьких елементів (“一带” та “一路”), а також у ньому дві-
чі вживається ієрогліф “一” та близькі за значенням ієрогліфи “带” і “路”), що 
створює очевидний плеоназм, який є характерною рисою китайського, пере-
дусім художнього, тексту. Сама структура назви має стандартну класичну 
форму ідіоми, що складається з чотирьох ієрогліфів (四字成语, si zi chengyu) 
із внутрішнім паралелізмом4. Якщо ж врахувати, що “一” – це теж шлях, то 
перед нами чотири ієрогліфи, які мають те чи інше значення дороги. Таким 
чином, ці ієрогліфи зливаються в один знак, в одну лінію, в одну дорогу. Це 
спосіб мислення “路”, яке космологічно (“一”) створює новий варіант Підне-
бесної (“天下”) шляхом оперізування світу (“带”)5. Взагалі “一带一路” можна 
вважати не назвою, а висловом у дусі чань-буддизму, що зосереджений на од-
ному значенні та має потужний психоемоційний вплив. Таким чином, ІНІ-
ЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” (“一带一路 (国家级 顶层合作倡
议)”, “Yīdài yīlù (Guójiā jí dǐngcéng hézuò chàngyì)”) – це китайський спосіб 
мислення зі створення єдиного, оперізувального шляху, що одночасно міфо-
логізує і глобалізує історичний Шовковий шлях для вирішення сучасних за-
вдань модернізації та глобалізації Китаю.
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тання.
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Семантика і прагматика концепту ІНІЦІАТИВА
“ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ”
В. О. Кіктенко

У статті на основі лінгвістичних даних (етимологія слів та ієрогліфів, слововжи-
вання та тлумачення слів) досліджується ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН 
ШЛЯХ” (“一带一路 (国家级 顶层合作倡议)”) як абстрактна та метафорична концеп-
ція. Визначено, що сьогоднішня ініціатива Китаю перетворює давній Шовковий шлях 
на міф, бо визначається його виключна належність саме до китайської цивілізації, що 
суперечить історичним фактам. ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” семан-
тично поглинає в собі старий і новий Шовкові шляхи, що фактично є боротьбою із 
західним осмисленням минулого і поверненням до синоцентричної моделі сприйнят-
тя світу. У результаті проведеного дослідження стверджується, що ІНІЦІАТИВА 
“ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” – це китайський спосіб мислення зі створення єдино-
го, оперізувального шляху, що одночасно міфологізує і глобалізує історичний Шов-
ковий шлях для вирішення сучасних завдань модернізації та глобалізації Китаю.

ключові слова: концепт, метафора, Китай, Шовковий шлях, “Один пояс, один 
шлях”, ініціатива

Семантика и прагматика концепта ИНИЦИАТИВА
“ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ”
В. А. Киктенко

В статье на основе лингвистических данных (этимология слов и иероглифов, сло-
воупотребление и толкование слов) исследуется ИНИЦИАТИВА “ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ПУТЬ” (“一带一路 (国家级顶层合作倡议)”) как абстрактная и метафориче-
ская концепция. Определено, что сегодняшняя инициатива Китая превращает старый 
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Шелковый путь в миф, так как определяется его исключительная принадлежность 
именно к китайской цивилизации, что противоречит историческим фактам. Инициа-
тива “ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ” семантически поглощает в себе старый и новый 
Шелковые пути, фактически являясь борьбой с западным осмыслением прошлого и 
возвращением к синоцентричной модели восприятия мира. В результате проведенно-
го исследования утверждается, что ИНИЦИАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ” – 
это китайский образ мышления по созданию единого, опоясывающего пути, 
одновременно мифологизирующий и глобализирующий исторический Шелковый 
путь для решения современных задач модернизации и глобализации Китая.

ключевые слова: концепт, метафора, Китай, Шелковый путь, “Один пояс, один 
путь”, инициатива
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОГО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КНР
О. В. Хоменко

У середині 2000-х років на зміну традиційним моделям економічного роз-
витку прийшла концепція інклюзивного зростання. Передумовою зміни пара-
дигми економічного розвитку країн є суттєве розшарування суспільства та 
зростання частки бідного населення внаслідок фінансово-економічних криз 
та дефіциту факторів виробництва. Головна мета інклюзивного економічного 
зростання – підвищення добробуту населення, зменшення масштабів бідності 
та скорочення нерівності в доходах.

Теорії інклюзивного економічного зростання та розвитку
Теоретичним підґрунтям розвитку теорій інклюзивного зростання стала 

концепція “перерозподілу в процесі зростання”, яка зародилася в 70-х роках 
минулого століття та основоположниками якої стали Чечери та Ахлувалія 
[Chenery 1974]. Основана ідея полягає в тому, що політика розумного пере-
розподілу розширює можливості для ефективного перерозподілу та сприяти-
ме скороченню бідності. 

У 2000-х роках виникає теорія “економічного зростання в інтересах бід-
них” (pro-poor growth), авторами якої були економісти Н. Каквані та Е. М. Пер-
нія. Сутність теорії полягає в тому, що бідність скорочується за умови зрос-
тання всіх доходів з однаковою швидкістю. Послідовники цієї теорії Раваль-
йон та Чен визначили її сутність як зростання, що зменшує рівень бідності 
[Ravallion 2005].
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Введення поняття “інклюзивне зростання” було ініційовано Азійський 
банком розвитку (АБР) у 2007 році. У своєму звіті експерти АБР визначають 
інклюзивне зростання як зростання, яке сприяє залученню найменш забезпе-
чених верств населення в розширення ринкових можливостей з акцентом на 
покращення базових послуг у галузі охорони здоров’я, освіти, інфраструкту-
ри [Son 2007].

Подібне визначення дають і експерти Організації економічного співробіт-
ництва та розвитку: економічний розвиток, у рамках якого виникають можли-
вості для всіх верств населення; справедливо розподіляються матеріальні та 
нематеріальні блага в суспільстві для підвищення його добробуту [Inclusive 
Growth 2008]. У цьому контексті мова йде не тільки про подолання прірви 
між багатими та бідними, а й про рівні умови здобуття освіти, забезпечення 
охорони здоров’я та безпеки. Тому інклюзивний підхід до зростання передба-
чає довгострокову стратегію, яка базується на  продуктивній зайнятості.

Аналітики Всесвітнього економічного форуму розробили методику оцінки 
інклюзивного розвитку країн у 2015 році. Це дає змогу визначити, яким чи-
ном країни можуть використовувати різноманітний спектр політичних стиму-
лів та інституційних механізмів, щоб зробити економічне зростання більш 
соціальним [Inclusive Growth Report 2015].

У тому ж році ООН затвердили цілі сталого розвитку, серед яких інклю-
зивний розвиток. Зокрема, сприяння стійкому, всеосяжному та стабільному 
економічному зростанню, повноцінній та продуктивній зайнятості й забезпе-
ченню гідної праці для всіх верств населення [Durán 2015].

У травні 2017 році ЄБРР ухвалив Стратегію економічної інклюзивності 
(2017–2021 рр.). Метою цієї стратегії є прискорення переходу країн до інклю-
зивної ринкової економіки, використовуючи силу приватного сектора для ство-
рення економічних можливостей для усіх [Economic inclusion 2017].

Найпоширеніші методики визначення інклюзивного розвитку країни було 
розроблено Азійським банком розвитку та Всесвітнім економічним форумом. 
Відповідно до дослідження АБР фактори, які визначають рівень інклюзив-
ного розвитку, такі: бідність та нерівність у розподілі доходів; економічне 
зростання та зайнятість; інфраструктура; доступ до освіти та охорони здоров’я; 
доступ до базових інфраструктурних послуг та послуг; гендерна рівність та 
можливості; соціальна безпека; уряд та інституції [ADB 2011].

Таким чином, інклюзивне економічне зростання передбачає рівноправний 
та справедливий розподіл благ, створення умов для повного використання 
трудового потенціалу та соціальної залученості з метою подолання бідності, 
базуючись на принципах сталого розвитку.

Інклюзивний розвиток економіки країни: практичний досвід Китаю
Разом із політикою відкритості, стратегія інклюзивного розвитку стала 

невід’ємною частиною економічних реформ китайського уряду. Починаючи з 
2004 року, Китай ухвалив концепцію “гармонійного суспільства”, яка базується 
на принципах інклюзивності: економічне зростання, рівність, сталий та ста-
більний розвиток. Китайське гармонійне суспільство – це демократія та за-
конність, рівність і справедливість, довіра, співіснування людини та природи. 

Стратегія інклюзивного економічного розвитку знайшла своє відображен-
ня у П’ятирічних національних планах економічного та соціального розвитку 
КНР (табл. 1), а також у довгострокових стратегіях до 2030-го та 2050 років, 
де основною метою є глобальне інноваційне лідерство та інноваційна нація.
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Таблиця 1
Стратегія інклюзивного розвитку в П’ятирічних планах КНР

Період Стратегічний документ Особливості та цілі соціального розвитку
2006 11-й П’ятирічний національний 

план економічного та соціального 
розвитку 2006–2010 

– розбудова гармонійного суспільства пара-
лельно з інноваційним розвитком країни;
– фокус на якості життя населення, екології 
та суспільному розвитку;
– побудова “нового соціалізму” в сільській 
місцевості

2011 12-й П’ятирічний національний 
план економічного та соціального 
розвитку 2011–2015

– подолання нерівності та створення серед-
овища для сталого розвитку;
– стимулювання внутрішнього споживання 
та попиту; 
– покращення соціальної інфраструктури

2016 13-й 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

Джерело: складено автором
Згідно із 13-м П’ятирічним планом, ключовими компонентами економічної 

стратегії КНР є інноваційна економічна структура, інтенсивна промисловість, 
скоординовані регіональні системи, зелений розвиток, інклюзивне суспіль-
ство, відкритий світогляд та економічні інститути. Саме інклюзивне суспіль-
ство передбачає фокус на освіті, науці, культурі та охороні здоров’я, активіза-
цію зусиль у подоланні бідності. Інклюзивна модель розвитку побудована на 
основі соціальної справедливості та стимулювання внутрішнього споживання.

За даними Central Intelligence Agency, у 2017 році в КНР лише 3,3 % насе-
лення перебували за межею бідності – дохід менш ніж 1,9 дол./день. У 
1990 році цей показник становив 66,6 %, а у 2010 р. – 11,2 %, 2013 р. – 6,5 %. 
Наприклад, в Україні 24,1 % населення заробляють менш ніж 1,9 дол., США – 
15,1 %, Кореї – 12,5 %.

За останні 10 років економіка Китаю уповільнила темпи зростання, що 
саме й обумовлено переорієнтацією на стимулювання внутрішнього попиту. 
Середньорічні темпи зростання реального ВВП становлять 8,4 %, а на душу 
населення – виріс із 3010,9 дол. у 2006 р. до 7329,1 дол. у 2017 р. (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення в КНР, дол.
Джерело: UNCTAD
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Зростання доходів на душу населення супроводжується скорочення розри-
ву між багатим та бідним населенням КНР. За даними World Bank, коефіцієнт 
нерівності розподілу доходів GINI у 2016 році становив 0,465 пунктів, що пе-
ревищує рівень “попередження” про підвищений ризик соціальних завору-
шень, встановлений ООН, – 0,4 (рис. 2). Такий високий показник свідчить 
про концентрацію доходів у певних груп населення. Однак протягом остан-
нього десятиліття спостерігається тенденція до зниження коефіцієнта GINI з 
0,487 до 0,465, що є позитивним сигналом для уряду КНР та підтверджує век-
тор економічної політики.

Рис. 2. Динаміка коефіцієнта GINI в КНР, 2006–2016 рр.
Джерело: World Bank Data
Одним із пріоритетів інклюзивного економічного зростання КНР є стиму-

лювання внутрішнього попиту та споживання. За допомогою бюджетного 
стимулювання уряд КНР зменшує залежність від зовнішнього попиту шляхом 
нарощування внутрішнього. Саме завдяки цьому вдається зберігати зростан-
ня економіки Китаю, але з помірним уповільненням. 

У 2016 році структура валового внутрішнього продукту була така:
44 % – інвестиції;
39,3 % – споживання населення, зокрема 30,7 % – у містах, 8,6 % – у селах;
14 % – державні витрати;
2,7 % – чистий експорт.
У зв’язку з високим рівнем урбанізації в КНР – майже 55 % – спостеріга-

ється зростання витрат на споживання міського населення у середньому на 
14 % щорічно. Зовсім інша ситуація в сільській місцевості: за 11 років обсяг 
витрат на споживання зменшився майже в 3 рази. Саме урбанізація є одним з 
інструментів зменшення розриву між багатими та бідними, а також сприяє 
формуванню середнього класу.

Рис. 3. Динаміка частки споживання населення у структурі ВВП КНР, %
Джерело: Національне статистичне бюро КНР
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За розподілом валового регіонального продукту, п’ятіркою лідерів є про-
вінції (рис.4):

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

Найвищі показники ВРП на душу населення в Пекіні (118 тис. юанів), 
Шанхаї (116 тис. юанів), Тяньцзіні (114 тис. юанів), Цзянсу (96,7 тис. юанів), 
Чжецзяні (84,5 тис. юанів).

