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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Ефективність зовнішньоторговельних зв'язків здебільшого 

визначається пропорціями галузевої структури економіки, що формуються під 

впливом економічних, політичних і технологічних факторів. Процеси глобалізації та 

інтеграції, що з кожним роком посилюються, безпосередньо впливають на 

структуру зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Тому одним з важливих завдань, 

пов'язаних із структурними перетвореннями зовнішньої торгівлі, є створення 

оптимальних умов для формування її збалансованої структури, виходячи з ресурсної 

бази та попиту на зовнішніх ринках. При цьому ефективність її структури залежить 

від імперативу структурних перетворень в рамках стратегії економічного розвитку 

країн. Головним завданням при формуванні збалансованої структури є підвищення 

економічного потенціалу пріоритетних високотехнологічних галузей обробного 

сектора, здатних забезпечити конкурентоспроможність продукції на зовнішніх 

ринках та довгострокове економічне зростання на сучасному етапі технологічного 

розвитку. 

Висока науково-практична актуальність даного напрямку обумовлюється також 

динамікою структурних перетворень, яку в останні три десятиліття демонстрував 

Китай, де протягом цього періоду відбувалися величезні трансформаційні процеси в 

економічному розвитку, що охопили зміни й у зовнішній торгівлі. 

Основоположні принципи структурних зрушень у зовнішній торгівлі були 

закладені Я. М. Бхагваті, Р. Верноном, Д.Ж. Кейнсом, П. Кругманом, 

С. Б. Ліндером, В. Леонтьєвим, А. Маршаллом, С. Міллем, Б. Оліном, Р. Пребішем, 

М. Портером, Т. М. Рибчинським, Д. Рікардо, П. Самуельсоном, А. Смітом, 

В. Столпером, Г. Хаберлером, Е. Хекшером. 

Різним питанням структурних зрушень присвячені наукові розробки 

Л. Абалкіна, А.Н. Авер'янова, В.Г. Афанасьєва, Л.А. Берковича, Л. Берталанфі, 

І.В. Блауберга, Ф. Броделя, Р. Винтрової, Дж. Гелбрейта, Л.С. Казінця, 

Л.А. Клименко, Н.Д. Кондратьєва, В.П. Кузьміна, С.В. Любимцевої,К. Маркса, 

С.М. Меньшікова, А. Нешпорової, Б. Расіна, П.М. Ромера, Р. Стоуна, Я. Тінбергена, 

Х. Удзави, К.Н. Уолца, А. Уолферса, Г. Хаберлера, Е. Хансена, Й. Шумпетера, 

Є.Г. Юдіна, Ю.В. Яковцята ін. 

Проблеми зовнішньої торгівлі України, її інтеграції у світове господарство 

досліджувались у працях українських вчених В.С. Будкіна, І.В. Бураковського, 

В.А. Вергуна, В.М. Гейця, Л.Л. Кістерського, А.І. Кредісова, Д.Г. Лук'яненка, 

Ю.В. Макогона, В.П. Онищенка, Є.Г. Панченка, А.М. Поручника, І.І. Пузанова, 

О.І. Рогача, А.П.Румянцева, А.С. Філіпенка, В.М. Федосова, О.І. Шниркова та ін.; 

проблеми зовнішньої торгівлі КНР знайшли відображення у дослідженнях 

китайських вчених Хай Вень, Цзян Сяожуан, Пей Чанхонг, Ши Гуаншен, Сун 

Юцинь, Вень Хау, Ян Цинжень, Чжан Ежень, Чжан Сюe, Чжан Ювень та ін. 

Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, присвячених питанням 

структурних перетворень, слід зазначити відсутність чіткого методичного 

інструментарію оцінки змін структури зовнішньої торгівлі та їх співвіднесення з 

інтенсивністю структурних перетворень в економіці, в системі державного 

управління структурними перетвореннями економіки Китаю. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано згідно з плановими темами наукових робіт кафедри міжнародних 

фінансів: «Стратегія інтеграції України у світову економіку» і «Інтеграційна 

стратегія України в європейський економічний простір», які є частиною загальної 

наукової теми Інституту міжнародних відносин «Україна у міжнародних 

інтеграційних процесах» № 11 БФ048-01 на 2011-2015 роки та комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» (2011-2015 рр.). Внесок автора у дослідження вказаної теми полягає у 

розробці напрямів структурних зрушень у зовнішній торгівлі України з КНР, 

емпіричній оцінці структурних зрушень у україно-китайській зовнішній торгівлі на 

основі системи коефіцієнтів та їх параметризації за різними кількісними ознаками, 

обґрунтуванні структурних зрушень у двосторонній торгівлі України та Китаю для 

формування ефективної зовнішньоторговельної політики, окресленні комплексу 

заходів підвищення конкурентоспроможності української економіки на зовнішніх 

ринках на основі китайського досвіду. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретико-

методологічне узагальнення та обґрунтування структурних зрушень у зовнішній 

торгівлі Китаю в умовах сучасних глобалізаційних процесів. 

