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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасний світ диктує умови, за яких країни здійснюють 
активну зовнішньоекономічну діяльність задля забезпечення сталого розвитку 
власної національної економіки та соціального добробуту. Незалежна Україна, як 
повноцінний суб’єкт міжнародних відносин, формує власну зовнішньоекономічну 
стратегію, яка базується на принципах євроатлантичної інтеграції та із визначенням 
пріоритетів розвитку міжнародних зв’язків. Одним із пріоритетних напрямів 
міжнародного співробітництва незалежної України є азійський вектор, а саме 
співробітництво з Китайською Народною Республікою – одним із світових 
економічних та політичних лідерів ХХІ століття.   

Співробітництво між незалежною Україною та Китаєм задекларовано в 
державних документах як співпраця стратегічного партнерства, що вимагає від наших 
держав здійснення постійних кроків у забезпеченні практичної реалізації 
проголошеного напряму. У цьому зв’язку є зрозумілою необхідність наукового 
осмислення та узагальнення із суспільно-географічної позиції формування, реалізації 
та перспектив розвитку українсько-китайських зовнішньоекономічних зв’язків. Адже 
саме географічний підхід у дослідженні двосторонніх зовнішньоекономічних зв’язків 
є найбільш цілісним, оскільки полягає у концептуалізації та конкретизації об’єкту 
вивчення через призму географічного простору (територіальність, географічні 
реквізити, зовнішньоекономічні потоки у геопросторі), місця (специфіка та 
унікальність країни) та мірила (глобальний, регіональний, локальний). 

Вагомий внесок у розвиток теорії та методології дослідження геопросторового 
розвитку світового господарства та географії основних форм зовнішньоекономічних 
зв’язків зроблений такими українськими та закордонними вченими-географами, як: 
С. Запотоцький, О. Любіцева, Є. Маруняк, П. Масляк, Я. Олійник, І. Смирнов,  
О. Топчієв, О. Шаблій, Б. Яценко, М. Алісов, В. Максаковський, Б. Хорєв, Р. Аблер 
(R. Abler), Е. Амін (A. Amin), Л. Пулсіпер (L. Pulsipher), Г. Шаткін (G. Shatсin), а також 
вітчизняними та закордонними вченими-економістами, зокрема: Л. Даниленко,  
В. Козиком, Л. Лазебник, Л. Панковою, А. Філіпенком, С. Бракманом (S. Brakman),  
Г. Карретсеном (H. Garretsen), А. Керемом (A. Kerem), П. Кругманом (P. Krugman). 

Значна кількість публікацій вітчизняних та закордонних науковців присвячена 
ролі Китаю у світовій політиці, світовому господарстві та формуванню окремих 
напрямів його зовнішньоекономічної діяльності, зокрема з Україною, що ретельно  
розглядались з точки зору як соціально-економічної географії, так і міжнародної 
економіки та економічної історії. Серед авторів, що присвятили свої роботи даній 
проблематиці, варто виділити В. Величка, О. Голікова, А. Гончарука, В. Кіктенка, 
В. Кіптенко, К. Мезенцева, О.Олейника, Н. Татаренка, Є. Бажанова, В. Портякова,  
Н. Фомічову, Ч. Фицджеральда (C. Fitzgerald), Л. Цяня. 

Суспільно-географічній характеристиці зовнішньоекономічних зв’язків 
України з іншими країнами світу присвячено дисертаційні роботи на здобуття 
наукового ступеня кандидата географічних наук: А. Килимчук (2017 р.),  
В. Ободовської (2017 р.), І. Хільчевської  (2003 р.).  

Проте, дослідження зовнішньоекономічних українсько-китайських зв’язків у 
суспільно-географічному аспекті до цього часу не здійснювались. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Представлене 
дисертаційне дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідної роботи 
географічного факультету та кафедри країнознавства і туризму Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, а саме з темою № 16КП050-02 
“Роль рекреаційної діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського 
населення похилого віку на засадах сталого розвитку” (автором було забезпечено 
збір, узагальнення та аналіз матеріалів, зокрема статистичних даних з використання 
міських парків у туризмі людей похилого віку у Китайській Народній Республіці, 
довідка про впровадження № 050/574-30 від 20.03.2018). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є суспільно-
географічне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України та Китайської 
Народної Республіки в сучасних умовах та визначення перспективних напрямів 
співпраці. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:  
- розкрити теоретико-методологічні засади суспільно-географічного 

дослідження зовнішньоекономічних зв’язків країн; 
- дослідити геопросторову організацію зовнішньоекономічних зв’язків України 

(за їх основними формами) та чинники, що їх зумовлюють; 
- здійснити суспільно-географічний аналіз зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами між Україною та КНР та виявити регіональні особливості цієї торгівлі між 
КНР та областями України; 

- охарактеризувати географію українсько-китайського співробітництва в 
інвестиційній сфері; 

- розкрити географічні особливості співпраці між Україною та Китайською 
Народною Республікою з розвитку міжнародних транспортних коридорів і логістики; 

- охарактеризувати географію співробітництва між Україною та КНР у сфері 
науки та техніки; 

- виконати суспільно-географічну оцінку співробітництва між Україною та 
Китайською Народною Республікою у сфері туризму;  

- дослідити договірно-правову базу українсько-китайського співробітництва в 
розрізі сфер взаємодії та її вплив на географію зовнішньоекономічних зв’язків; 

- визначити та обґрунтувати перспективні напрями торговельно-економічного 
співробітництва України та Китаю та їх географічний вимір. 

Об’єктом дослідження є українсько-китайські зовнішньоекономічні зв’язки у 
різноманітності їх видів та форм.  

Предметом дослідження є геопросторова організація основних форм 
зовнішньоекономічних зв’язків України та Китайської Народної Республіки.  