Завдяки регіональним стратегіям економічного та інноваційного розвитку, 
що обумовили створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом 
відкриття спеціальних економічних, індустріальних, техніко-економічного 
розвитку та експортних зон, забезпечено виробниче лідерство наведених 
вище провінцій. У них сконцентровано фінансовий, виробничий, інновацій-
ний потенціал та людський капітал.

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

ного бюро КНР

Як вже зазначалося, ВВП характеризує виробничу потужність держави, 
однак для повного аналізу ситуації в країнах необхідно враховувати показ-
ники якості життя. За даними Numbeo Database, у 2018 році Китай посідає 
55-те місце (індекс – 99,43) за індексом якості життя серед 60 країн – між Бра-
зилією та Філіппінами. Україна займає 57-му позицію (95,96), а лідером є Да-
нія (197,75).
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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) (рис. 5). Якість життя в зазначених містах забезпечена високим рів-
нем безпеки, захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я, низьки-
ми витратами на проживання та швидким трафіком. Натомість забруднення 
повітря є загальною проблемою для всього Китаю.

Рис. 5. Індекс якості життя міст КНР, 2017 р.
Джерело: Numbeo Database
Водночас Пекін має низький рівень якості життя (65,92), що обумовлено 

дуже високим індексом забруднення, повільним трафіком та суттєвими витра-
тами на власність (рис. 6).

Рис. 6. Субіндекси якості життя деяких міст КНР, 2017 р.
Джерело: Numbeo Database
За оцінками WEF, які представлено у звіті “The Inclusive Development Index 

2017”, Китай посідає 15-ту сходинку серед 79 країн, що розвиваються. Конку-
рентними перевагами КНР є: заощадження, з врахуванням інвестицій у люд-
ський капітал; тривалість життя, рівень зайнятості, ВВП на душу населення.

Гальмують інклюзивний розвиток такі фактори: нерівність розподілу дохо-
дів та багатства, зростання коефіцієнта демографічного навантаження (відно-
шення чисельності утриманців до працездатного населення), а також 
інтенсивність викидів діоксиду вуглецю.

За політичними та інституційними індикаторами індексу інклюзивного 
розвитку сильними сторонами є базові послуги та інфраструктура, освіта, 
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зайнятість. Під базовими послугами та інфраструктурою експерти ВЕФ розу-
міють якість всієї інфраструктури, ефективність наземного транспорту, до-
ступ до електроенергії, частка населення нетрів, частка користувачів Інтерне-
ту, кількість абонентів стаціонарного широкосмугового та мобільного 
Інтернету та його доступність (вартість). До індикатора освіти входять такі 
субіндикатори, як доступність дошкільної, шкільної та вищої освіти, її якість 
та рівність в отриманні. Зайнятість характеризується 

Рис. 7. Політичні та інституційні індикатори індексу інклюзивного
розвитку 2017 р. деяких країн за методикою World Economic Forum

У сучасних умовах стале економічне зростання потребує інклюзивного 
розвитку. Китайський уряд, розуміючи виклики майбутнього та глобальні 
проблеми людства, взяв курс на внутрішній розвиток у поєднанні з відкритіс-
тю та інноваційністю економіки. Це забезпечить у довгостроковій перспекти-
ві соціально-економічний ефект у вигляді сталого економічного зростання, 
доступності середньої та вищої освіти, медицини, формування середнього 
класу та інноваційної нації.
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Стаття присвячена ключовим теоріям економічного розвитку та новітнім концеп-
ціям інклюзивного розвитку економік країн. У статті представлено аналіз економіч-
ної політики КНР щодо імплементації стратегії інклюзивного економічного розвитку, 
а також оцінку результатів її реалізації. Дослідження систематизує основні чинники 
інклюзивного економічного розвитку та визначає вплив на економіку КНР.
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Аннотация. Статья посвящена ключевым теориям экономического развития и но-
вейшим концепциям инклюзивного развития экономик стран. В статье представлен 
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экономического развития, а также оценка результатов ее реализации. Исследование 
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In critical moments a nation strives to find support from outside and acquire new allies, 
especially if the conflict is continuous and not promising a reasonable settlement on the ho-
rizon. Among other influential powers on the world stage China has become a desirable 
partner in more than just trade through the ‘peaceful rise’ strategy. This paper examines 
China’s image in comparison to the Western allies’ and how the idea of ‘peaceful rise’ res-
onates with this image among elites in Ukraine and Israel/Palestine. In this paper we argue 
that the image of ‘rising China’ in this context is a complex notion which combines antago-
nistic ideas and is partially contradicting the original strategy of ‘peaceful rise’.

Keywords: Ukraine, China, Israel/Palestine, perceptions, conflict

This paper is a small-scale side project based off the “Crisis, Conflict and Criti-
cal Diplomacy: EU Perceptions in Ukraine and Israel/Palestine” (C3EU) 3-year re-
search that took place across 9 countries in 2015–2018. The focus of the C3EU 
project was exclusively on the perceptions of the EU in Ukraine and Israel/Pales-
tine under the European Neighborhood Policy – assessing the effectiveness of EU 
in conflict resolution, its perceived strengths, range of its messages, distinguishing 
the key target local audiences that could be the most receptive EU messages etc. At 
the same time, EU is not the sole actor mentioned throughout the interviews – no 
matter the region, it was obvious that there was an inclination among the intervie-
wees to at least mention China as one of the most important actors. This prompted 
a comparison of the images of EU, China and other frequently mentioned actors 
and an analysis of the context that accompanies the China narrative. 

 The interviews that were used here were collected in Ukraine, Israel/Palestine, 
Belgium and Germany, with interviewees belonging to ‘elites’ in their fields of 
work (namely media, culture, civil society, business, politics). The questionnaire 
had neglectable differences in each country, but for the media elites the set of ques-
tions had an additional section that was specifically targeted at news-making pro-
cesses in corresponding countries. However, this discrepancy had no significance 
for this research. The cases of Ukraine and Israel/Palestine, albeit similar in some 
aspects of EU perception, are different, but for the objectives of this paper we do 
not discern between the materials by their origin since they are equally valuable as 
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Ukraine and the Ukrainian Association of Sinologists on behalf of The Chinese Studies. This 
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substantial evidence of attitudes towards China in conflicted societies. For practical 
purposes the citations of the interviews that are used here to illustrate the text, are 
accompanied by indexes that identify their original sources in the general collec-
tion of materials, e.g. [Culture, 12, Israel]. 

The interviews were originally collected in native languages of the speakers, or 
the languages they chose to speak (Ukrainian, Russian, Hebrew, Arabic, English), 
which were all later transcribed and translated into English for further use by an in-
ternational group of researchers. For the sake of this analysis only the final English 
texts were used, but consultations from native speakers, who had conducted the in-
terviews, were also available. 

1. China’s ‘Peaceful Rise’ in the international relations
By reviewing the ‘Peaceful Rise’ strategy and comparing respondents opinions 

and images of China we make a partial assessment of its efficiency. It is important 
that none of the interviewees represent a country bordering and having territorial 
dispute with China or being its major trade partner. This allows us to analyze a 
more neutral and unbiased point of view, that is not just provided by the percentage 
numbers in the polls, but is also backed up with verbal descriptions, that help ex-
plain what is it that makes China such an important actor. 

Over a decade ago China’s ‘peaceful rise’ drew enormous attention from schol-
ars of international relations. When China became world’s third largest trade part-
ner in 2004, assessing the benefits and threats of  was a major trend in Chinese 
studies of 2006–2008 and became less While some researchers are quite optimistic 
about the future of China’s ‘Peaceful Rise’ [Buzan 2010, Foot 2006, Jian 2005, 
Zhao & Wang 2014], other find that China’s traditional culture and politics may be 
hindering the grand strategy of integrating hard power and soft power [Wang 2008, 
Zhang 2011].

One of the more popular ideas among the ‘optimists’ is that the ‘peaceful rise 
cannot be accomplished by China alone, but only by China and the rest of interna-
tional society working together to create the necessary conditions’ [Buzan 2010, 7]. 
Peaceful cooperation is paramount to China’s current strategy in foreign relations, 
in which a non-intrusive, non-interfering approach is a major contribution to its im-
age abroad along with the rapid and extensive economic growth. 

2. Images of ‘Growing China’ and ‘European values’ in the interviews.
In the interviews China was frequently mentioned in comparison to other big 

powers and important regional actors. Several narratives on China were most 
prominent in the interviews, two of them being predominant: ‘the West is in de-
cline and China is growing’ and ‘China is important in economy but it lacks in val-
ues (unlike the EU)’. These two combined create a mixed picture of both an 
admiration of China’s strength and striving for European values. For the intervie-
wees a strong economy does not outweigh the importance of human rights and 
freedoms, even though the EU itself is being blamed of not fully committing to its 
declarations. The two less visible supporting narratives are: ‘China is neutral in the 
conflict’ and ‘we don’t know enough about China’. The former is exclusive for 
Ukrainian interviews, Israel/Palestine interviewees did not mention China as a pos-
sible actor in the peacemaking process. This comes from the self-confidence and 
self-reliance in the field of security that developed in the prolonged conflict, when 
Ukraine is actively reaching out to potential supporters in attempts to regain its in-
tegrity. 
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2.1 The EU and the West in general are in decline, while China is growing
EU importance is decreasing, while China’s is increasing, often both China and 

Russia are mentioned as growing in power and ability to influence, as if the world 
politics is a zero-sum game and one party can only be successful while the other is 
losing. And the success of China (and some other up-and-coming actors, predomi-
nantly Eastern or Asian) is the reason that the EU’s importance is lessening or is 
stagnant at best. The crises in EU are dismissed as not serious or not extensive 
enough to be a real threat, unlike China that is “on the rise” and almost inadver-
tently bringing the EU down.

I think the EU’s power is decreasing relative to the power of new powers.●  It is 
decreasing because the power of new actors is rising, especially of China. For 
itself, the EU’s power is probably stable. [Culture, 18, Palestine]

Declining, but not from the inside, despite Brexit it’s working is quite stable. ● 
Declining because of the rise of other big actors like Russia, China, India, Bra-
zil. [Israel, 12]

China’s rise can be an opportunity, that one should be using for own benefit, or 
a problem to the well-established balance of power in the West. 

Those who manage to import to China have bought themselves financial ● 
freedom. [Civil Society 24, Israel]

It is clear that perhaps, maybe ● we need to establish or attempt to establish 
relations with China, because China is becoming a serious player, with the 
countries of the Group of Seven. [Politics 43 Ukraine]

 How does it [EU] solve problems, for example, globalization, Chinese ● 
power and immigration. [Culture, 12, Israel]

This narrative coincides with the predictions of China being ‘viewed as the ob-
ject of hope because of its rapid rise’ [Wang 2008, 271]. It partially goes along with 
the narrative of China being a neutral actor, which will be mentioned later in this 
paper. It is important that even in the context of conflict, that inevitably shifts the 
focus away from non-involved actors, China’s rise is still recognizable and draws 
attention.

Many interviewees used terms ‘rise’, ‘rising’ and the like to describe China as 
an emerging superpower, which resonates with the ‘China’s peaceful rise’, that was 
an official policy under the leadership of Hu Jintao. It was designed to become the 
antithesis to the popular “Chinese threat” or “yellow threat” narrative. These cita-
tions make it clear, that China’s rise is seen as both an opportunity and a challenge, 
but not necessarily a critical threat to a country’s stability and wellbeing, rather to 
the overall proportions of power in world politics.

What is more important, the ‘rising China’ narrative is comparable to the ‘Chi-
na’s peaceful rise’ strategy, which has been renamed to or replaced by ‘peaceful 
development’ as a less threatening term. Some researchers claim, that this change 
is only in the name and even propose calling ‘peaceful rise 2.0’ instead [Jian 2005, 
6]. The data from these interviews actually supports this idea – none of the inter-
viewees mentioned ‘development’, but most of them were using the words ‘rise’, 
‘rising’ when discussing China. It shows how despite the official rhetoric undergo-
ing adjustments, public opinion retains a more accurate terminology.

2.2 China’s importance is almost exclusively economic, but in terms of 
values it is lagging behind the EU, which is a problem for China itself.

Being an obvious leader in trade and even named the second largest economy in 
the world, China is expected to be the emerging financial powerhouse, but clearly 
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falls behind in other values, that are more typically seen as ‘western’. Interviewees 
tended to mention China as an antithesis of ‘West’, an undesirable option in the 
context of values. For these questions there was no prompt that referred to China, 
unlike some other cases. 

United States and Russia - the US as a financial power, political and cultural ● 
power and Russia as a power up against it. China – financial and trade, a poten-
tial region for interaction. [Culture, 13, Israel]

a lot of nice values of course. Freedom, social responsibility, social services, ● 
democracy, one type or another, democracy’s not perfect you know that. Good 
standard of living, care for the environment, much more than the Americans and 
Chinese. In general, a more civilised and cultured way of life. [Civil society, 29, 
Palestine]

Palestinian newspapers and their public opinion is irrelevant to me. It’s not ● 
like they have democracy and can express an opinion. In the same way that I 
don’t perceive Russian Or Chinese newspapers as free press. [Culture, 11, Is-
rael]

[...] because it is clear that there are no such values as of US, ● and no values 
of Russian Federation or China either, but there are European values… [Politics, 
50, Ukraine]

Q: Is sovereignty or human rights a more important principle for deciding ● 
how world politics works?