Відповідно до основної цільової орієнтації роботи сформульовано та вирішено 

такий комплекс завдань: 

 проаналізувати еволюцію теоретичних поглядів на структурний аналіз в 

економічній теорії; 

 визначити та класифікувати форми економічних структур;  

 проаналізувати державні пріоритети структурної економічної політики КНР; 

 охарактеризувати сучасний характер структурних зрушень у зовнішньо-

економічних зв'язках КНР; 

 дослідити місце і роль міжнародного капіталу у структурних перетвореннях 

КНР та узагальнити механізми їх залучення в економіку КНР; 

 встановити структурні зрушення у зовнішній торгівлі КНР; 

 узагальнити методологічний інструментарій оцінки структурно-динамічних 

параметрів структурних зрушень у зовнішній торгівлі КНР; 

 виявити зміни пріоритетів розвитку зовнішньої торгівлі КНР у 

географічному й товарному контексті; 

 обґрунтувати структурні зрушення у зовнішній торгівлі КНР з Україною. 

Об’єктом дослідження є структурні зрушення в умовах глобалізації та її вплив 

на економічний розвиток. 

Предметом дослідження є структурні зрушення у зовнішній торгівлі КНР. 

Методи дослідження. У дисертації на основі системно-структурного підходу 

досліджено методологію структурних зрушень у зовнішній торгівлі КНР в контексті 

розвитку глобалізаційних процесів. В дослідженні застосовано логіко-діалектичний 

метод пізнання, методи системного аналізу, абстракції, синтетичних оцінок, метод 

групувань, вибірок тощо. Застосування логічного методу дозволило дослідити 

теоретичні підходи до структурного аналізу у економічній теорії і форми 
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структурних зрушень (підрозділ 1.1, 1.2). За допомогою порівняльного методу 

систематизовано характер і напрямки державної структурної економічної політики і 

валютно-курсової політики (підрозділ 1.2 і 3.4). Статистичні методи дозволили 

визначити на основі системи кількісних показників стан і характер структурних 

зрушень в економіці КНР і зокрема у зовнішній торгівлі з Україною (підрозділ 2.2 і 

2.3). Застосування методу порівняння сприяло аналізу місця й ролі міжнародного 

капіталу у структурних перетвореннях КНР і зовнішній торгівлі (підрозділ 3.1 і 3.2). 

Метод класифікації дозволив згрупувати подібні за внутрішнім змістом явища і на 

основі цього вибудувати чітко структуровану схему дослідження (підрозділи 1.1, 3.3 

і 1.3). За допомогою методу економічного аналізу зроблено аналіз структури 

зовнішньої торгівлі КНР (підрозділ 2.1, 2.2 і 2.3). 

Інформаційною базою дослідження є постанови урядових органів КНР, 

монографічна література та періодичні видання китайських і зарубіжних учених, 

статистичні матеріали Державного комітету по статистиці КНР, Державної служби 

статистики України, Міжнародного валютного фонду, UNCTAD. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає у визначенні сучасних структурних зрушень у зовнішній 

торгівлі КНР та характеру їхнього впливу на розвиток економіки країни в умовах 

глобалізації. У процесі дослідження автором було отримано такі наукові результати, 

що розкривають його особистий внесок у розроблення досліджуваних проблем і 

конкретизують новизну роботи: 

вперше: 

 запропоновано трактування структури зовнішньої торгівлі як сукупності 

сталих зв'язків відносин частин та елементів об'єкта, які забезпечують збереження 

його основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах, 

характеризується неоднорідністю, певною ієрархією, складною системою 

закономірностей і зміною взаємопов'язаних пропорцій між її складовими, що 

відбувається під впливом наявного технічного базису, виробництва, розподілу та 

обміну відповідно до суспільних потреб, наявних ресурсів і необхідності у кожній 

національній системі господарства і світовій економіці та мають нелінійну 

структурну динаміку; 

 здійснено аналіз структурних зрушень у зовнішній торгівлі Китаю в цілому і, 

з Україною зокрема, на основі системи лінійних і квадратичних коефіцієнтів 

структурних зрушень, що дозволяє більш рельєфно простежити структурні зміни у 

зовнішній торгівлі, оскільки отримані значення коефіцієнтів, по суті, представляють 

собою середні темпи приростів питомих ваг окремих складових частин, зважених за 

величиною цих частин; 

удосконалено: 

 трактування поняття категорії “структурні зрушення” через зміну 

однопорядкових пропорцій між товарними групами, які є складовими елементами 

структури зовнішньої торгівлі країн, що відбуваються під впливом системи 

інтернаціоналізованих потреб і економічних інтересів, мають нециклічну, 

необоротну природу; 
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 структурування товарних груп за якими спостерігалися основні структурні 