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження використовувались як 
загальнонаукові, так і спеціальні методи суспільно-географічної науки, у т.ч. 
літературний, статистичний, порівняльно-географічний, економіко-математичний, 
багатовимірної статистики, табличний, графічний та картографічного моделювання. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних 
справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної служби статистики 
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України, обласних державних адміністрацій, Міністерства комерції Китайської 
Народної Республіки, Національного бюро статистики КНР, Національної 
адміністрації  туризму КНР, Світового банку, Всесвітньої туристичної організації, а 
також наукові публікації у фахових виданнях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
 

вперше:  
 

- розкрито теоретичні засади комплексної геопросторової організації українсько-
китайських зовнішньоекономічних зв’язків; 

- здійснено в незалежній Україні суспільно-географічне дослідження 
зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та Китайською Народною 
Республікою; 

- здійснено суспільно-географічну інтерпретацію двосторонніх українсько-
китайських зовнішньоекономічних зв’язків за їх основними формами; 

 

удосконалено: 
 

- поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного дослідження 
зовнішньоекономічних зв’язків держав; 

- методику суспільно-географічного аналізу міждержавного 
зовнішньоекономічного співробітництва на прикладі співпраці України та КНР; 

 

отримали подальший розвиток: 
 

- методологічні засади суспільно-географічного дослідження міждержавних 
зовнішньоекономічних зв’язків; 

- обґрунтування напрямів та визначення заходів, що необхідні для інтенсифікації 
українсько-китайського співробітництва та виведення його на задекларований рівень 
стратегічного партнерства; 

- методика кількісної оцінки інвестиційної привабливості регіонів за допомогою 
кластерного аналізу (на прикладі областей України для КНР). 

 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційного 
дослідження можуть бути використані для: 

- розроблення державної стратегії співробітництва України з КНР, у частині 
зовнішньоекономічного співробітництва; 

- удосконалення нормативно-правової бази українсько-китайського 
зовнішньоекономічного співробітництва; 

- удосконалення регіональної політики (з розробки концепцій, програм та 
заходів) з розвитку зовнішньоекономічного співробітництва областей України з 
центральним урядом та провінціями КНР. 

Основні наукові положення дисертації, теоретичні та практичні рекомендації 
використано у роботі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
(Мінекономрозвитку), зокрема при підготовці та проведенні п’ятого спільного 
засідання (2017 р.) Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі 
співробітництва між Урядом України та Урядом КНР (далі - Підкомісія), а також у 
матеріалах до проведення зустрічей керівництва Мінекономрозвитку України з 
представниками китайських урядових установ у період 2016 - 2017 рр. (довідка  
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№ 4313-06/23459-07 від 01.06.2018 р.). Також, положення дисертаційної роботи 
враховані Мінекономрозвитку України в матеріалах з підготовки до шостого засідання 
Підкомісії у вересні 2018 р., м. Київ (довідка № 4313-06/23459-07 від 01.06.2018 р.). 
Результати авторського дослідження стану та перспектив розвитку українсько-
китайського торговельного співробітництва (у регіональному розрізі) знайшли 
використання у розробці бізнес-стратегії та планів оперативної діяльності української 
транспортно-логістичної компанії "Делівері енд Кліренс" (довідка № 17/037 від 
08.05.2017 р.) та української дистриб’юторської компанії “Мікон трейд” (довідка 
№03/12 від 08.05.2017).  

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальні дисципліни 
«Географія світового господарства», «Географія глобальних господарських 
взаємодій», «Географія глобального співробітництва», «Географія міжнародного 
транспорту» та «Географічна логістика» на географічному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 050/600-30 від 
01.12.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в 
якій викладено результати власного суспільно-географічного дослідження 
українсько-китайського зовнішньоекономічного співробітництва. Наукові висновки 
та положення, представлені у дисертації, сформульовані особисто. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, у роботі використані лише ідеї та положення, що 
отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та висновки 
дисертації викладені у доповідях на: 37-й Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет конференції “Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 
розвитку” (м. Переяслав-Хмельницький, 2017), VІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції “Ключові питання в сучасній науці” (м. Софія, Болгарія, 2011), 
VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Наука та технології: крок у 
майбутнє” (м. Прага, Чехія,  2011), VІ Міжнародній науково-практичній конференції 
“Наука та технології: крок у майбутнє” (м. Прага, Чехія, 2010). 

Публікації. За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, 
опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,0 д.а. (2,4 д.а. належать 
особисто автору), із них 5 статей у наукових фахових виданнях України (1,6 д.а.); 
2 статті в іноземних наукових періодичних виданнях (0,7 д.а.); 4 тези доповідей у 
матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій 
(0,7 д.а.).   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох 
розділів, висновків та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок, з 
них основного тексту 160 сторінок. Список використаних джерел включає 
(192 найменування, розміщених на 25 сторінках, з них 16 латиницею), містить 
17 рисунків, 27 таблиць та 22 додатки.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми дослідження, 
сформульовано його мету та завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито наукову 
новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо їх 
апробації. 
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У першому розділі «Теоретико-методологічні засади суспільно-
географічного дослідження українсько-китайських зовнішньоекономічних 
зв’язків» розглянуто теоретичні питання суспільно - географічного дослідження 
українсько-китайських зовнішньоекономічних зв’язків. Розкрито поняттєво-
термінологічний апарат з географічного дослідження зовнішньоекономічних зв’язків 
держав. Проаналізовано наукові підходи щодо визначення поняття 
“Зовнішньоекономічні зв’язки” з позиції економічної географії, міжнародної 
економіки та геологістики. Поняття “Зовнішньоекономічні зв’язки” як суспільно-
географічна категорія, являє собою комплексну систему форм міжнародного 
співробітництва держав, регіонів, компаній, інтеграційних угрупувань у всіх сферах 
економіки, що виникає на основі міжнародного географічного поділу праці.  

Для будь-якої країни здійснення зовнішніх зв’язків з іншими країнами світу 
чи інтеграційними угрупуваннями є важливою складовою комплексу зовнішньої 
політики держави. Основу зовнішніх зв’язків України становлять 
зовнішньоекономічні зв’язки, що визначаються багатьма чинниками, зокрема: 
вигідним географічним та транспортно-логістичним положенням, потужним та 
різноманітним природно-ресурсним потенціалом, галузевою та регіональною 
структурою національного господарського комплексу, розвинутою транспортною 
мережею, потужним науково-технічним потенціалом, значним демографічним 
потенціалом та висококваліфікованою робочою силою тощо. Реалізуються 
зовнішньоекономічні зв’язки держав у таких формах, як: міжнародна торгівля 
товарами та послугами, міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва, 
міжнародні капіталовкладення (інвестиції), міжнародний обмін робочою силою, 
науково-технічна співпраця, спільне будівництво господарських об’єктів тощо.  