A: Then definitely, human rights, if we look at current trends, on what is ● 
going on in Russia, in Turkey, in China, in Syria. [Civil society, 28, Ukraine]

Mentioning China as a negative example in the context of values without any 
prompt is indicative both of problems of the international image of China and the 
issue of lack of information about it, which will be mentioned later in this paper.

2.3 China as a neutral side, as opposed to Russia and EU
China is seen as a desirable ally for Ukraine in terms of politics, but for Israel it 

is mostly a preferable trade partner. However Ukrainian interviewees are cautious 
of China’s relations with Russia, that may cause undesirable bias and siding with 
Ukraine’s enemy. 

I think that the mediator can not be an interested person. In this conflict, the ● 
EU is an interested person. And this is why it happened as it did. If the intermedi-
ary was Japan or China… [Business 40 Ukraine]

That is I would not really want any great friendship with China unless ● 
being friends against Russia. [Civil Society 24 Ukraine]

2.4 Lack of active interest in China, insufficient knowledge
Some respondents mentioned China as a growing power but confessed not hav-

ing much knowledge about the current circumstances of that country. 
[EU] is an important player, less than the United States, at some point it was ● 

more than Russia, but today it is less then Russia, and about China I don’t know 
enough. [Business, 32, Israel]

The Chinese are way much more open and do more for cooperation with ● 
Ukraine than Ukraine does in response. [Civil society, 25, Ukraine]

Media experts when asked about the focus of international news coverage shift-
ing to some other countries were prompted to make a more elaborate answer by an 
additional phrase “To the EU? To the US? To China? To Russia? To Turkey? Etc.”, 
hence most of the replies in this section mentioned China specifically. The common 
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opinion in this case is that it is not possible for the coverage of that region to in-
crease significantly or at all. 

Being geographically remote and due to some dislike, the USA won’t have ● 
the same proportion of coverage in Ukrainian mass media. Neither will China, 
due to the same reason. [Media, 2, Ukraine]

I●  don’t think that in any... foreseeable [future], – a Ukrainian word does 
not fit, I can’t find any, – future events in China, Africa or America can have 
so much significance for Ukraine to seriously change the priorities. [Media, 3, 
Ukraine]

Conclusions
Main objective of the ‘China’s peaceful rise’ strategy was opposing the ‘yellow 

threat’ concept, but as it can be seen from the analysis of the interviews with elites 
in Ukraine and Israel/Palestine, ironically, the image of China is associated with a 
threat to the current balance of power in the world, especially to Western countries 
(the US, countries of European Union etc). For most of the interviewees the world 
politics is a zero-sum game, where one country can only gain while another one is 
losing, in this particular case – the EU is losing its power due to other important 
players becoming more influential. China is named as the most prominent emerg-
ing power, but its rise is seen as both admirable and alarming. At the same time, 
despite the current crises in EU and often complicated relations, in both Ukraine 
and Israel/Palestine interviews collections EU is still the ‘moral compass’ to fol-
low – its norms and values are more desirable and accepted, while China is criti-
cized for ‘lagging behind’. This indicates a lack of understanding of modern China, 
and is backed by responses from the media elites, that reveal a scarcity of China 
news coverage and a low interest in this region from the general audiences. Al-
though obviously mixed and complicated, the image of China in the context of 
conflicts in Ukraine and Israel/Palestine is largely positive – it is nevertheless a de-
sirable partner and a preferable ally, that could play the role of a neutral third party 
in the conflict resolution process. This shows efficiency of the strategy, that puts 
‘peace’ as its main message in foreign relations, especially in countries that are in 
the midst of an ongoing armed conflict. Even though none of the interviewees used 
the term ‘peaceful’ or any of its synonyms when mentioning China, the carefully 
calculated image of a non-intrusive power is definitely reflected in the prevailing 
narrative of ‘a desirable partner’.
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Китай яК третя сторона мирного процесу
в уКраїні та ізраїлі/палестині
Є. В. Гобова

У критичні моменти країни прагнуть знайти підтримку ззовні та нових союзників, 
особливо в довготривалих конфліктах, бажане вирішення яких не потребує в най-
ближчому майбутньому. Серед інших великих потуг на світовій арені Китай завдяки 
своїй стратегії “мирного піднесення” перетворився на бажаного партнера не тільки в 
торгівлі. У цій статті проаналізовано образ Китаю в порівнянні із західними союзни-
ками та віддзеркалення концепції “мирного зростання” у сприйнятті Китаю серед 
еліт України та Ізраїлю/Палестини. Образ “Китаю, що зростає” у цьому контексті ви-
являється неоднозначним та таким, що поєднує суперечливі бачення і частково су-
перечить первинним положенням стратегії “мирного піднесенню”.

Ключові слова: Україна, Китай, Ізраїль/Палестина, сприйняття, конфлікт

Китай КаК третья сторона мирного процесса
в уКраине и израиле/палестине
Е. В. Гобова

В критические моменты страны стремятся заручиться поддержкой извне и найти 
новых союзников, особенно в длительных конфликтах, желаемое разрешение кото-
рых не предвидится в обозримом будущем. Среди других больших сил на мировой 
арене Китай благодаря своей стратегии “мирного подъема” превратился в предпо-
читаемого партнера не только в торговле. В данной статье проанализирован образ 
Китая относительно западных союзников и отображение концепции “мирного ро-
ста” в восприятии Китая среди элит Украины и Израиля/Палестины. Образ “расту-
щего Китая” в данном контексте неоднозначен и сочетает в себе противоречивые 
видения, а также частично конфликтует с изначальными принципами стратегии 
“мирного подъема”.

Ключевые слова: Украина, Китай, Израиль/Палестина, восприятие, конфликт
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THE NOTION “STATE” IN THE CHINESE LANGUAGE AND
“FAMILY ORIENTED IDEOLOGY” IN THE POLITICAL DISCOURSE OF PRC

N. Kirnosova
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The article provides an etymological analysis of the Chinese character “state”, and re-
minds a history of representations of the notion “state” in Chinese writings, which reveals 
a connection between the notion “state” and the notion “family” in the conceptual system 
of Chinese native speakers. The importance of the connection is confirmed by quotations 
from speeches of the current President of China Xi Jinping.

Key words: character, family, notion, political discourse, state

ПОНЯТТЯ “ДЕРЖАВА” В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
Й “РОДИННА ІДЕОЛОГІЯ” В СУЧАСНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КНР
Н. А. Кірносова

Ієрогліф 国 (держава) – один із найстаріших у китайській мові: він зустрі-
чається вже в написах на панцирах черепах (цзяґувень), що є найранішими 
нині відомими написами китайською мовою [Wang 2010]. Від своїх витоків 
він належав до типу ідеограм, тобто знаків, що зображають ідею (абстрак-
тне поняття). Згідно з відомостями етимологічних словників [Dou 2001, 326; 
Shuowen... 2005, 503], найраніше зображення ідеї держави в Китаї складалося 
зі схематичного окреслення певної території й списа, що натякав на охорону 
цієї території (як на рис. 1 А: квадратик з рисочками зліва = “територія”, еле-
мент справа = “спис”); у ті часи цей же знак використовувався й на позначення 
поняття “територія”. Згодом це зображення розмістили ще й у квадратну рамку, 
що мала підкреслювати ідею кордонів (як на рис. 1 B – E), тобто належності 
цієї території комусь, а для поняття “територія” винайшли інший знак (域). У 
такому вигляді, лише з певними стилістичними відмінностями, зазначений іє-
рогліф проіснував в офіційному вжитку до реформи 1956 р., коли наповнення 
рамки (територія + спис) замінили на знак яшми (玉), що в китайській культу-
рі завжди символізувала красу й дорогоцінність (як на рис. 1 H).
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Рис. 1. Еволюція ієрогліфа 国 (держава)
Для того щоб прояснити ідею цього нового знака, який використовується й 

нині, слід зауважити ще два знаки з рис. 1. – F та G. Справа в тому, що велика 
кількість рисочок ієрогліфа 國, який був прийнятий до вжитку в зазначеному 
вигляді в пізні часи існування династії Чжоу, уповільнювала процес його на-
писання, тому в часи пізньої Хань, коли кількість письмових документів зрос-
тала й почала цінуватися швидкість написання, допустили певне спрощення 
для вмісту рамки: попередньо ідея спрощення полягала в схематизації зобра-
жень території й списа до трьох вертикально розташованих рисок, однак від-
разу ж з’ясувалося, що їх можна з’єднати вертикальною рискою й отримати 
ієрогліф 王 (князь, володар держави), що цілком пасувало для репрезентації 
ідеї держави в ієрогліфі в тому розумінні, що всі землі в Піднебесній нале-
жать правителю (普天之下，莫非王土) [Dou 2001]. Крім того, деякі джерела 
зазначають, що в написах у стилі “чжоувень” вже існував ієрогліф, у якому до 
знаків “спис” і “територія” додавався знак “князь”, він розташовувався під 
вказаними двома знаками, і завдяки його появі відповідний ієрогліф “розкри-
вав 3 головні ознаки держави: наявність зброї, наявність правителя, наяв-
ність території” [Dou 2001, 326]. Проте в такому написанні ієрогліф не був 
поширений, хоча його й активно використовували під час Тайпінського по-
встання (1851–1864 рр.), коли він з’явився в девізі правління “太平天国”.

Далі, в епоху Шести династій, на позначення поняття “держава” виник іє-
рогліф, де у квадратній рамці замість знака 王 (князь) містився знак 民 (на-
род) (як на рис. 1 G). Цей ієрогліф відображав ідею Мен-цзи про те, що “народ 
має вищу цінність, ніж правитель” (民贵君轻) [Min gui...], і становив очевид-
ну опозицію знаку 囯. Однак і цей знак використовувався не надто широко і з 
часом вийшов з ужитку, повернувшись ненадовго в часи Китайської Республі-
ки (1919–1949).

Крім зазначених двох модифікацій, існували ще й інші варіанти написання 
ієрогліфа “держава”, які, відповідно, представляли дещо різні розуміння по-
няття “держава” і хоч не широко, але використовувались у певні часи чи в 
певних регіонах, тож коли в 50-х рр. ХХ ст. постало питання спрощення й 
стандартизації ієрогліфів, розмаїття написання знака “держава” призвело до 
суперечок: який із варіантів слід вибрати й закріпити як стандартний? Знак 
國, що довгий час до цього вважався офіційним, не влаштовував прибічників 
реформ із тих самих причин, що виявилися вже в епоху Хань, – він мав багато 
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рисок і був складним для написання. Комітет із затвердження проекту спро-
щення ієрогліфів спочатку вибирав між розглянутими вище двома модифіка-
ціями – 囯 та 囻. На користь першого з цих ієрогліфів були тривала історія ви-
користання і простота написання, а також широкий ужиток у часи Тайпінської 
держави, проте закладена в ньому ідея про те, що “всі землі в державі нале-
жать правителю”, зовсім не пасувала Новому Китаю, який позиціонував себе 
як демократичну державу, тож цей варіант було відкинуто. Його “опонен-
та” – ієрогліф 囻 також “забракували”, але тепер  через те, що він був мало-
вживаним і незнайомим (“чужим”) для більшості населення. Цікаво, що та-
кий чинник, як “популярність”, переважив навіть той факт, що закладена в іє-
рогліфі ідея “належності всіх земель народу (а не правителю)” цілком 
збігалась із новим поняттям держави.

Проте суперечки припинилися, коли заступник голови вищевказаного Комі-
тету видатний китайський філолог Ґо Можо запропонував до ієрогліфа 囯 до-
дати крапку, що змінювала знак “князь” (王) на знак “яшма” (玉) (як на 
рис. 1 H), розкриваючи таким чином новий ракурс розуміння поняття “держа-
ва”: “Батьківщина гарна, немов яшма” [Guo]. Цей варіант влаштував усіх і був 
прийнятий як стандарт та використовується донині. При цьому авторство Ґо 
Можо зазвичай не підкреслюється, оскільки є дані, що така модифікація ієро-
гліфа “держава” зустрічається в повістях-хуабень епохи Сун [Guo], тож Ґо 
Можо просто нагадав про цей знак як такий, що дуже вдало транслює нове ро-
зуміння поняття держави в новій країні (КНР).

Отже, простежуючи еволюцію та мо-
дифікацію ієрогліфа 国 (держава), можемо 
окреслити концепт “держава” в китай-
ській культурі в його розвитку:

територія яку охороняють ( 1. 或);
територія з чітко окресленими меж- 2. 

ами (тобто чиясь територія, належна ко-
мусь), яку охороняють (國):

(модифікації)
2.1. територія, що належить правителю 

(囯);
2.2. територія, що належить народу (囻);

(наша) територія, гарна, немов яшма  3. 
(国).

Варто зауважити, наскільки кардиналь-
ну зміну в концепт “держава” внесла ма-
ленька крапочка  Ґо Можо – замість ідеї 
належності чи ідеї збройної охорони зри-
нула ідея краси. І сучасний політичний 
дискурс доводить, що то був не просто 
“красивий жест”, а глибоко продумане рі-
шення, яке справді відображало глибинні зрушення в китайському менталіте-
ті у ХХ ст., наслідком яких дедалі сильніше виявлявся намір цієї нації 
створювати красу і ділитися нею, а не “відганяти інших від свого”. А найкра-
ще така настанова простежується в промовах сучасного лідера КНР Сі Цзінь-
піна, де часто фігурують поняття “美丽中国” (“прекрасний Китай”) і заклики 
до його розбудови [Xi 2014a]. Важливо, що саме розбудова “прекрасного 

Рис. 2 Ґо Можо (1892–1978)
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Китаю” стає метою розвитку країни, а не гонитва за багатством, при цьому 
лідер КНР неодноразово підкреслював, що Китай готовий ділитися з усім сві-
том здобутками свого розвитку.

Також слід зауважити, що, крім реформи на графічному рівні, у китайській 
мові відбулась і морфологічна “реформа” – перехід від одно- до двоскладо-
вості. Тож якщо в давньокитайській мові поняття “держава” виражалося од-
ним зазначеним вище ієрогліфом 国, то в процесі морфологічної еволюції до 
нього додався ще один ієрогліф – 家 (родина). Відтак у сучасній китайській 
мові функціонує двоскладове слово 国家 на позначення поняття “держава”, і 
це дає можливість говорити про “родинну ідеологію” в політичній площині 
(площині розбудови держави).

Якщо проаналізувати на предмет “родинної ідеології” промови голови КНР 
Сі Цзіньпіна, вміщені в книзі “Про політику й управління державою” [Xi 
2014a], то можна помітити, що зазначена ідеологія актуалізована здебільшого 
у внутрішньополітичному дискурсі.

Насамперед голова КНР апелює до неї, коли говорить про проблеми еколо-
гії. Одна з його промов називається так [Xi 2014a, 211]:

为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境。
Залишимо нашим дітям та онукам для життя й виробництва блакитне 

небо, зелені луки й чисту воду.
Такий заклик, з одного боку, апелює до такого особистісного чинника, як 

батьківські почуття, з якими зазвичай пов’язаний дуже потужний мотива-
ційний потенціал (тому відповідний заклик буде більш дієвим), а з другого 
боку – актуалізує загальноприйняте і зафіксоване у відповідному ієрогліфі ро-
зуміння держави як красивої території, про що йшлося вище.

Якщо в промовах про проблеми екології присутні посилання на нащадків 
(子孙), то в промовах, що стосуються революційної боротьби, навпаки, є апе-
ляція до попередників – до “старшого покоління революціонерів” (先辈革命
家 або 老一辈革命家). Приклад можна зустріти в промові Сі Цзіньпіна на фо-
румі з нагоди 110-ї річниці з дня народження Дена Сяопіна [Xi 2014b]:

实现社会主义现代化，实现祖国完全统一，实现中华民族伟大复兴，这是
毛泽东同志、邓小平同志等老一辈革命家和千百万革命先辈的深切夙愿，是
全体中华儿女的共同心愿。
Здійснити модернізацію соціалізму, завершити об’єднання батьківщини й 

реалізувати велике відродження китайської нації – це були глибоко потаємні 
сподівання Мао Цзедуна, Дена Сяопіна та сотень тисяч інших революціоне-
рів старшого покоління.

Очевидно, що таке твердження завдяки апеляції до синівських почуттів і 
зв’язку поколінь покликане ствердити легітимність теперішньої влади, а ра-
зом з тим – і межі її чинності, оскільки, коли йдеться про владу, актуалізуєть-
ся й поняття держави, а воно для носіїв китайської мови пов’язане з ідеєю 
замкненості, що втілена графічно в рамці ієрогліфа 国.

А в промовах, що стосуються відносин із Тайванем, звучить гасло “Два бе-
реги – одна родина” і використовується іменник 同胞 (плоть з одного лона). 
Зокрема, Сі Цзіньпін починає свою промову під час зустрічі з тайванською 
делегацією так [Xi 2014a, 231]:

两岸双方应该坚持走两岸关系和平发展的正确道路，倡导“两岸一家亲”
的理念，加强交流合作，共同促进中华民族伟大复兴。
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Мирний розвиток відносин між двома берегами повинен вважатися пра-
вильним шляхом з обох берегів, і обидві сторони мають прийняти концепцію 
“два береги – одна родина”, а також зміцнювати взаємодію та співробітни-
цтво й спільно сприяти Великому піднесенню китайської нації.

Очевидно, що метою цього висловлювання було підкреслити належність 
китайців і тайванців до однієї родини і таким чином сприяти зближенню по-
літично розділених територій та об’єднанню їх у межах однієї держави.

Отже, як бачимо, поняття держави в Китаї передбачає акцент на замкне-
ності певної території та на її красі, що в багатьох випадках розуміється через 
більш конкретне поняття родини, тому в сучасному політичному дискурсі в 
Китаї присутні багато посилань на поняття родини та родинних зв’язків, що 
формують окремий сегмент “родинної ідеології” зазначеного дискурсу.

Насамкінець нагадаємо, що українці розуміють поняття “держава” як “уні-
версальну політичну форму організації правління, що характеризується суве-
ренною владою, політичним та публічним характером” [Держава], тобто в 
цьому випадку більший акцент робиться на порядку (організація правління), 
а посилання на родину, спільність коренів тощо тут не присутні.
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ПОНЯТТЯ “ДЕРЖАВА” В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
Й “РОДИННА ІДЕОЛОГІЯ” В СУЧАСНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КНР
Н. А. Кірносова

У статті розглянуто етимологію ієрогліфа “держава” та історію репрезентації по-
няття “держава” на рівні писемності в китайській мові, таким чином виявлено зв’язок 
між поняттям “держава” та поняттям “родина” в носіїв цієї мови. Також продемон-
стровано актуальність цього зв’язку в мисленні китайців на прикладах із промов су-
часного голови КНР Сі Цзіньпіна.

Ключові слова: держава, ієрогліф, політичний дискурс, поняття, родина

ПОНЯТИЕ “ГОСУДАРСТВО” В КИТАЙСКОМ ЯзыКЕ
И “ИДЕОЛОГИЯ СЕМЬИ” В СОВРЕМЕННОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КНР
Н. А. Кирносова

В статье рассматривается этимология иероглифа “государство” и история репре-
зентации понятия “государство” на уровне письменности в китайском языке, таким 
образом раскрывается связь между понятием “государство” и понятием “семья” у 
носителей данного языка. Также демонстрируется актуальность этой связи в мышле-
нии китайцев на примерах из выступлений современного главы КНР Си Цзиньпина.

Ключевые слова: государство, иероглиф, политический дискурс, понятие, семья
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Чайний канон.
Другий сувій. Частина 5: заварювання Чаю

Лу юй
Не можна підсушувати брикети пресованого чаю над пригаслим вогнем, 

що роздмухується. Тому що непередбачувані язики полум’я як шило – прогрі-
вають чай нерівномірно. Прогрівати його треба близько до вогню, постійно 
перегортаючи, допоки на його поверхні не з’являться пухирці, як на спині в 
жаби. Тоді його треба відсунути від вогню на п’ять цунів1, дочекатися момен-
ту, коли скручене листя почне розгортатися, і продовжити прогрівати його тим 
самим способом, що й спочатку. Якщо під час виготовлення чай обсмажував-
ся на вогні, його треба прогрівати, допоки він не почне парувати. Якщо чай 
під час виготовлення висушувався на сонці, тоді достатньо прогріти його до 
м’якості.

Насамперед ніжне листя треба перемолоти у ступці одразу, як тільки воно 
почало парувати. Листя перемелюється, але стебла залишаються цілими. На-
віть грубою силою та найважчим товкачем неможливо перемолоти їх, вони 
подібні до круглих, гладеньких і слизьких зернят лакового дерева, котрі на-
віть найсильніший богатир не зможе втримати в пальцях. Але після повного 
просмажування стебла стають м’якими, як ручка малої дитини, і тоді їх легко 
перемолоти. Коли перемелене листя ще тепле, його складають у паперові тор-
бини, щоб зберегти аромат його сутності2. Тільки після того як чай охолоне, 
його перетирають на порошок. 

Вогонь для приготування чаю краще розводити на дровах (з дерева шовко-
виці, софори), ніж на вугіллі. Вугілля, на якому до цього смажилося м’ясо, 
вбирає в себе жирні та смердючі запахи, тому його не можна використовувати. 

1 寸 (cùn) – традиційна одиниця вимірювання довжини, приблизно 3,33 см. 
2 华 (huá) або 精英 (jīngyīng) – буквально “сутність, квінтесенція”, позначає най-

кращі якості чаю, а також далі – піну на чайному відварі.
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is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Так само як і хмиз, від якого багато кіптяви, та старі прогнилі дерев’яні ін-
струменти. У давнину люди так і казали про це: “смак гнилої деревини”3, 
саме так воно і є.

Для приготування чаю найкраща вода – джерельна з гір. Вода з річок – гір-
ша. Найгіршою ж є колодязна вода. Найкраща джерельна вода та, що стікає зі 
сталактитів, повільно плине в кам’янистих водоймах. Це вода, що тече по-
вільно. Не можна брати воду, що тече у водоспадах, б’є ключем, біжить у 
стрімких потоках, закручується у водоворотах. Тривале пиття такої води при-
зводить до хвороб у ділянці шиї. У горах, де стикаються кілька річок, зливаю-
чись в одну, вода не є свіжою. У найспекотніший час року – від вогняних днів 
до випадіння інею4 – у воді може ховатися дракон. Тому така вода може бути 
брудна та отруйна. Достатньо спробувати її, щоб це зрозуміти. Аби очистити 
воду, треба вирити отвір, через який забруднена та отруєна вода витече, а сві-
жа та чиста поволі набереться, тоді її можна пити. Що ж до річкової води, то 
найкраще набирати її якнайдалі від місць, де живуть люди. Колодязну воду 
треба набирати з тих колодязів, якими найбільше користуються люди. 

Коли вариться вода для чаю, у ній починають з’являтися бульбашки роз-
міром з риб’яче око, можна почути тихий шум – це називається “перше ки-
піння”. Коли зі стінок котла починають підійматися бульбашки, схожі на низ-
ки перлин, – це називається “друге кипіння”. Коли бульбашки у воді стають 
ще більшими і вода починає здійматися хвилями – це називається “третє ки-
піння”. Вода після цієї третьої стадії кипіння стає “старою”, у неї поганий 
смак, таку воду пити не бажано. 

Коли вода починає закипати, у неї вкидається трошки солі, залежно від об-
сягу води. Можна спробувати воду на смак, але залишки води в черпаку треба 
вилити. Якщо ви не відчуєте смаку солі, то в жодному разі не додавайте ще, 
інакше вода може стати занадто солоною на ваш смак. Коли вода дійде до 
другого кипіння, наберіть та відлийте в інше місце один черпак води, а дере-
в’яними щипцями перемішайте воду посередині котла так, щоб вона закрути-
лася у вир. Далі візьміть мірило, щоб додати необхідну кількість чайного 
порошку в центр виру. Через якийсь час вода почне сильно кипіти, на її по-
верхні здійматимуться хвилі, піна почне розлітатися в усі сторони. У цей мо-
мент треба долити ту воду, що ви вичерпали перед цим. Тоді вода перестане 
кипіти та розбризкуватися, її поверхня стане гладенькою, і це дасть можли-
вість сутності чаю розкритися.

Коли чай розливається для пиття, у кожній чашці має бути однаково чайної 
піни. Чайна піна, або “мо бо”5, – це і є сутність чаю. Тонка піна називається 
“мо”, густіша піна називається “бо”. Легка і тендітна чайна піна називається 
“хуа” – “квітка”, тому що вона подібна до квітів фінікової пальми, що пла-
вають на поверхні круглого озерця, або до молодої ряски, що поволі пливе 
за течією в річковій заплаві, або до легеньких хмаринок, що ширяють у чисто-
му небі. Тонка піна “мо” схожа на зелені водорості на узбережжі або на квіти 
хризантеми, що падають у бронзову чашу, у якій виготовляють ліки. Густі-
ша піна “бо” утворюється, коли вода кипить занадто довго. Вона збирається 

3 Посилання на розповіді зі збірника Лю Іціна “Новий переказ оповідей, що хо-
дять світом” (“世说新语‧术解”), у якій чиновник Сюнь Сюй за смаком впізнає їжу, 
що була приготована на старих колесах від підводи.

4 Від сьомого до кінця дев’ятого місяця за традиційним календарем.
5 沫饽 (mòbō) – піна, бульбашки в киплячій воді.
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високим шаром білої густої піни, схожим на білосніжні кучугури снігу. В 
“Оді пізньому чайному листю”6 написано: “Блискуча, як свіжий сніг. Яскрава, 
як весняні квіти”. Справді, так воно і є!

Якщо при закипанні на поверхні води з’явиться схожа на чорні хмари плів-
ка – її треба прибрати, вона дасть поганий смак чаю. Перше заварювання чаю 
має найкращий смак та найсильніший аромат. Воно називається “цзюань 
юн”7, або буквально “змістовне”. Часто частину першого заварювання зли-
вають у посудину для гарячої води “шоу юй”8, аби потім долити її під час за-
кипання чаю, щоб утворилася хороша піна. Наступні одна, дві, три чашки 
чаю мають слабший, простіший смак. Після четвертої та п’ятої чашки не вар-
то продовжувати пити, хіба що мучить дуже сильна спрага. Для заварювання 
п’яти чашок чаю, щоб їх пити гарячими одна за одною, зазвичай вистачає од-
ного шена9 води. Тому що важкі та брудні домішки осідають на дні, а чистий 
чайний відвар, сутність чаю, плаває зверху. Якщо чай охолоне, то і його сут-
ність випарується разом із жаром. Якщо пити забагато чаю не перериваю-
чись – це так само погано.