Міжнародна торгівля товарами являє собою найстарішу форму економічних 
зв’язків між державами, що знаходить своє відображення в експортно-імпортних 
операціях. З урахуванням важливості транспортно-логістичного чинника у суспільно-
географічних дослідженнях зовнішньоторговельних зв’язків держав складено 
логістичні схеми геопросторової організації переміщення товарів з використанням 
сухопутних транспортних коридорів, морських шляхів, а також особливостей 
геопросторової організації міжнародної торгівлі послугами. Удосконалено 
поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного дослідження 
зовнішньоекономічних зв’язків держав, зокрема запропоновано тлумачення таких 
термінів як: “Пункт виробництва”, “Місце завантаження”, “Місце призначення”,  
“Пункт споживання” відносно країни-експортера, країни-імпортера та транзитної 
країни при практичному здійсненні зовнішньоекономічних операцій. При цьому 
“Пункт виробництва” – точковий елемент територіальної структури господарства 
функцією якого є створення матеріальних благ (продукції) та послуг; “Місце 
завантаження” – частина геоекономічного простору на території якого здійснюється 
процес переміщення вантажу з місця виробництва до відповідного транспортного 
засобу з метою його подальшого транспортування; “Місце призначення” – заздалегідь 
визначена частина геоекономічного простору на території якого здійснюється процес 
переміщення вантажу з транспортного засобу до покупця; “Пункт споживання”– 
точковий елемент території призначений для продажу товарів та послуг покупцям.  
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Однією з передумов формування зовнішньоекономічного сектору України є 
розвиток національного господарства та його участь у міжнародному географічному 
поділі праці. Національний господарський комплекс (НГК) України, як чинник 
формування системи зовнішньоекономічних зв’язків України, має таку галузеву 
структуру: 1) матеріальне виробництво (виробнича сфера), що включає в себе 
промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт (виробничий); 
2) сферу послуг (або невиробничу сферу). Характерним для галузевої структури НГК 
України, за даними Державної служби статистики України (2016 р.), є переважання 
сфери послуг над сферою матеріального виробництва (57%). Загалом НГК України 
представляє собою сукупність різноманітних галузей, підгалузей, підприємств, які 
пов’язані між собою різними видами зв’язків та територіально розташовані в різних 
регіонах (областях) держави. Однією із головних галузей, що відноситься до 
виробничої сфери та залишається ключовою в економіці України, є промисловість. 
Частка промислового виробництва у ВВП країни складає 21%, а частка промислової 
продукції в українському експорті товарів сягає 74%.  

 
 

У регіональному відношенні промислове виробництво розподілено за 
областями України нерівномірно. Так, 65,8% обсягу промислової продукції (за 
вартістю) сконцентровано у семи областях: Дніпропетровській (18,4% від загального 
обсягу), Донецькій (11,8%), м. Києві (8,4%), Запорізькій (8,1%), Харківській (7,4%), 
Полтавській (7,1%), Київській (4,7%). Частка деяких областей у промисловому 
виробництві України є незначною. Так, менше 2% обсягу промислового виробництва 
припадає на: Івано-Франківську, Сумську, Хмельницьку, Житомирську, Рівненську, 
Херсонську, Кіровоградську, Чернігівську, Волинську, Закарпатську, Тернопільську, 
Чернівецьку області. За показником вартості обсягу сільськогосподарської продукції 
до ТОП 5 регіонів України увійшли такі області, як: Вінницька, Полтавська, 
Дніпропетровська, Харківська, Черкаська, Київська. У невиробничій сфері НГК 
України структура вироблених та реалізованих послуг наступна: транспортні послуги 
– 44,7%, послуги у сфері інформації та телекомунікації – 19,1%, послуги у сфері 
професійної, наукової та технічної діяльності - 10,6%. За обсягами вартості 
реалізованих послуг лідерами в Україні є м. Київ, Одеська та Дніпропетровська 
області. 

 

Зовнішньоекономічні зв’язки України повинні формуватися як органічна 
складова національного господарства, що пов’язує її з господарствами інших країн 
для розв’язання сукупності проблем та з метою задоволення різноманітних потреб 
суспільства як у сфері виробництва, так і у сфері споживання. У 
зовнішньоекономічній діяльності України основною складовою є розвиток і 
поглиблення торговельно-економічного співробітництва з країнами світу. 
Геопросторова організація зовнішньоторговельних зв’язків України є досить 
складною. Не зважаючи на те, що частка європейських країн у структурі зовнішньої 
торгівлі України є переважаючою, останнім часом помітно зростає присутність 
азійських країн, зокрема КНР у структурі зовнішньої торгівлі України (рис. 1). 
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Україна, як повноцінний суб’єкт світового господарства, приділяє особливе 
значення розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Азіатсько-
Тихоокеанського регіону. Така зацікавленість України до зазначеного регіону 
зумовлена низкою причин. Насамперед, це становлення регіону в якості нового 
“центру сили” світового господарства за участю Китайської Народної Республіки. 
Україна нині переживає складні часи, що зумовлено багатьма чинниками, серед яких 
необхідно виокремити: російську анексію Криму, проведення Операції об’єднаних 
сил на сході України, переорієнтацію зовнішньої торгівлі товарами та послугами на 
ринок ЄС та інші світові ринки.  

Ураховуючи вищевикладене та з огляду на такі чинники як встановлення 
курсу стратегічного партнерства між Україною та КНР, Ініціативи КНР «Один пояс, 
один шлях», відсутності у двосторонніх відносинах конфліктних питань тощо, 
суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічного співробітництва 
України з КНР є надзвичайно актуальним та, за своїм змістом, найбільш 
всеохоплюючим. Відповідно автором удосконалено методику суспільно-
географічного дослідження зовнішньоекономічних зв’язків країн, що передбачає 
виконання наступних етапів: а) збір та узагальнення інформації з наукових 
літературних джерел щодо виявлення та розкриття теоретичних аспектів суспільно-
географічного дослідження зовнішньоекономічних зв’язків держав; б) виокремлення 
та оцінювання чинників формування та функціонування зовнішньоекономічних 
зв’язків між Україною та КНР; в) проведення просторово-часового аналізу 
зовнішньоекономічного співробітництва між Україною та КНР за їх основними 
формами; г) визначення перспектив розвитку українсько-китайського 
співробітництва, у т.ч. в суспільно-географічному вимірі, з використанням 
кластерного та SWOT аналізів.  

У другому розділі «Географічна характеристика основних форм 
українсько-китайського зовнішньоекономічного співробітництва» досліджено 
геопросторовий аспект торгівлі між Україною, її регіонами та КНР; проаналізовано 
стан українсько-китайського співробітництва в інвестиційній сфері, у сфері науки і 
техніки, туризмі; визначено можливості співпраці в рамках розвитку міжнародних 
транспортних коридорів та Ініціативи “Один пояс, один шлях”. 