Достоїнством чаю є поміркованість. Не можна доливати забагато води в 
чай, бо тоді він матиме слабкий та нецікавий смак. Це все одно що випити 
півчашки не надто смачного чаю та долити до нього ще води. Чайний відвар 
має бути жовтого кольору, а його аромат має розноситися на всі сторони. 
Якщо чай солодкий на смак, значить, він виготовлений з такого листя, що 
зветься “цзя”10. Якщо чай не солодкий, а гіркий, тоді це чай зі старого листя, 
що зветься “чуань”11. Але коли чай спочатку гіркий на смак, а потім залишає 
по собі солодкий післясмак у роті – це і зветься справжнім чаєм.

Пер. з кит. Є. В. Гобової

6 “Чуань фу” (“荈赋”) – твір Ду Юя (杜育), чиновника часів династії Цзінь.
7 隽永 (juànyǒng) також може перекладатися як “глибокий, глибокодумний, багато-

значний, суттєвий”. 
8 熟盂 (shóu yú) – буквально “чаша для готового, звареного”. Дерев’яна посудина, 

згадується в попередньому розділі “Канону”, що перелічує та описує чайне прилад-
дя.

9 升 (shēng) – китайська традиційна міра об’єм рідких та сипучих речовин, дорів-
нює приблизно 1,04 літра.

10 槚 (jiǎ) – одна з назв чайного дерева (Camellia sinensis), а також гіркого чайного 
напою.

11 荈 (chuǎn) – одна зі застарілих назв чаю як напою або чайного листя пізнього 
збору.
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Чи була в Японії релігіЯ?
А. Накорчевський

У 1852 році, після прибуття до Японії ескадри американських військових 
кораблів під командуванням командора Метью Перрі (1794–1858), закінчився 
понад двохсотлітній період добровільної ізоляції Японії від Заходу, що її за-
початкував указ 1587 р. регента-кампаку Тойотомі Хідейосі (1537–1598). У 
ньому мовилося, що прибулі католицькі священнослужителі поширюють у 
Японії, яка є “країною божеств-камі”, “згубні настанови” (дзяхо 邪法), “руй-
нують святині божеств і храми будд”, а тому, аби не бентежити розум піддан-
них, усі вони протягом 20  днів мають залишити Японію. Водночас усім 
торгівцям та іншим людям, які “не суперечать настановам Будди”, дозволено 
було торгувати, як і досі, вільно прибуваючи й відбуваючи до себе назад, у 
“християнські країни” [ККН 1989–1991, т. 6, 214].

Китай та його сусіди
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Проте цього закону не дотримувалися суворо, проповідь християнського 
вчення тривала далі. Кількість християн-японців (християнами стали навіть 
кілька можновладних князів-даймьо) зростала. Таке стрімке збільшення при-
хильників чужої віри почало сприйматися владою як реальна загроза. Їй було 
чудово відомо про колонізаторську політику європейських держав, і тому 
вона мала підстави вважати, що місіонерська діяльність католицьких свяще-
ників багато в чому є прикриттям для політико-економічної експансії. До того 
ж християнство розхитувало традиційний спосіб легітимації правлячої еліти, 
яка найчастіше апелювала до божественного походження своїх пращурів, а 
потім і до персональної деїфікації.

Саме тому 1613 року перший сьоґун (головнокомандувач армії та фактич-
ний військовий правитель) династії Токуґава на ім’я Ієясу (1543–1616), який 
щойно здобув вирішальну перемогу над коаліцією своїх супротивників усе-
редині країни, наказує своєму конфідентові, буддійському ієрархові Ісінові 
Судену (1569–1633), написати новий указ про вигнання батерен (викривлене 
“патер”), тобто католицьких місіонерів. Суден починає свій указ тим самим 
твердженням, яке відкривало й настанову 1587 року, а саме що “Японія є кра-
їною божеств-камі”, проте водночас також і “країною будд”, у якій до того ж 
ретельно йдуть “шляхами гуманності та справедливості” (йдеться про конфу-
ціанство), тоді як “зловорожа зграя” “батеренів” на все це “зводить наклеп”, 
“злословить” і “перекручує” традиційні духовні підвалини країни. Указ Суде-
на закінчувався закликом: “Якнайшвидше вичистіть їх, щоб в усій державі 
Японії не було й клаптика землі, якої б торкалися їхні руки й ноги. Якщо 
хтось насмілиться піти проти цього наказу, то має бути страчений” [НСТ 
1970–1992, т. 25, 420–421].

На відміну від першого указу, до контролю з дотримання якого у влади 
руки по-справжньому не доходили, едикту 1613 р. почали дотримуватися 
вельми суворо, а його дія скеровувалася і проти власне португальських свя-
щеників, і проти їхніх місцевих адептів, кількість яких на той час досягла 
приблизно двохсот тисяч. Християнство опинилося під цілковитою заборо-
ною. Усі, кого підозрювано у визнанні християнства, мусили на доказ своєї 
непричетності відбути процедуру “наступання на зображення” (фуміє 踏絵), 
тобто наступити ногою на спеціально виготовлені з цією метою святі для 
християн образи – найчастіше Ісуса або Діви Марії. 

Остаточну крапку поставлено 1639 року, коли було проголошено указ про 
заборону входження в японські порти будь-яких португальських кораблів. 
Єдиний виняток зроблено для голландців-протестантів як найменш зловоро-
жих з-поміж “південних варварів”, яким для перебування невеличкої торго-
вельної місії в порту Нагасакі було спеціально влаштовано крихітний намив-
ний острівець розміром 125 на 75 метрів (його згодом назвали Дедзіма), 
пов’язаний із берегом містком, який ретельно охоронявся. 

Відтоді минуло двісті років, і тому можна лише уявити, яким зазіханням на 
підвалини було сприйнято вимогу американців знову допустити до “країни 
камі та будд” “круглооких варварів” християн. Американці вимагали відкри-
ти японські порти для своїх кораблів, насамперед китобійних, що потребува-
ли поповнення запасів води, провіанту та вугілля. Спочатку японці відмовили. 
Однак Перрі не завагався продемонструвати могутність найновішої амери-
канської зброї, здійснивши постріл з усіх гармат, щоправда холостими заряда-
ми. Японія не мала чим відповісти на таку демонстрацію сили, тому 1854 року 
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йому довелося укласти першу угоду з вельми наполегливими “варварами”. 
Далі аналогічні домовленості було укладено стосовно всіх кораблів Британ-
ської та Російської імперій, Франції та Нідерландів. Японія поступово відкри-
валася для зовнішнього світу.

Зрозуміло, що ці угоди спричинили невдоволення серед японських патріо-
тів, проте перша негативна реакція була геть незначною в порівнянні зі шква-
лом обурення, що здійнявся через укладення з американцями в 1858 р. нового 
повноцінного договору про “дружбу та торгівлю”. Цей трактат передбачав не 
лише відкриття значної низки портів, а й дозвіл для іноземців створювати по-
селення у припортовій зоні та користуватися правами екстериторіальності. 
Однак найбільше обурення спричинила восьма стаття договору, де йшлося: 
«Американцям у Японії не має бути перепон для сповідування релігії (сюхо 
宗法) їхньої країни та розташування всередині їхніх поселень храмів. Не слід 
руйнувати ці будівлі, а також заважати американцям самим сповідувати свою 
релігію. Американці не повинні руйнувати храмів і святинь японців, у жодно-
му разі не повинні заважати поклонінню японським божествам і буддам, а та-
кож руйнувати “тіла божеств” (синтай 神体) та образи будд. Обидва народи 
взаємно не повинні сперечатися щодо суті їхніх релігій. Японська управа в 
Нагасакі вже припинила здійснення процедури “наступання на зображення”» 
[НГНСБ 2007, 19].

Звістка про укладення цього договору фактичним очільником сьоґунського 
уряду Іі Наоске (1815–1860) призвела до його вбивства патріотично налашто-
ваними самураями в 1860 р., народження руху “честь – імператорові, вигнан-
ня – варварам” (сонно дзьоі 尊皇攘夷) і, як наслідок, повалення 1868 року 
сьоґунського уряду. Однак японські роялісти, які прийшли до влади, парадок-
сальним чином не лише не змінили курсу сьоґунського уряду на “відкриття” 
Японії іноземцям, а навпаки – навально прискорили цей процес, прагматично 
усвідомивши, що протистояти Заходові, не навчаючись у Заходу, неможливо.

Це призвело до величезного розчарування серед традиціоналістів, які були 
одним із рушіїв перевороту 1868 року, названого в японській історіографії 
“оновленням періоду Мейдзі”. Вони мріяли про повернення “золотої доби”, 
коли імператори й увесь народ, відкинувши “хитромудрості заморських 
учень” (до яких вони залічували не лише християнство, а й китайські релігій-
но-філософські вчення), прямували простим і ясним “шляхом богів” синто, 
а Управа небесних і земних божеств (Дзінґікан 神祇官) вважалася головним 
органом у структурі державного управління. Цій консервативній утопії, як, 
зрештою, і загалом будь-якій іншій утопії, не судилося постати.

Зараз повернемося до цитованого вище договору 1858 року. У його вось-
мому пункті в англійській версії з’являється досі невідомий у Японії термін – 
“religion”. Для його перекладу було використано термін сюхо (宗法), який 
раніше не зустрічався в цьому значенні і який можна перекласти як “настано-
ви дому, школи або напрямку”. У сучасній японській мові це слово викорис-
товується на позначення сімейних правил головної гілки роду (розширеної 
сім’ї) у традиційних Китаї та Японії.

Брак власного слова на позначення цього поняття виразно свідчив про те, 
що, хай би як парадоксально це не звучало, “релігії” в тому сенсі, у якому це 
слово використовували американці, не було не лише в мовному, а й у мен-
тальному тезаурусі японців. Тому їм довелося шукати відповідне слово на 
його позначення, фактично винаходити новий термін.
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Сучасні японці чинять у цьому разі просто, транскрибуючи іноземне слово 
відповідно до особливостей власної фонетики. Тому, якби це відбувалося за-
раз, японці записали б англійське “religion” за допомогою складової абетки 
катакана й дістали б “рерідзьон” (звука “л” у японській немає), точно так, як 
вони вчинили з тисячами подібних запозичень.

Проте за тих часів таку методу ще не було винайдено, й тому японці нама-
галися знайти близьку за змістом ієрогліфічну пару. Перший варіант видався 
не надто вдалим, і після цього протягом майже 20 років японці випробували 
різноманітні ієрогліфічні сполучення на позначення цього нового для них за-
хідного концепту, аж поки не затвердився ієрогліфічний біном сюкьо 宗教, що 
доти означав “учення” (кьо 教) певної “традиції” або “школи” (сю 宗) й ужи-
вався насамперед на позначення доктрин того чи іншого напрямку або школи 
в буддизмі. Вперше термін сюкьо було використано для перекладу з німецької 
слова Religionsübung (“релігійні відправи”) в укладеній 1869 року торговій 
угоді з Північнонімецьким союзом, а як загальновизнаний він почав широко 
вживатися після 1882–1883 рр. [СД 1973, 255–256].

Чи означає все це, що в Японії “релігії” не було? На це запитання можна 
відповісти і “так”, і “ні”. Почнімо з другого і звернімо увагу на те, що, коли 
католицькі місіонери вперше потрапили до Японії в XVI ст., цієї проблеми не 
виникло з тієї простої причини, що самі європейці терміном “релігія” не ко-
ристувалися в його сучасному значенні. Як зазначає відомий французький ме-
дієвіст Жак Ле Гофф, у самій Європі “актуальної концепції того, що таке бути 
релігійним, не існувало, і вона з’явилася не раніше за XVIII століття” [Le Goff 
2005, 88–89]. Фахівець з історії раннього християнства Брент Нонгбрі також 
зазначає, що “окремого концепту релігії у стародавньому світі немає”, і далі: 
«Сама ідея “бути релігійним” потребує наявності супутнього поняття щодо 
того, що означає “бути нерелігійним”, і цієї дихотомії у стародавньому світі 
не було» [Nongbri 2013, 4].

У своїй книжці Нонгбрі пов’язує появу концепту “релігія” з певними істо-
ричними обставинами в європейському світі, насамперед протестантською 
Реформацією та подальшими диспутами про те, який різновид християнства є 
істинним, а також здійсненням за доби великих географічних відкриттів “жи-
вих” “язичницьких” релігій, виникненням національних держав і, найголовні-
ше, появою поняття “секулярного” за доби Просвітництва, що, як наслідок, 
спричинило появу “науки про релігію”, засновником якої вважають перекона-
ного лютеранина, професора Оксфордського університету Фрідріха Макса 
Мюллера (1823–1900) [Nongbri 2013, 4]. У цьому ж дусі висловився й автор 
нещодавньої монографії Джейсон Джосефсон, який до всього переліченого 
додає, що “релігія в її сучасній інтерпретації є великою мірою дипломатич-
ною та юридичною категорією” [Josephson 2013, 3].

Проте ці й подібні автори не враховують, на мій погляд, інший суттєвий 
аспект цієї проблеми, а саме те, що відсутність терміна на позначення того 
чи іншого феномену або категоріальне невиокремлення його в емічній мові 
описуваної культури зовсім не означають його неіснування або неможливос-
ті його виокремлення в аналітичну категорію в етичній мові наукового опису 
(використовую тут термінологію американського лінгвіста К. Пайка, який за-
пропонував вживати термін “емічний” (від “фонема”) для вказування на 
мову, що притаманна внутрішньо тій чи іншій системі (“мова носія”), а тер-
міном “етичний” (від “фонетика”) позначав зовнішню щодо системи мову 
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опису, що спирається на ту чи іншу наукову методологію (“мова вченого”)) 
[Pike 1954, 8].

Інакше кажучи, коли щось не виокремлюється й не описується як окрема 
категорія чи поняття в “емічній”, природній мові певної культури, то це не 
означає, що цього феномену немає або що його не можна виокремити та опи-
сати в аналітичній “етичній” мові науки, яку застосовують для опису цієї 
культури.

Інша річ, що таке аналітичне виокремлення феномену завжди порушує пи-
тання про його межі, які багато в чому залежать від визначення, що його ви-
користовують для виокремлення феномену з усього складно переплетеного 
культурного поля. Наприклад, якщо визначення, створене на основі конкрет-
ного фенотипу (різновиду) того чи іншого явища, помилково сприймається як 
генотипне, тобто універсальне, що його можна рівною мірою прикладати до 
всіх фенотипів, то це неминуче призводить до помилкових висновків.

Чимало сучасних учених і мислителів (Талал Асад, Жак Дерріда, Джонатан 
Сіт, Томоко Мацудзава та багато інших) зазначають, що розуміння “релігії”, 
яке склалося в XIX ст. на Заході й, відповідно, було принесене американцями 
та європейцями в Японію, свідомо чи несвідомо ґрунтувалося на сприйнятті 
християнства, а в багатьох випадках його протестантського різновиду (фено-
типу) як ідеального й універсального взірця релігії як такої, певного ідеаль-
ного парадигматичного стандарту.

Зокрема, Жак Дерріда зауважує, що «історія слова “релігія” повинна в 
принципі робити неможливим використання назви “релігія” всіма нехристия-
нами», а також що «не існує спільного індоєвропейського терміна для того, 
що ми називаємо “релігією”» [Derrida 1998, 36].

Усе, що відхилялося від цього стандарту, якщо й визнавалося релігією, то 
релігією неповноцінною, недорозвиненою, а то й звичайним забобоном.

Це переконання чималою мірою спиралося на філософію релігії Гегеля, 
який вбачав у християнстві вершину самореалізації духу. Для Гегеля хрис-
тиянство – це “абсолютна релігія”, “завершена релігія, релігія, яка є буттям 
духу для себе самого” [Гегель 1975, 202]. Решта релігій розглядалися в най-
кращому разі як щаблі, стадії еволюції на шляху до цієї вершини. 

Цю ідею наслідував і згадуваний вище засновник “науки про релігію” та 
релігієзнавчої компаративістики Макс Мюллер, який, утім, критикував Гегеля, 
котрий, на його думку, наголошував на позаісторичному характері християн-
ства. Що стосується самого Макса Мюллера, то він вважав, що християнство 
є продуктом історичного розвитку людського пізнання “Безмежного, або Бо-
жественного”, яке пройшло три фази – “фізичну”, “антропологічну” й “пси-
хологічну” [Muller 1891, 5], – і що “без арійських та семітських попередників 
(тобто давньогрецької релігії та іудаїзму. – А. Н.) і християнство ніколи б не 
стало релігією всього світу”, але вже “з самого початку головною метою хрис-
тианської релігії було принесення у світ усвідомлення єдності об’єктивного 
Божества, як би його не називали – Єгова, Зевс, Теос або Вище Буття, – із 
суб’єктивним Божеством – назвіть його, або розумом, або душею, або інте-
лектом, або логосом” [Muller 1895, 447]. У цілому він вважав, що витоком ре-
лігії є ментальна здібність людей “сприймати Безмежне в його різних іпоста-
сях” і що це є “коренем усіх релігій” [Muller 1882, 14].

Вельми цікаво, що цю прогресистську парадигму сприйняли й деякі японці. 
1915 року Кітасава Сіндзіро, що здобув звання доктора наук у галузі економіки 
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в Університеті Джона Гопкінса у США і згодом став ректором Токійського 
економічного університету, оприлюднив статтю, у якій передрікає, щоправда 
вельми суперечливо, майбутнє зникнення синто: “Що станеться із синто на-
далі? Якщо історія нас чогось навчає, то вона демонструє, що, в міру того, як 
нація прогресує й знання збільшуються, політеїзм відступає перед монотеїз-
мом, національні боги зникають із пришестям Єдиного Універсального Бога. 
Богів національної традиції заступає один Бог, що володіє безмежною могут-
тю та знаннями. …Богів синто, як богів Китаю та Індії, витіснить той самий 
процес, який примусив Західний світ прийняти одного найвищого Бога” [Ki-
tasawa 1915, 483]. Як нам тепер добре відомо, ці пророцтва не реалізувалися, 
й ніщо не вказує, що вони здійсняться в майбутньому.

Зворотним боком такого прогресистського універсалізму стало заперечення 
“релігії” як універсальної категорії, що її можна рівно застосовувати до всіх 
часів і культур. Як приклад “м’якого” різновиду такого заперечення можна 
навести вислів відомого дослідника юдаїзму Ніколаса де Ланга, який заува-
жив: «Компаративістське дослідження релігій є академічною дисципліною, 
яка розвинулася на факультетах християнської теології, й вона має тенденцію 
сукупно втискати вельми різні феномени в щось подібне на вузький піджак, 
скроєний на християнський копил. Проблема полягає не лише в тому, що інші 
“релігії”, можливо, мало цікавляться чи взагалі не цікавляться питаннями, які 
є пекуче важливими для християнства, вони можуть взагалі не розглядати 
себе як релігії в такому самому сенсі, що в ньому саме християнство бачить 
себе як релігію» [de Lange 1986, 3].

Труднощі з використанням визначення релігії, що ґрунтується на розумінні 
християнства як ідеального втілення концепту “релігія”, пов’язані не лише зі 
спецификою християнства як релігійного вчення, а й із тією його особливою 
роллю, яку воно відігравало в соціумі й у системі ідентитетів індивіда в захід-
ній культурі.

Функціональне визначення релігії
На моє переконання, проблему з дефініцією поняття “релігія” можна хоча 

б частково розв’язати, якщо ми відмовимося від притаманного християнству, 
особливо в його протестантській версії, розуміння релігії насамперед як систе-
ми чітко артикульованих догматів віри, обов’язкових для сповідування кожним 
адептом і базованих на священному тексті, бо це аж ніяк не є універсальною 
рисою всіх релігій. Як зауважує вже цитований Ніколас де Ланг, «правильним 
буде твердження, що теологія відіграє центральну роль у християнстві, що 
робить його унікальним серед “релігій” у світі» [de Lange 1986, 4]. Релігії пев-
ного типу можуть існувати тисячоліттями без власної глибоко й ретельно роз-
робленої теології, а спроби дати їм теоретичну дескрипцію є факультатив-
ними й після своєї появи не справляють помітного впливу на фактичне 
побутування таких релігій. Інакше кажучи, “теологія”, що з’являється в них 
на тих чи інших підставах, не є доконечною умовою їхнього існування.

Для таких релігій набагато важливішим виявляється не те, правильно чи 
неправильно її адепти думають про священне, тобто мають “правильне вчен-
ня” – ортодоксію, а те, що вони чинять. Тобто для них важливою є насампе-
ред ритуальна вивіреність, на позначення якої в сучасному релігієзнавстві 
використовують термін “ортопраксія” (“правильна дія”). Проте навіть цього не 
завжди вдається досягнути в деяких релігійних традиціях, включно із синто.
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Однак якщо в тому ж синто перша й неуспішна спроба створити єдину, 
тобто прийнятну для всіх культових центрів теоретичну дескрипцію вчення 
датується вже ХІХ ст., то про єдність ритуалів японська еліта почала турбува-
тися ще від самого початку створення японської централізованої державності, 
що й зумовило появу вже в перших юридичних кодексах VII–VIII ст. окремих 
законів, що визначали єдиний ритуальний календарний цикл, деякі пункти 
якого діють донині. 

Навіть у християнстві з його високорозвиненою теологією в його като-
лицькій і православній версії ритуальна складова відіграє вельми важливу, а 
для пересічних вірян – і ключову роль. Як добре відомо, саме важлива роль 
ритуальної складової в католицизмі зазнала й зазнає суворої критики з боку 
протестантських теологів, що вбачають у ній залишки “язичництва” та відмо-
ву від принципів – sola Scriptura (лише Писання) та sola fide (лише віра). Й 
оскільки наука про релігію складалася саме в протестантських країнах, цей 
теологічний, умоглядний аспект релігії почали вважати найважливішим для 
зачислення тієї чи іншої традиції до повноцінної релігії.

На мою думку, ми можемо наблизитися до розв’язання проблеми створення 
універсально застосовного визначення релігії, якщо методологічно відмови-
мося від арістотелівської “сутнісної” дефініції (у трактуванні Карла Поппера) 
і спробуємо дати “функціональне” визначення, тобто запитаємо не “Чим є ре-
лігія?”, а “Для чого потрібна релігія?”.

Я пропоную вважати релігією створений у людському суспільстві “інстру-
мент”, тобто набір певних практик, призначений для контакту з чимось або з 
кимось, здатним в уявленні людей робити те, чого самі люди за жодних умов 
зробити не можуть.

Передумовою створення та функціонування такого інструменту є або зна-
ння, або віра, або й те, й тінше – у найрізноманітніших сполуках і пропорці-
ях – стосовно того, що це “щось” чи “хтось” існує і здатне вступати в контакт 
із людьми в тій чи іншій формі. А уявлення про цього “когось” або “щось” 
можуть разюче відрізнятися в різних релігіях, не кажучи вже про терміни, що 
їх застосовують на його позначення, – бог, дева, теос, deus, шень, маніту, най-
вища реальність тощо.

Я ж користуватимуся найнейтральнішими, на мій погляд, з-поміж прийня-
тих у релігієзнавстві термінами на позначення цього “щось” або “когось” – 
священне чи сакральне, – а стосовно синто вдаватимуся переважно до емічного 
терміна камі, приблизним еквівалентом якого може бути слово “божество”.

Близькою мені є також теоретична позиція американського християнського 
теолога та філософа Джона Гіка, який вважає, фактично розвиваючи славноз-
вісну тезу Миколи Кузанського “una religio in rituum varietate” (“одна релігія в 
різноманітті ритуалів”), що можна розглядати гіпотезу, відповідно до якої всі 
релігії “перебувають у контакті з однією й тією самою найвищою божествен-
ною реальністю, але їхнє відмінне сприйняття цієї реальності, взаємодіючи 
протягом століть із відмінними думкоформами відмінних культур, мусило 
спричинити дедалі більшу диференціацію та контрастні висновки – тому ін-
дуїзм, наприклад, є феноменом, вельми відмінним від християнства, – і всере-
дині них виникли вельми відмінні шляхи переживання та осягнення боже-
ственного” [Hick 1990, 114].

Інакше кажучи, відповідно до поглядів Джона Гіка, які є, по суті, лише 
більш витонченим розвитком поглядів, висловлених ще в V столітті до нашої 
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ери в іронічній манері давньогрецьким філософом Ксенофаном Колофон-
ським, і продовженням ренесансної philosophia perennis, відмінності у сприй-
нятті священного визначаються не його іманентними, внутрішньо притаман-
ними властивостями, а особливостями людських культур, які намагаються 
його виразити у притаманних цих культурам формах. Ці ж відмінності, своєю 
чергою, визнаються особливостями історичного генезису цих культур, а та-
кож середовища, у якому вони формуються та перебувають. 

На мою думку, проте, обговорення цього предмета належить радше, якщо 
не суто, до царини теології та філософії, аніж до царини релігієзнавства, яке 
вивчає релігію як комплексний інструмент, призначений насамперед для за-
безпечення необхідного з тих чи інших причин контакту зі священним. Схе-
матичний внутрішній устрій цього інструменту я спробував подати в діаграмі 
(схема 1).

Схема 1. Структура релігії 

Насамперед слід зазначити, що будь-яка релігія як інструмент має власне 
практичну та описову складові. У практичній складовій можна виокремити 
чотири типологічно подібні групи ритуалів чи практик.

Перша група – це практики пожертви, що тлумачаться максимально широ-
ко. До них належать і матеріальні, речові, і нематеріальні, морально-духовні 
“жертви”. Тобкто практики пожертви не обмежуються лише жертвуванням 
священному тих чи інших речей, предметів та істот, а також полягають і в 
добровільному обмеженні чи відмові від тих чи інших дій, учинків, думок, 
бажань на догоду священному. При цьому суб’єктивно адепти можуть не усві-
домлювати своїх дій як “жертву”, наполягаючи на тому, що вони чинять чи не 
чинять те чи інше з власної волі. Їхня внутрішня мотивація, що випливає з 
прагматичних чи високоморальних міркувань, у цьому разі не має значення. 
Ці практики також можна назвати практиками обміну згідно з відомою рим-
ською формулою “do ut des” – “даю, щоб ти дав”.