Українсько-китайські відносини на даний час являють собою широкий спектр 
різноманітних форм зовнішньоекономічних відносин, які охоплюють напрями від 
торгівлі товарами та послугами до різних видів виробничої кооперації, співпраці в 
інвестиційній, науково-технічній, туристичній та інших сферах. Однак, однією з 
основних форм українсько-китайського співробітництва залишається взаємодія саме 
у сфері торгівлі, що відіграє велике значення для розвитку економік як України, так і 
Китайської Народної Республіки. Динаміку двосторонньої торгівлі товарами між 
Україною та КНР відображено на рис. 2. 



8 

 
 

Рис. 2. Динаміка двосторонньої торгівлі товарами між Україною та КНР  
(2006-2016 рр., млн. дол. США) 

 

Досліджено товарну структуру експортно-імпортних операцій між нашими 
країнами. Встановлено, що протягом останніх десяти років (2006-2016 рр.) Україна 
експортувала до КНР, як основні товарні статті, мінеральні продукти (сіль, сірку 
тощо), продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей, машини та устаткування. 
Нині у структурі українського експорту до КНР збільшується частка продукції 
аграрної галузі. З Китаю імпортувалися: машини та устаткування, текстиль та 
текстильні вироби, неблагородні метали та вироби з них, пластмаси та каучук, взуття, 
головні убори, парасольки, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості, транспортні засоби, різні промислові товари. 

Для торгівлі послугами між Україною та КНР характерним є те, що частка 
послуг у торгівлі є досить низькою, зокрема, не більше 2% ( 2016 р.). До 2013 р. для 
України спостерігалось позитивне сальдо в торгівлі послугами, нині – негативне. У 
структурі українського експорту послуг до Китаю домінують: транспортні послуги - 
54,3%, ділові послуги  –  22,8%, послуги з ремонту та технічного обслуговування та 
ті, що не віднесені до інших категорій – 8,2%. У структурі імпорту послуг з Китаю 
переважають послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 57,7% та транспортні 
послуги – 6,2%. У розрізі областей України виявлено, що 92% обсягу 
зовнішньоторговельних операцій із КНР (за вартістю) припадає на 10 областей 
України. Зокрема, до ТОП 10 регіонів України за обсягами товарообігу з Китаєм 
(2016 р.) входять: м. Київ, Дніпропетровська область, Київська область, Одеська 
область, Харківська область, Закарпатська область, Полтавська область, Львівська 
область, Вінницька область, Запорізька область. При цьому м. Київ забезпечує майже 
половину (48%) обсягу торгівлі товарами між Україною та КНР за вартістю.  

Дослідження торговельного співробітництва між регіонами України та КНР за 
10 років (2006-2016 рр.) дозволило виділити певні тенденції. Так, майже усім регіонам 
України не вдалося забезпечити зростання обсягів експорту товарів до Китаю (крім 
Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Миколаївської областей). Також 
постає питання щодо необхідності диверсифікації товарної структури українського 
експорту до КНР (рис. 3). 
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Рис. 3. Географія українсько-китайської зовнішньої торгівлі товарами за 

регіонами України, 2016 р. 
Китайські інвестиції (ПІІ) в економіку України складають лише 0,05% (2016 р.) 

від загального обсягу інвестицій в економіку України, що є недостатнім та є одним із 
резервів розвитку зовнішньоекономічних зв’язків між нашими країнами.  Місце КНР 
серед країн світу за обсягами прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку 
України, представлене у табл. 1.  
 

Таблиця 1. Місце КНР серед країн світу за обсягами прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) в економіку України, 2016 р. 
 

№ Країна Обсяг ПІІ, 
млн. дол. США 

Питома вага у 
загальному обсязі ПІІ, 

% 
 ПІІ усього 37 513,6 100 
1.  Кіпр 10 239,5 28,3 
2.  Нідерланди 6 184,7 17,1 
3.  Російська Федерація 3 036,9 8,4 
4.  Велика Британія 1 790,3 5,0 
5.  Віргінські острови 1 715,0 4,7 
6.  Німеччина 1 598,2 4,4 
7.  Австрія 1 559,8 4,3 
8.  Швейцарія 1 390,8 3,8 
9.  Франція 1 305,4 3,6 
10.  Польща 758,3 2,1 
…. ……….. …….. ………. 
55 КНР 18,6 0,05 
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Аналіз українсько-китайського співробітництва в інвестиційній сфері (за даними 
2010-2016 рр.) надав можливість встановити наступне: а) незначні обсяги залучення 
китайських інвестицій в економіку України; б) спрямованість китайських інвестицій 
в Україну до підприємств у сфері промисловості, у т. ч. деревообробної; а також – 
сільського господарства, транспорту, оптової та роздрібної торгівлі;  
в) спрямованість українських інвестицій до КНР переважно у підприємства 
переробної промисловості; г) наявність значних регіональних диспропорцій (за 
областями України) із залучення китайських інвестицій.  

Застосування кластерного аналізу дозволило виявити кластери областей 
(регіонів) України із: а) високим рівнем привабливості для китайських інвестицій 
(кластер № 1 - м. Київ); б) середнім рівнем привабливості (кластер № 2 – 13 областей: 
Вінницька, Полтавська, Київська, Львівська, Дніпропетровська, Харківська, 
Запорізька, Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, 
Херсонська області); в) низьким рівнем привабливості (кластер № 3 – 9 областей: 
Волинська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Івано-Франківська, 
Тернопільська, Черкаська, Закарпатська, Чернівецька області) та г) моногалузевим 
характером (кластер № 4 – 2 області: Донецька, Луганська області). Області, що 
увійшли до кластеру № 2 є особливо привабливими для китайських інвесторів через 
високий рівень та значні обсяги виробництва та переробки промислової та 
сільськогосподарської продукції. 

 
Рис. 4. Географія прямих іноземних інвестицій із КНР  

до регіонів України, 2016 р. 
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У світлі проголошеної урядом КНР Ініціативи “Один пояс, один шлях” 
особливої актуальності набуває питання співпраці між Україною та КНР з розвитку 
міжнародних транспортних коридорів (МТК). Ця Ініціатива Китаю, яка по суті є його 
державною стратегією, включає проекти “Економічного поясу Шовкового шляху” та 
“Морського шляху 21 століття”. Змістом цієї китайської Ініціативи є розвиток 
транспортно-логістичного обслуговування та використання ресурсів територій, що 
прилягають до транспортних комунікацій. Отже, ця Ініціатива передбачає створення 
на базі міжнародних транспортних коридорів комплексної багатогалузевої 
інфраструктури, а саме – господарського поясу, що формується на базі транспортної 
артерії та використовує для цього можливості (ресурси) території двох видів: 
1. Розвиток галузей та підгалузей, які тяжіють до основних видів транспорту 
міжнародного транспортного коридору – залізничного, автомобільного, морського 
тощо, що задіяні у створенні транспортного коридору, і відповідного економічного 
поясу. У географічному розумінні – це ті підгалузі (в основному це – сервісна 
активність з обслуговування головного виду транспорту МТК – логістика, ремонт 
рухомого складу, навчальні центри), які територіально тяжіють до транспортної 
мережі, а особливо – до її транспортних центрів та вузлів. 2. Розвиток галузей, які 
використовують ресурсні можливості території, що прилягає до транспортних 
шляхів. До таких видів ресурсів можна віднести мінерально-сировинні, 
сільськогосподарські, а до галузей – добувну та агропереробну промисловість тощо. 
Передбачається створення інтегрованого багатогалузевого ланцюга ресурсного та 
енергетичного співробітництва Китаю із зацікавленими державами. 

Географічно, згідно з Ініціативою “Один пояс, один шлях”, передбачається  
транспортно та економічно з’єднати Китай з країнами Європи, Азії та Африки за 
такими напрямками як: а) Китай – Європа через Центральну Азію (за участю 
України); б) Китай – Близький Схід; в) Китай – Південно – Східна Азія; г) Китай – 
Південна Азія. Проект “Морський шлях 21 століття” зосереджує увагу на 
використанні китайських морських портів для зв’язків КНР з Європою та південною 
частиною Тихого океану через Південно-Китайське море. Ініціатива базується на 
використанні міжнародних транспортних коридорів та ключових портів Китаю та 
країн партнерів для створення мережі міжнародних економічних коридорів у якості 
нових “мостів” з метою подальшого зміцнення співпраці. Долучення України до 
Ініціативи сприятиме залученню інвестицій в транспортно-логістичні та інші 
проекти, що в подальшому матиме безпосередній вплив на зміцнення Україною 
позицій в якості транзитної держави, та загалом сприятиме всебічному розвитку 
українсько-китайського співробітництва, у т.ч. в регіональному аспекті. 

Розкрито тенденції співробітництва між Україною та КНР у сфері науки та 
техніки (науково-технічне співробітництво – НТС). Визначено пріоритетні напрями 
НТС, серед них: енергетика та енергоефективність, авіабудування, суднобудування, 
раціональне природокористування, розвиток аерокосмічних, інформаційних та 
комунікаційних технологій, а також підготовку та стажування аспірантів і молодих 
вчених. У цілому вищевказані напрями співпадають з ще однією сучасною 
Державною Ініціативою КНР – “Made in China 2025”, тобто плану всебічного  
оновлення  китайської   промисловості,  спрямованому на  підвищення  світової 
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Рис. 1. Географічні особливості зовнішньої торгівлі товарами України, 2008-2016 рр. 
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конкурентоспроможності Китаю у таких десяти галузях як: 1) інформаційні 
технології; 2) робототехніка; 3) аерокосмічне та авіаційне обладнання; 4) морське 
обладнання; 5) сучасне залізничне транспортне обладнання; 6) автомобілі та 
обладнання нового покоління; 7) енергетичне обладнання; 8) сільськогосподарська 
техніка; 9) нові матеріали; 10) фармацевтика.  

Платформою для розвитку українсько-китайського науково-технічного 
співробітництва є Цзинаньський парк високотехнологічного співробітництва 
(провінція Шандунь).  Основною метою діяльності цієї структури є формування 
ефективного механізму для налагодження взаємовигідного для наших країн 
трансферу високих технологій, спільної розробки науково-технічних проектів та їх 
впровадження у виробництво; створення спільних підприємств з реалізації 
наукоємної і високотехнологічної продукції. Спільні розробки здійснювались за 
участі таких організацій та підприємств України, як: Тернопільський технічний 
університет (випробування нових джерел живлення); Одеський державний 
університет (освітня сфера); ДП "Завод ім. Малишева", м. Харків; Інститут хімії 
поверхні НАНУ, м. Київ; фірма "Агропромтех", м. Херсон тощо. Одним із 
перспективних напрямів у зазначеній сфері може бути залучення «Наукового парку 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка» до участі у роботі 
Цзинаньського парку високотехнологічного співробітництва.  

Для співробітництва між Україною та КНР в сфері туризму характерним є, поки 
що, недостатній рівень співпраці. Серед туристичних поїздок громадян Китаю до 
України провідну позицію займають приватні поїздки, які склали 95,8% від 
загального їх обсягу, натомість поїздки з туристичною метою становили лише 2,7%. 
Разом з цим, кількість українських туристів, що відвідують Китай, є дещо більшою 
(на 5% у 2016 р.), аніж кількість китайських туристів, що приїжджають до України. 
Для України значну цікавість являє досвід Китаю з розвитку туристичної галузі, у т.ч. 
створення унікальних туристичних об’єктів, маркетингові підходи у брендуванні та 
просуванні національного туристичного продукту тощо. Слід посилити маркетингову 
підтримку в’їзного туризму з КНР до України. Одним із перспективних напрямів, 
який може сприяти подальшому розвитку українсько-китайської співпраці у сфері 
туризму є відповідне співробітництво з туризму вздовж Нового Шовкового Шляху в 
межах Ініціативи “Один пояс, один шлях” (створення конкурентоспроможних 
міжнародних туристичних маршрутів, програм круїзного туризму, рекламних заходів 
тощо). 

У третьому розділі «Перспективні напрями розвитку українсько-
китайського співробітництва» проаналізовано наявну договірно-правову базу 
українсько-китайського співробітництва в розрізі сфер взаємодії. Розкрито напрями 
подальшого розвитку зовнішньоекономічного співробітництва України та Китаю. 

Виконаний аналіз нормативно-правових документів, укладених між 
незалежною Україною та КНР, починаючи з 1992 р., (понад 300 угод, меморандумів, 
протоколів тощо), дозволив виокремити сфери, які мають першочергову 
взаємозацікавленість для України та КНР, зокрема це: торгівля, інвестиції, транспорт, 
сільське господарство, науково-технічне співробітництво, оборона та безпека тощо. 
Важливою складовою українсько-китайських зовнішньоекономічних зв’язків є 
міжрегіональне співробітництво, договірно-правова база якого налічує понад 
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92 документи. Зокрема, зовнішньоекономічні зв’язки встановлено між столицями 
України та КНР Києвом та Пекіном  (Угода від 1993 р.), містами: Харків – Тяньцзінь 
(1993 р), Одеса –  Циндао (1993 р.), Дніпропетровськ (Дніпро) - Далянь (2007 р.), 
Запоріжжя - Чунцін (2000 р.), а також Миколаївською областю та Спеціальною 
економічною зоною Шаньтоу (1994), Сумською областю та провінцією Гуйчжоу 
(2009 р.) тощо. Незважаючи на значну кількість двосторонніх документів між 
Україною та КНР, у т.ч. з міжрегіонального співробітництва, існує значна 
перспектива у розширенні українсько-китайських зовнішньоекономічних відносин у 
сферах, що становлять взаємний інтерес, у т.ч. туристичній, інвестиційній, науково-
технічній, фінансовій, транспортно-логістичній тощо. 