Друга група – це магічні чи маніпулятивні практики, коли бажаного дося-
гають завдяки специфічним діям щодо священного, натисканням “таємних 
важелів”, що приводять у рух священне для досягнення бажаного результа-
ту – проголошення таємних заклять, відправлення ритуалів і таке інше. У ба-
гатьох релігіях цей різновид практик засуджується, але вони завжди наявні 
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тією чи тією мірою, особливо на рівні “малої традиції” (згідно з Р. Редфілдом, 
див. далі).

Третя група – це комунікативні практики, спрямовані на забезпечення од-
нобічного чи двобічного контакту зі священним через молитву, зміни стану 
свідомості, різноманітні ворожбитські практики тощо. 

Четверта група – це особливі трансформаційні практики, які мають на меті 
здобування адептом певних ознак священного чи навіть цілковите злиття з 
ним. Ці практики відіграють особливо важливу роль у “релігіях чистого до-
свіду” (за Є. Торчиновим) . У деяких релігійних традиціях, зокрема у христи-
янстві, ці практики здебільшого засуджуються поруч із маніпулятивними, але 
визнається, що священне з власної волі може наділити свого ревного адепта 
певними незвичайними, недоступними пересічній людині рисами. 

Природно, що є різноманітні межові форми практик, проте загалом наведе-
на таксономія має адекватний вигляд.

Для нас важливо зрозуміти, що саме ця практична складова релігій є вод-
ночас і головною, і загальною рисою всіх релігійних традицій без винятку. 
Водночас ця практична складова є найзначущішою для більшості адептів, 
тоді як дескриптивний рівень – це переважно прерогатива релігійних спеціа-
лістів. Умовно кажучи, аби користуватися тим чи іншим інструментом, не 
обов’язково знати, як і на яких принципах його влаштовано. Американський 
антрополог Роберт Редфілд описує цей феномен за допомогою концептів “ве-
ликої” та “малої” традицій, де під “великою традицією” розуміють “традицію 
схильної до рефлексії меншості”, тобто інтелектуалів, які теоретно осмислю-
ють дійсність і свідомо культивують та передають цю традицію, а під “малою 
традицією” – перекази та звичаї “не схильної до рефлексії більшості”, що пе-
редаються “в народі” як даність, без будь-якого осмислення [Redfield 1960, 
42]. Саме релігійність на рівні “малої традиції” і є панівною в суспільстві.

Своєю чергою, дескриптивну складову релігій можна розділити на два рів-
ні репрезентації – міфічний та теоретичний. І якщо міфічний рівень наявний 
у всіх релігіях, то теоретичний, тобто умовна “теологія” як систематичний і 
раціональний опис священного, є відмінною рисою так званих універсальних, 
чи “післяосьових”, релігій (у термінології К. Ясперса, див. детальніше розд. 2). 
Із плином часу деякі “доосьові”, або первинні, релігії здебільшого внаслідок 
контакту з “післяосьовими” релігіями починають створювати й свої теоретич-
ні дескрипції, що відбулося і в синто, як ми побачимо далі, але вони не віді-
грають важливої ролі в практичному побутуванні таких “доосьових” релігій, 
у яких ортопраксія (“правильна практика”) важливіша за ортодоксію (“пра-
вильне вчення”).

На підставі викладеного розуміння релігії ми можемо не лише доволі чітко 
відрізнити релігійні традиції від нерелігійних, а й виразно виокремлювати 
релігії в культурі навіть тоді, коли емічної категорії для позначення їх немає, 
як, наприклад, у традиційній Японії, де застосовувався специфічний катего-
ріально-понятійний апарат на позначення різноманітних духовних традицій, 
що здебільшого збігався з традиційним китайським. 

емічні категорії японської культури на позначення релігійно-філо-
софських традицій

Двома головними термінами, що використовувалися на позначення різних 
духовних феноменів у Китаї та Японії, були “шлях” (яп. міті/до ・ то 道) та 
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“вчення” (яп. осіе/кьо 教). Перший вживався на позначення традицій, у яких 
дескриптивна складова була мінімальною, чи на позначення практичної скла-
дової в традиціях із розвиненою дескриптивною складовою. А другий тер-
мін – навпаки, на позначення дескриптивної складової чи певної самостійної 
теорії. Наприклад, буддизм міг позначатися і як “шлях Будди” (буцудо 仏道, у 
цьому разі йшлося насамперед про його практичний бік), і як “учення Будди” 
(буккьо 仏教, у цьому разі наголошувався дескриптивний аспект), тобто фак-
тично йдеться про дві базові складові “релігії”, що про них ми вже говорили. 
У своєму протиставленні насамперед “настановам (законам) царів” (охо 王
法), тобто канонам і правилам світської влади, на позначення буддизму також 
міг використовуватися вираз “настанови (закони) Будди” (буппо 仏法). Зага-
лом таке позначення певної релігійної системи як “закону” є притаманним, 
наприклад, тому ж індійському буддизмові й індуїзмові (дхарма).

На позначення конфуціанства використовувалося поєднання ієрогліфа, що 
означав послідовника Конфуція, як з ієрогліфом “шлях” (дзюдо 儒道, у цьому 
разі акцент робився на практичному аспекті конфуціанства), так і з ієрогліфом 
“учення” (дзюкьо 儒教) – у такий спосіб вказувалося, що йдеться про де-
скриптивний аспект. Однак самі конфуціанці часто наполягали, що на позна-
чення їхньої традиції краще вживати слово “наука” (гаку 学), тобто дискурс, 
який спирається переважно на раціональну аргументацію, а не на сакральні 
авторитети й тексти, як це є з “ученням” (осіе/кьо 教).

Для традиційного позначення синто використовувався тільки один варіант, 
у якому перший ієрогліф “божество”-камі 神 сполучався з ієрогліфом “шлях”-
то 道, що засвідчувало домінування практичного аспекту в цій релігії. Проте, 
як уже зазначалося раніше, через певний час після проникнення буддизму в 
Японію, тобто після контакту з “осьовою” універсальною релігією, у різних, 
фактично незалежних один від одного культових центрах почали здійснюва-
тися спроби розробки власних “учень”. Однак жодне з них не стало загально-
прийнятим, і навіть цілеспрямовані спроби, підтримані державою після 
революції Мейдзі 1868 року, виробити єдину теоретичну дескрипцію синто й 
запровадити прийнятний для всіх локальних традицій єдиний пантеон 
божеств-камі виявилися провальними.

Жоден з-поміж перелічених “емічних” для китайської та японської культур 
термінів не вживався на позначення суто релігійних традицій, тобто систем, 
призначених, відповідно до запропонованого в цьому розділі визначення, для 
забезпечення контакту зі священним. Терміни “шлях” і “вчення” вживалися й 
на позначення традицій, які вважалися необхідними для досягнення їхньої 
кінцевої мети – контакту зі священним у тій чи іншій формі, – й тих “учень” і 
“шляхів”, де такий контакт зі священним був зайвим або щонайменше фа-
культативним.

Формально таким самим “шляхом”, як і синто, був, наприклад, “шлях вої-
на” (будо 武道) або “шлях чаю” (тядо 茶道), а поряд з “ученням Будди” існува-
ло цілком світське медичне “вчення про плекання життя” (йодзьокьо 養生教).

Це не означає, що “релігій” у Японії не було, а свідчить лише про те, що в 
лінгвоментальному словнику традиційної Японії концепт “релігія” не вио-
кремлювався в особливу категорію. Так само до кінця ХІХ століття й контак-
ту з європейською цивілізацією в Японії не існувало не було окремих термінів 
на позначення таких західних категорій, як, наприклад, “філософія” чи “мис-
тецтво”. Однак це зовсім не означає, що “релігії”, “філософії” чи “мистецтва” 
в Японії до кінця ХІХ ст. не було.
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З одного боку, йдеться про спільну для всіх традиційних суспільств тен-
денцію невиокремлення та нероздільності різних типів духовної діяльності, 
що перепліталися в одне-єдине, нерозчленоване ціле, подібно до того, як у се-
редні віки в Європі філософією іменувалися всі типи пізнавальної діяльності, 
але це також свідчить про особливості японської та, ширше, китайської циві-
лізації, частиною якої була й до певної міри залишається Японія.

Японія культурно входила до сфери так званого китайського цивілізацій-
ного ареалу й розвивалася, зазнаючи опосередкованого (через Корею) чи без-
посереднього культурного впливу Китаю. І не тільки зразки китайської мате-
ріальної культури, а й базові світоглядні концепти, вироблені в Китаї протягом 
тисячоліть, лягли в основу традиційної японської культури. Вслід за китайця-
ми японці вважали, що за межами цього світу не існує світу іншого, ідеально-
го, трансцендентного, окремішнього світу богів, що світ постав у результаті 
спонтанного розділення витокового хаосу й постійної взаємодії двох першо-
принципів – пасивного, “м’якого” інь та активного, “твердого” ян, які в мате-
ріальному плані проявляють себе у вигляді п’ятьох базових елементів (землі, 
води, вогню, металу та дерева), що взаємно поборюють і взаємно породжують 
один одного і т. ін.

Як про найближчий аналог можна говорити про схожий вплив візантій-
ської цивілізації на Русь, але в японському варіанті цей вплив був іще сильні-
шим, що зумовлювалося й географічною близькістю, й тим, що головною мо-
вою писемності аж до кінця ХІХ ст. в Японії була китайська класична мова, 
знання якої було обов’язковим для кожної освіченої людини. Японська мова 
довший час використовувалася лише для запису белетристичної прози та по-
езії, для чого й було винайдено гібридну систему письма, у якій ієрогліфи 
вживалися для запису граматично незмінних слів чи частин слова, а дві ство-
рені на основі ієрогліфіки фонетичних абетки – для запису граматично й фо-
нетично змінних закінчень дієслів і прикметників, їхніх похідних і граматич-
них показників – часток.

Проте це не означає, що нічого нового та самостійного в японській тради-
ційній культурі не було винайдено. Однак усі ці інновації загалом визначалися 
рамками китайської культурної парадигми, особливо на рівні “великої тради-
ції”. Від самого початку японська цивілізація будувалася за взірцем китай-
ської, зберігаючи водночас власні особливості та специфіку. 

Окрім японців, у китайський культурний ареал входили корейці та в’єт-
намці. У нього потрапляли й переважно кочові племена, що мешкали на Пів-
ночі Китаю та часом проривали північний кордон імперії і навіть захоплювали 
владу, засновуючи власні династії. Це стосується насамперед тунгуських пле-
мен, які заснували низку корейських династій, монголів, що правили в Китаї 
як династія Юань (1271–1368), і маньчжурів, що правили в Китаї під назвою 
династії Цінь від 1644-го до 1912 року. Однак сила та привабливість китай-
ської культури були настільки великими, що завойовники невдовзі приймали 
всі її правила та настанови включно з мовою, стаючи фактично китайцями в 
усьому, окрім свого етнічного походження.

Єдність трьох учень: релігійний плюралізм китайської цивілізаційної 
моделі

Однією з найважливіших особливостей китайської цивілізаційної моделі 
була можливість спільного мирного співіснування найрізноманітніших релі-
гійно-філософських учень, усіх тих “шляхів”, “учень”, “наук” і “законів”, про 
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які ми говорили в першому розділі. У традиційному Китаї, так само як і в тра-
диційній Японії, слова й поняття “релігія” в емічному словнику культури не 
було. Різні “шляхи”, “учення”, “науки” та “закони” ставили перед собою ті чи 
інші практичні або теоретичні завдання, для досягнення яких пропонувалися 
ті чи інші способи, методи та засоби. У деяких з-поміж них для досягнення 
поставлених цілей вважали за необхідне вдаватися до божественної допомоги 
чи застосовувати тезу про існування священного в різних видах та іпостасях 
для пояснення тих чи інших феноменів, інші вважали, що в тому особливої 
потреби немає. Проте “шляхи”, “учення” тощо, які в той чи інший спосіб за-
стосовували священне, у жодну особливу емічну категорію не виокремлюва-
лися, і це можна вважати однією з головних особливостей традиційної 
китайської, а разом із нею і японської культури.

Тому в Китаї, наприклад, легко виникло уявлення про взаємну доповню-
ваність чи навіть єдність трьох головних “учень” (кит. сань цзяо вей і 三教
為一) – конфуціанства, даосизму та буддизму. У конфуціанстві, що було пере-
важно морально-політичним ученням, наявність божеств хоча й визнавалася, 
але сам Конфуцій утримувався від будь-яких суджень на цю тему. Буддизм 
вбачав розв’язання проблем людської екзистенції в розриві ланцюга нескін-
ченних народжень і смертей. І тут існування різних божеств визнавалося, але 
всі вони відігравали допоміжну роль стосовно досягнення головної мети. Де-
які різновиди даосизму репрезентували себе як цілком раціональні системи 
оздоровлення (а в ідеалі – й досягнення безсмертя) за допомогою спеціальних 
вправ, сексуальних практик і вживання різного зілля. Окрім цих трьох учень, 
діяла імператорська система культів вшанування Неба та Землі – радше аб-
страктних принципів, аніж божеств, – а також численні народні культи, які не 
вичерпувалися жодним з-поміж згаданих інституційних учень, але викорис-
товували деякі орфанізовані (тобто “осиротілі”, вирвані з первісного контек-
сту головних інституційних релігій) концепції, поняття, божества та ритуали, 
які застосовувалися вельми довільно, у найхимерніших поєднаннях.

Звісно, що і в Китаї траплялися часом гоніння на ті чи інші різновиди 
“шляхів”, “учень”, “наук” і “законів”, зумовлені здебільшого конкуренцією за 
прихильність еліти та, відповідно, ресурси, проте близько VI ст. н. е. остаточно 
склалося уявлення про можливість гармонійого співіснування трьох головних 
інституційних релігійно-філософських традицій із вельми високим рівнем 
теоретичної дескрипції – буддизму, даосизму та конфуціанства, чия єдність 
розглядалася, залежно від мислителя, чи то як взаємодоповнювальна, коли 
окремі частини цієї симбіотичної єдності вбачалися такими, що виконують 
різні функції, чи то як телеологічна, тобто коли ці частини вбачалися такими, 
що мають єдину мету, але йдуть до неї різними шляхами.

Приблизно таке саме ставлення сформувалося й у традиційній Японії. Про-
те замість даосизму, який не прижився в Японії як цілісне інституційне вчення 
(було запозичено лише окремі ідеї та практики), із плином часу, після появи 
теоретичних дескрипцій, на межі XV–XVI ст., з’являється синто. В інтерпре-
тації Йосіда Канетомо (1435–1511), засновника Йосіда синто, синто було ко-
ренем цього дерева, конфуціанство – гілками та листям, а буддизм порівню-
вався із квітами та плодами [НСТ 1970–1992, т. 19, 234]. У період Токуґава 
одним з-поміж найвідоміших було порівняння, яке застосовував відомий 
учений-аграрій і мислитель Ніномія Сонтоку (1787–1856), зокрема він порів-
нював їх із нерозрізнюваними та взаємодоповнювальними компонентами єди-
ної піґулки, що лікує всі недуги [НСТ 1970–1992, т. 52, 233].
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Однак так само, як і в Китаї, окрім цих трьох інституційних релігійно-фі-
лософських традицій, у Японії й далі окремо жили й народні вірування у фор-
мі неінституалізованої релігії та державні ритуали, що мали власну логіку і, 
побудовані первісно за китайським взірцем, лише частково визначалися на-
становами “трьох учень”.

Окрім того, були наявні, знову ж таки запозичені з Китаю, різні концепти 
та дескриптивно-інтерпретаційні схеми, які, з одного боку, не були ексклю-
зивною “власністю” жодної з духовних традицій, а з другого – тією чи іншою 
мірою застосовувалися всіма ними. Насамперед це концепція двох взаємодо-
повнювальних первнів інь і ян, символічна інтерпретаційна схема триграм і 
гексаграм, схема трансмутації п’яти базових елементів, схема чотирьох духів-
охоронців сторін світу тощо. У Японії ці концепти поєдналися в одному, част-
ково інституалізованому “шляху інь-ян” (онмьодо 陰陽道), безпосередніх 
аналогів якому в Китаї не було.

До того ж у Японії існував ще гібридний “шлях удосконалення та набуван-
ня надприродних здібностей” (сюґендо 修験道), що ґрунтувався на синтоїст-
ських, буддійських та даоських концептах і практиках, адепти якого, що 
іменувалися ямабусі (山伏, “ті, що сплять у горах”), прагнули набути надпри-
родних здібностей і, як наслідок, досягти просвітлення через сувору аскетич-
ну практику та взаємодію з локальними божествами-камі гір.

Від XVII ст. це дивовижне розмаїття, що охоплювало десятки різних буд-
дійських, синтоських і синкретичних чи симбіотичних “учень” та “шляхів”, 
доповнять різні культи святих гір, навколо яких формувалися паломницькі 
організації мирян (ко 講), а з початку ХІХ ст. – дедалі більша кількість так 
званих нових і найновіших релігій, загальне число яких досягає нині кількох 
сотень. 

І всі ці “шляхи”, “вчення” та “науки” відносно мирно співіснували й далі 
співіснують між собою (що, природно, не скасовує конкуренції за вплив і до-
ступ до ресурсів) не лише на рівні соціуму, а й в індивідуальному житті, у 
якому та сама особа могла й синхронно, й діахронно протягом свого життя 
користуватися й ритуальними практиками, й інтерпретаційними моделями 
різноманітних “шляхів”, “вчень”, “законів” та “наук” для досягнення тих чи 
інших життєвих цілей.

Це й можна назвати головною особливістю японської та, ширше, китай-
ської цивілізаційної моделі, у якій релігії (тобто інструменти для входження в 
контакт зі священним), що не виокремлюються, як ми пам’ятаємо, в окрему 
категорію, здебільшого не відігравали ролі ядра ані персональної, ані колек-
тивної культурно-національної ідентичності, такої характерної насамперед 
для християнських та ісламських традиційних цивілізацій.

Авжеж, Японія іменувалася, як ми пам’ятаємо, “країною богів”, але вона 
була також і “землею будд”. Цікаво зазначити, що у своєму листі до порту-
гальського намісника на Філіппінах уже згадуваний нами сьоґун Токуґава 
Ієясу не забув нагадати, що “будди та камі у своєму прояві є єдиними” [ККН 
1989–1991, т. 6, 219]. Під заборону потрапляли лише ті вчення, які претенду-
вали на виключне володіння істиною. Насамперед це стосувалося християн-
ства, про що ми вже говорили, та одного з відгалужень буддистської школи 
Нітірен-сю, яке відмовлялося визнавати навіть відносну істинність інтерпре-
тацій інших буддійських шкіл. 
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вторинні функції релігії
Раніше я говорив про те, що визначаю релігію насамперед як інструмент 

для контакту людей зі священним. Проте, окрім цього головного призначення, 
релігії можуть виконувати й інші функції, які порівняно з головною функцією 
забезпечення контакту зі священним можна назвати вторинними. Усі ці вто-
ринні функції можна поділити на три великі групи – світопояснювальні (за-
гальне тлумачення світоустрою), ідеологічні (легітимація влади та соціального 
ладу) та соціально-нормативні (встановлення загальноприйнятих норм пове-
дінки) (див. схему 2).

Їхня вторинність пояснюється тим, що їх можуть задовольняти й задоволь-
няють у багатьох суспільствах не лише релігія, а й інші типи духовно-
пізнавальної діяльності людини – наука, філософія, світська ідеологія тощо. 
Тобто, на відміну від забезпечення контакту зі священним у тій чи іншій фор-
мі релігія не має монополії на виконання цих функцій, і тому їх можна визна-
чити як вторинні.

Схема 2. вторинні функції релігії 

Одна з головних особливостей китайської та японської культур полягає в 
тому, що, на відміну від культури країн з панівною авраамічною релігією 
(юдаїзм, християнство, іслам), усі ці функції могли забезпечуватися й реально 
забезпечувалися різними релігійно-філософськими традиціями, тоді як у єв-
ропейських і близькосхідних суспільствах усі ці функції в ідеалі мали вико-
нуватися однією з авраамічних релігій, а будь-яке відступництво від цього 
правила суворо каралося чи засуджувалося. 

Людина ж культури китайського цивілізаційного ареалу була здебільшого 
вільною у виборі “шляхів”, “учень” і “наук”, часто сполучаючи їх у різних 
комбінаціях залежно від того, досягнення якої мети вона перед собою ставила. 

Синто активно застосовувалося для легітимації влади та контролю за при-
родними стихіями, тоді як буддизм, конкуруючи із синто в цих сферах, зміг 
запропонувати ще й цілісну світопояснювальну схему та обґрунтувати, вихо-
дячи з неї, певні універсальні норми та правила поведінки, що мали привести 
до досягнення бажаного й за життя, й після смерті. Конфуціанство в його кла-
сичній і чжусіанській версії (так зване неоконфуціанство) від ХІІ ст. викорис-
товувалося правлячою елітою як своєрідна політична філософія, а потім й 
основа моралі насамперед правлячого стану, спираючись на яку визначали 
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справедливість і припустимість тих чи інших заходів або вчинків. Конфуціан-
ство багато в чому доповнило, а згодом і відсунуло буддійські етичні стандар-
ти, особливно наприкінці XVII ст., коли буддистська картина світобудови 
почала здаватися японській еліті дедалі менш переконливою. 

Основою багатьох світоглядних схем було також базове для китайської ци-
вілізації уявлення про дуальну й водночас таку, що перебуває в динамічній 
єдності, природу світобудови, яку описували як постійно мінливу взаємодію 
двох первнів, що називалися інь та ян і характеризувалися як, відповідно, тем-
не та світле, пасивне й активне, жіноче та чоловіче, земне й небесне, м’яке та 
тверде тощо. Ця взаємодія породжувало все розмаїття світу – “безліч сутнос-
тей” (万物) у традиційній термінології. 

Графічно цю динамічну рівновагу зображали у формі кола, складеного з 
двох “ком” білого та чорного кольорів, у потовщеній частині яких розташова-
но точку протилежного кольору, що мало наочно демонструвати уявлення про 
те, що навіть у своєму максимумі в принципі інь міститься часточка ян, і на-
впаки. Тут важливо зазначити, що визначення інь як, наприклад, темного чи 
пасивного первня сприймалося не як щось негативне, не як певне зло, що по-
требує подолання (як, скажімо, у дуальній схемі маніхейства), а як необхідний 
і невід’ємний аспект буття, аксіологічно нейтральний.

Це загальне уявлення, що не було виключно “власністю” жодного зі “шля-
хів”, “учень” чи “наук”, широко застосовувалося всіма ними як базова інтер-
претаційна схема, і синто також не стало винятком. Вплив цієї схеми можна 
побачити вже з міфологічної дескрипції синто, у якій схема взаємодії двох 
первнів і “безлічі речей”, що вони породжують, позбувалася своєї абстрак-
тності та символічності й поверталася до первісної тілесності та сексуальнос-
ті. Граничної міри еклектичності ситуація в Японії в духовній царині досягла 
в період правління сьоґунів Токуґава, які встановили своє правління на почат-
ку XVII ст.

Наприклад, сьоґуни Токуґава, фактичні правителі Японії від 1613-го до 
1868 р., для легітимації своєї влади в рамках синтоїстської парадигми створи-
ли культ першого сьоґуна Токуґави Ієясу, деїфікувавши його під іменем Тосьо 
Дайґонґен (東照大権現 Великий Аватар, що сяє зі сходу), який мав стати ек-
вівалентом та альтернативою культові імператорського предка богині сонця 
Аматерасу (天照 Та, що сяє з небес). Водночас ними всіляко заохочувалися 
конфуціанські теорії, що використовувалися для обґрунтування права роду 
Токуґава на управління країною та справедливість соціального ладу. Шістьох 
з-поміж сьоґунів Токуґава було поховано згідно з буддійським обрядом у хра-
мі Дзодзьодзі школи Чистої Землі, а ще шістьох – у храмі Канейдзі школи 
Тендай, що були розташовані відповідно до законів китайської геомантії фен-
шуй на північний захід і південний захід від резиденції сьоґунів у місті Едо 
(нині Токіо) для її магічного захисту. А свою вирішальну перемогу над вій-
ськами західної коаліції в 1613 році сьоґуни Токуґава відзначали щорічно 
грандіозним святкуванням у святилищі Канда, одним з-поміж божеств якого 
вшановувався бунтівний генерал Тайра-но Масакадо (?–940), що вчинив зако-
лот проти імператорської влади, свої ж моління за здоров’я та добробут підно-
сили у храмі Сенсодзі, присвяченому бодхісаттві Каннон. Водночас Токуґави 
особливо опікувалися синто-буддійським святилищем Тойокава Інарі, розта-
шованим у їхній отчині, у якому культ первісно аграрного божества Інарі 
зливався з ушануванням тантричного жіночого божества Дакіні, чиїми види-
мими образами, посланцями та засобами пересування вважалися білі лисиці.
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Цей список можна було б доповнювати й далі, але, певно, вже згаданого 
достатньо, аби скласти собі уявлення про особливості функціонування 
релігійно-філософських учень у традиційній Японії.
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Чи була в Японії релігіЯ?
A. А. Накорчевський

У статті розглядається специфіка функціонування “релігій” у країнах китайського 
цивілізаційного ареалу в цілому і Японії зокрема. Для цього зроблена спроба поточ-
нити теоретичне розуміння того, чим є релігія як у її сутностному, так і фукціональ-
ному аспекті, а також порівнюється специфіка релігійного світогляду в країнах да-
лекосхідної та західної цивілізацій. У теоретичному плані вводяться поняття про 
первинні та вторинні функції релігії, а також стверджується неможливість універ-
сального застосування концепту “релігія”, якщо він базується суто на “західному” 
розумінні релігії в одному з її авраамістичних (іудео-християно-мусульманських) ва-
ріантів.

Ключові слова: релігія, релігієзнавство, Японія, Китай

была ли в Японии религиЯ?
А. А. Накорчевский

В статье рассматривается специфика функционирования “религий” в странах ки-
тайского цивилизационного ареала в целом и Японии в частности. Для этого пред-
принята попытка уточнить теоретическое понимание того, чем является религия как 
в ее сущностном, так и фукциональном аспектах, а также сравнивается специфика 
религиозного мировоззрения в странах дальневосточной и западной цивилизаций. В 
теоретическом плане вводятся понятия о первичных и вторичных функциях религии, 
а также утверждается невозможность универсального применения концепта “рели-
гия”, если он базируется исключительно на “западном” понимании религии в одном 
из ее авраамических (иудео-христиано-мусульманских) вариантов.

Ключевые слова: религия, религиоведение, Япония, Китай
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