У дисертації здійснено SWOT-аналіз перспектив розвитку українсько-
китайських зовнішньоекономічних зв’язків із зазначенням наступних його варіантів: 

Варіант розвитку №1 “Можливості-Сильні сторони” передбачає використання 
у повній мірі наявного потенціалу співробітництва між нашими країнами, у т.ч. із 
урахуванням здійснення Україною державних заходів, спрямованих на зміцнення 
економічної ситуації, подальшої інтеграції у Європейський Союз тощо.  

За варіантом розвитку №2 “Сильні сторони-Загрози” сильні сторони 
двосторонніх відносин використовуватимуться для максимального зменшення 
зовнішніх загроз, зокрема, агресивної політики Російської Федерації проти України. 

Варіант розвитку №3 “Можливості-Слабкі сторони” передбачає, що попри 
існування значних можливостей у подальшому розвитку українсько-китайського 
співробітництва динаміка двосторонніх відносини матиме уповільнення із 
урахуванням низки чинників, що викликані слабкими рисами внутрішнього 
характеру.  

Варіант розвитку №4 “Загрози-Слабкі сторони” - це найгірший варіант 
розвитку двостороннього співробітництва між Україною та КНР, який поєднує усі 
слабкі сторони співпраці із посиленням зовнішніх загроз. За цих умов увага країн-
партнерів спрямовуватиметься не на розвиток двосторонніх відносин, а на 
мінімізацію зовнішніх загроз. Для України та Китаю найбільш вигідним є розвиток 
зовнішньоекономічних зв’язків за варіантом №1, на реалізацію якого і повинні бути 
спрямовані спільні зусилля наших держав.  

На підставі детального вивчення автором сучасного стану 
зовнішньоекономічного співробітництва між Україною та КНР, у т.ч. за основними 
його формами та у регіональному розрізі (на прикладі областей України), 
запропоновано такі напрями вдосконалення двостороннього співробітництва наших 
держав: 1) активізація регіонального співробітництва між областями України та 
провінціями КНР; 2) створення спільних підприємств у сферах взаємної 
зацікавленості (промисловість, виробництво і переробка сільськогосподарської 
продукції, транспорт і логістика); 3) активізація багатостороннього співробітництва 
між Україною, Китаєм та країнами-учасницями транспортного коридору Європа-
Кавказ-Азія, а також спільних органів із реалізації Ініціативи КНР “Один пояс, один 
шлях”; 4) запровадження на постійній основі спільних платформ для співпраці бізнес-
кіл, наукових та освітніх закладів України та КНР; 5) реалізація спільних 
інвестиційних проектів в областях і містах України. 
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ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі виконано суспільно-географічне дослідження 

зовнішньоекономічних зв’язків України та Китайської Народної Республіки в 
сучасних умовах, визначено рівень розвитку та регіональні особливості 
двосторонньої співпраці, а також чинники, що впливають на географію 
співробітництва України та Китаю. Запропоновано першочергові заходи, які б 
сприяли активізації та розширенню стратегічного партнерства України з КНР, а також 
визначено перспективні напрями двосторонньої економічної взаємодії. 

 

1. Розкрито теоретичні засади комплексної геопросторової організації 
українсько-китайських зовнішньоекономічних зв’язків. Здійснено аналіз наукових 
положень щодо визначення терміну “Зовнішньоекономічні зв’язки” з позиції 
економіко-географічної науки. У логічній послідовності розкрито теоретичні 
суспільно-географічні основи формування зовнішньоекономічних зв’язків країн та їх 
взаємозв’язок і взаємообумовленість з такими поняттями як: “Світове господарство”, 
“Міжнародний географічний поділ праці”, “Зовнішні зв’язки, “Міжнародна торгівля 
товарами та послугами”, “Міжнародна спеціалізація та кооперування”, “Міжнародне 
інвестиційне співробітництво”, “Міжнародний обмін робочою силою”, “Міжнародне 
науково-технічне співробітництво”, “Національний господарський комплекс (НГК) 
країни ”. Запропоновано терміни, що стосуються практичного здійснення у 
географічному аспекті зовнішньоторговельних зв’язків між країнами (пункт 
виробництва, місце завантаження, місце призначення, пункт споживання). Здійснено 
характеристику НГК України, у т.ч. у регіональному розрізі, як одного із базових 
чинників формування зовнішньоекономічних зв’язків України. Визначені основні 
передумови розвитку українсько-китайських зовнішньоекономічних зв’язків, а саме: 
унікальний природно-ресурсний потенціал України; значний виробничо-науковий 
потенціал України у промисловості, сільському господарстві та новітніх технологіях; 
вигідне транспортно-логістичне положення України; великий, ємний китайський 
ринок для товарів та послуг українського виробництва та відповідний український 
ринок для китайських товарів.  

2. Розкрито особливості геопросторової організації сучасних 
зовнішньоторговельних зв’язків України, у регіональній структурі яких 
переважаючою є частка Європи (64,5% обсягу товарообігу за вартістю) та Азії 
(25,7%). Решта припадає на країни Африки (5,2%), Америки (4%) та інші країни 
(0,1%). До ТОП 10 торговельних держав-партнерів України у 2016 р. входили: РФ, 
Китай, Німеччина, Польща, Білорусь, Італія, Туреччина, Індія, Єгипет, США частка 
торгівлі з цими країнами становила 56,6% від загального обсягу. Дослідження 
географічної структури зовнішньоторговельних зв’язків у динаміці за 2008-2016 рр. 
дає підстави зробити наступні висновки: а) обсяг торгівлі України з РФ зменшився з 
23% у 2008 р. до 11,6%; б) обсяг торгівлі України з країнами ЄС стабільно 
збільшується і вже досяг 40,5% (2016 р.), що зумовлено новим форматом 
взаємовідносин внаслідок асоційованого членства України в ЄС; в) обсяг торгівлі 
України з КНР поступово збільшується, зокрема в останні роки Китай вийшов на 2-е 
місце серед країн – партнерів України у географічній структурі. У той час як у  
2008 р. він перебував на 5 позиції.  
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3. Методика суспільно-географічного дослідження зовнішньоекономічних 
зв’язків країн передбачає виділення наступних етапів: а) збір та узагальнення 
інформації з наукових літературних джерел щодо виявлення та розкриття 
теоретичних аспектів суспільно-географічного дослідження зовнішньоекономічних 
зв’язків держав; б) виокремлення та оцінювання чинників формування та 
функціонування зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та КНР; в) проведення 
просторово-часового аналізу зовнішньоекономічного співробітництва між Україною 
та КНР за їх основними формами; г) визначення перспектив розвитку українсько-
китайського співробітництва у суспільно-географічному вимірі з використанням 
кластерного та SWOT аналізів. 

4. Виконане автором суспільно-географічне дослідження українсько-
китайських зовнішньоекономічних зв’язків за їх основними формами (торгівля 
товарами та послугами між Україною та КНР, у т.ч. між регіонами України та КНР; 
співробітництво в інвестиційній сфері; співробітництво в рамках міжнародних 
транспортних коридорів; співробітництво у сфері науки та техніки; співробітництво 
у сфері туризму) надало можливість комплексного суспільно-географічного аналізу 
двостороннього співробітництва у т.ч визначення сильних та слабких сторін 
взаємодії, а також перспективних напрямів подальшого розвитку українсько-
китайського зовнішньоекономічного співробітництва. 

5. Дослідження двосторонньої торгівлі України та Китаю товарами та 
послугами за 2006-2016 рр. показало, що характерним для її структури є значне 
переважання обсягів торгівлі товарами над послугами: товари складають 98%, а 
послуги – 2% від загального обсягу торгівлі (за вартістю) і це співвідношення не 
змінилось за період дослідження. Максимальне зростання обсягів торгівлі 
зафіксовано у 2013 р. Між Україною та КНР наразі існує значний дисбаланс у 
торговельних операціях з торгівлі товарами та послугами та негативне для України 
зовнішньоторговельне сальдо. В українському експорті переважають товари 
сировинної спрямованості, натомість імпорт з КНР є досить різноманітним та 
представлений широкою номенклатурою товарів – як сировинних, так і 
високотехнологічних.  

6. Українсько-китайське співробітництво в інвестиційній сфері не 
відповідає можливостям та реальним потребам держав. В регіональному відношенні 
існує значна диспропорція між областями України із залучення китайських 
інвестицій. Кластерний аналіз дозволив виявити групи областей України (кластери) 
із високим, середнім, низьким рівнем та моногалузевим характером їх інвестиційної 
привабливості для китайських інвестицій. Аналіз цих кластерів надав можливість 
зробити такі висновки: а) місто Київ, з огляду на свою столичну функцію та високий 
рівень економічного розвитку (кластер №1), є найпривабливішим для залучення 
китайських інвестицій, що відповідає реальному стану інвестиційного 
співробітництва (так, м. Київ концентрує понад 27% від загального обсягу  
китайських інвестицій в економіку України); б) увага китайських інвесторів в 
основному приділена областям України із високими показниками промислового, 
сільськогосподарського розвитку, а також із високою зовнішньоекономічною 
активністю; в) серед областей України найпривабливішими для китайських 



18 

інвесторів є: Вінницька, Полтавська, Київська, Львівська, Дніпропетровська, 
Харківська, Запорізька, Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, 
Чернігівська, Херсонська області (кластер №2); г) низький рівень привабливості для 
китайських інвестицій характерний для таких областей (кластер №3), як: Волинська, 
Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська, 
Черкаська, Закарпатська, Чернівецька області. Моногалузевий характер для 
привабливості китайських інвестицій спостерігається в двох областях - Донецькій та 
Луганській, що пов’язано, у першу чергу, з тим, що зазначені області нині мають 
значну частку непідконтрольних територій. 

7. Українсько-китайська співпраця з розвитку міжнародних транспортних 
коридорів має значну перспективу та велику актуальність в світлі проголошеної 
урядом КНР у 2013 р. Ініціативи “Один пояс, один шлях” – геоекономічної та 
геологістичної стратегії співробітництва КНР з країнами-партнерами. Долучення 
України до Ініціативи матиме позитивний вплив на: а) розвиток української 
транспортно-логістичної інфраструктури; б) подальше залучення України до 
євроазійської та світової транспортно-логістичної системи; в) збільшення притоку 
китайських інвестицій в інфраструктурні проекти в Україні; г) зміцнення позицій 
України в якості транзитної країни у євроазіатських транспортних коридорах тощо.   

8. Проведений аналіз туристичних ринків обох країн, а також динаміки 
туристичних обмінів між Україною та Китаєм, свідчать про те, що на сьогодні 
співробітництво у сфері туризму знаходиться на недостатньому рівні. З метою 
активізації туристичного обміну між нашими країнами, поглиблення співпраці у 
сфері туризму постає завдання у здійсненні низки заходів, реалізація яких сприяла б 
не лише взаємному збільшенню числа туристів, але й розвитку туристичної сфери в 
Україні. До таких заходів можна віднести наступні: а) участь у туристичних 
виставках, що проводяться в Україні та в КНР; б) ознайомлення з досвідом КНР щодо 
формування та рекламування національного та регіонального туристичних продуктів; 
в) участь у туристичних проектах вздовж Великого Шовкового Шляху та “Морського 
Шляху 21 століття” в рамках Ініціативи “Один пояс, один шлях”; г) розвиток 
круїзного, медичного та еко туризму тощо.  

9. Одним із важливих складників двосторонньої взаємодії України та КНР є 
співпраця у сфері науки і техніки. Пріоритетними напрямами цієї співпраці визначено 
наступні: енергетика та енергоефективність, авіабудування, суднобудування, 
раціональне природокористування, розвиток аерокосмічних, інформаційних та 
комунікаційних технологій, а також підготовку та стажування студентів, аспірантів і 
молодих вчених. Враховуючи наявність спільних структур (Цзинаньський парк 
високотехнологічного співробітництва та його українські партнери, Підкомісій з 
питань науково-технічного співробітництва, а також з питань співпраці в космічній 
галузі та в галузі освіти, відповідальними за роботу яких, з українського боку, є 
відповідно Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації, Державне 
космічне агентство, Міністерство освіти і науки), що відповідають за зазначений 
напрям взаємодії, існує значний потенціал із активізації та подальшого розвитку  
зазначеного напряму.  
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10. Визначено чинники негативного впливу на двостороннє співробітництво 
України та Китаю: а) негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами з 
КНР і випереджаючі темпи зростання китайського імпорту в Україну; б) вузька 
номенклатура українського експорту до КНР та його переважно сировинний 
характер; в) недостатня активність більшості областей України у розвитку 
зовнішньоекономічної співпраці з КНР; в) незначні обсяги китайських інвестицій в 
економіку України  та значний дисбаланс в залученні китайських інвестицій за 
регіонами України. Зменшення впливу наведених негативних чинників є нагальним 
завданням подальшої активізації та інтенсифікації розвитку українсько-китайського 
зовнішньоекономічного співробітництва. 

11. На нашу думку першочерговим заходом, який би сприяв активізації та 
подальшому розширенню стратегічного партнерства України з КНР, послужила б 
розробка та прийняття найближчим часом Національної стратегії розвитку 
зовнішньоекономічного співробітництва України із КНР. У цьому контексті 
перспективними напрямами зовнішньоекономічного співробітництва України та 
Китаю є: а) розвиток співробітництва у високотехнологічних сферах, оскільки 
Україна має достатній потенціал для цього, зокрема це розробки у військовій та 
аерокосмічній сферах, літакобудуванні і створенні космічних ракет-носіїв тощо; 
б) поглиблення транспортно-логістичного та туристичного співробітництва з КНР у 
межах Ініціативи “Один пояс, один шлях” із залученням китайських інвестицій у 
відповідні інфраструктурні проекти в Україні; в) розширення співпраці у сфері 
енергетики та енергоефективності, відновлювальних джерел енергії; г) збільшення 
обсягу та розширення номенклатури українського експорту до КНР насамперед за 
рахунок товарів з високою доданою вартістю та високотехнологічної продукції.  

12. Враховуючи сучасні світові виклики, зокрема торговельне протистояння 
між США та КНР, що відображається останнім часом у взаємному запровадженні 
митних тарифів, для України є можливість стати для Китаю “країною-містком” у 
розвитку торгівлі з ЄС, адже Україна має Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. У 
цьому плані перспективною може бути пропозиція виробництво китайських товарів 
на території України з подальшим їх експортом на ринки ЄС. Зазначений варіант 
сприяв би збільшенню притоку китайських інвестицій в економіку України, що є 
актуальним завданням у зовнішньоекономічних відносинах між нашими країнами.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Дьякова Є.О. Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв’язки: 
суспільно-географічний аспект – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія. - Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі відображені результати суспільно-географічного 
дослідження українсько-китайських зовнішньоекономічних зв’язків; поглиблено 
науково-методичні засади суспільно-географічного дослідження 
зовнішньоекономічних зв’язків держав. 

Досліджено сучасний стан та географію українсько-китайського 
співробітництва за такими напрямами як: торгівля товарами та послугами, інвестиції, 
туризм, науково-технічне співробітництво; проаналізовано можливості 
співробітництва в сфері розвитку міжнародних транспортних коридорів, у т.ч. в 
рамках китайської Ініціативи “Один пояс, один шлях”.  

Розкрито перспективи торговельно-економічного співробітництва України та 
Китаю, у т.ч у суспільно-географічному вимірі, - за регіонами (областями) України. 

Ключові слова: Україна, Китай, стратегічне партнерство, географія 
зовнішньоекономічних зв’язків, географія торгівлі товарами та послугами, географія 
інвестицій, географія туризму, міжнародний транспортно-логістичний коридор. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Дьякова Е.А. Украинско-китайские внешнеэкономические связи: 
общественно-географический аспект - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 11.00.02 - экономическая и социальная география. Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

В диссертационной работе отражены результаты общественно-
географического исследования украинского-китайских внешнеэкономических 
связей; углубленно научно-методические основы общественно-географического 
исследования внешнеэкономических связей государств. 

Исследовано современное состояние и географию украинско-китайского 
сотрудничества по таким направлениям как: торговля товарами и услугами, 
инвестиции, туризм, научно-техническое сотрудничество; проанализированы 
возможности сотрудничества в сфере развития международных транспортных 
коридоров, в т.ч. в рамках китайской Инициативы "Один пояс, один путь". Раскрыто 
перспективы торгово-экономического сотрудничества Украины и Китая, в т.ч в 
общественно-географическом измерении, - за регионами (областями) Украины. 

Ключевые слова: Украина, Китай, география внешнеэкономических связей, 
география двустороннего сотрудничества, стратегическое партнерство, география 
торговли товарами и услугами, география инвестиций, география туризма, 
международный транспортно-логистический коридор. 
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SUMMARY 
 

Diakova E.O. “Ukrainian and Chinese foreign economic relations: social and 
geographical aspect” – Manuscript. 

 

Thesis for the degree of candidate of geographical sciences by specialty 11.00.02 - 
Economic and social geography. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 
2018. 
 The results of social and geographical research of Ukrainian-Chinese foreign 
economic relations are presented; the geospatial organization of foreign economic relations 
of Ukraine on the basis of their main forms and the factors that determine them are 
described; the scientific and methodical principles of social and geographical research of 
foreign economic relations of the states are extended. 
 The geographical aspect of goods and services trading between Ukraine and the 
People's Republic of China has been investigated; the regional features of goods and services 
trading between the regions of Ukraine and the People's Republic of China have been 
researched; the state of Ukrainian-Chinese cooperation in the investment sphere has been 
analyzed; the clusterization of regions of Ukraine on the level of attractiveness for attraction 
of Chinese investments has been conducted; the state of cooperation in the field of science 
and technology and tourism has been researched; the possibilities of cooperation in the 
development of international transport corridors including the framework of the Chinese 
Initiative "One Belt, One Road" have been analyzed. 

The analysis of China's initiatives such as "One Belt, One Road" and "Made in China 
2025" has been made. It is noted that Ukrainian-Chinese foreign economic relations, within 
the framework of the above-mentioned Initiatives, can get new and wider opportunities 
practically in all directions of bilateral cooperation, especially in the transport and logistics, 
investment, and scientific and technical spheres. 

A SWOT analysis of the Ukrainian-Chinese foreign economic relations has been 
conducted, respectively, the possible variants of the development of the Ukrainian-Chinese 
cooperation have been proposed and the most favorable has been determined. The existing 
contractual and legal framework of Ukrainian-Chinese cooperation in the context of 
interaction including the interregional cooperation has been analyzed. 
 On the basis of social and geographical study of the current state of Ukrainian-
Chinese foreign economic relations the high-priority measures to promote the intensification 
and expansion of the strategic partnership of Ukraine with the People's Republic of China 
as well as identify promising directions of bilateral cooperation have been proposed. 

Key words: Ukraine, China, strategic partnership, geography of foreign economic 
relations, geography of goods and services trading, geography of investments, geography of 
tourism, international transport and logistic corridor. 
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