зрушення в експорті України до КНР, що включають чорні метали, руди, шлаки та 

золу, органічні хімічні сполуки, котли, машини, апарати і механічні пристрої, 

добрива, жири та олії тваринного або рослинного походження і молоко та молочні 

продукти і імпорті, що включають електричні машини і устаткування, взуття, котли, 

машини, апарати и механічні пристрої, наземні транспортні засоби, крім 

залізничних, чорні метали, одяг текстильний і трикотажний, полімерні матеріали, 

пластмаси, і органічні хімічні сполуки, здійснена параметризація цих структурних 

зрушень за різними кількісними ознаками, що дозволяє визначити подальші 

напрями формування зовнішньоторговельної політики; 

 критерії структурних зрушень в економіці КНР, які включають прискорене 

зростання основних галузей економіки за рахунок освоєння імпортних технологій і 

реалізації загальноекономічної та зовнішньоторговельної стратегій розвитку, 

імпортозаміщення, використання валютно-курсової політики як інструмента 

конкурентної переваги і здійснення політики залучення ПІІ у спеціальні економічні 

зони для стимулювання зростання високотехнологічного експорту в загальному 

обсязі китайського експорту; 

набуло подальшого розвитку: 

 механізми входження іноземних компаній на внутрішній ринок Китаю, що 

стає можливим тільки з товарами, які не піддаються відтворенню в китайських 

умовах, або входження в технологічні ланцюжки власне китайських фірм, що 

працюють на внутрішній ринок; 

 система квадратичних коефіцієнтів оцінки структурних зрушень, які 

враховують не лише загальну величину структурних змін, але і їхню однорідність; 

за інших рівних умов для сукупності, у якій відбуваються структурні зміни різного 

порядку, їхня величина буде більшою, тому при часових порівняннях структурних 

зрушень у зовнішній торгівлі така оцінка є доцільною, оскільки вона виступає 

надійним сигналом у випадках зміни структури сукупності внаслідок різкого 

абсолютного збільшення або зменшення навіть однієї структурної частини; 

 синергетична взаємодія механізмів централізованого управління та 

планування, ринкових механізмів трансформації національної економіки, 

міждержавного регулювання на основі норм ГАТТ/ВТО і регіоналізації 

зовнішньоекономічних відносин в рамках АСЕАН на характер структурних зрушень 

зовнішньої торгівлі Китаю; 

 теоретичне узагальнення класифікації структурних зрушень в економіці: за 

історичною ознакою; територіальним (географічним) охопленням; на рівні індивіда 

та домашнього господарства (нанорівень), підприємства і фірми (мікрорівень), 

галузі та регіону (мезорівень), національного та світового господарства 

(макрорівень); зовнішні та внутрішні; еволюційні і революційні; за структурою 

відтворення на стадіях його виробництва, розподілу, обміну та споживання; у розрізі 

секторів економіки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання як наукової основи при формуванні макроекономічної політики 
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ринкових перетворень, зокрема підвищення ефективності зовнішньоторговельних 

зв'язків в умовах глобалізаційних процесів. 

Основні висновки та рекомендації дисертаційного дослідження впроваджено у 

практичну діяльність китайських компаній Jiangxi Foreign Trade Company (довідка 

від 15.10.2015), Huagan Foreign Economic and Trade Company (довідка від 3.11.2015) 

та Jiangxi Chang Jia Real Estate Development Co., Ltd. (довідка від 11.09.2015). 

Теоретичні положення та результати дисертації впроваджені у практику науково-

педагогічної діяльності Software College of Jiangxi Ahead University (Китай) (довідка 

від 27.10.2015), а також кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних 

відносин, зокрема: висновки дисертації щодо динаміки зовнішньої торгівлі, зміни її 

структури використані при підготовці навчально-методичних матеріалів із 

дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», 

«Міжнародні фінанси», «Сучасні транснаціональні компанії»; окремі положення 

дисертації щодо теоретичних аспектів механізму впливу транснаціональних 

корпорацій на розвиток експорту та імпорту, структурні зрушення у зовнішній 

торгівлі, вплив прямих іноземних інвестицій на структуру зовнішньої торгівлі КНР 

та державної структурної політики використано у навчальному процесі Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при викладанні (довідка № 048/11-318 від 6.10.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом власних досліджень і є 

самостійною науковою роботою. Усі наукові результати, викладені в дисертаційній 

роботі та публікаціях, отримані автором особисто. Основні положення дисертації 

знайшли відображення у друкованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні 

положення та висновки дисертації оприлюднені на 9 конференціях різного рівня, 

зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених “Шевченківська весна” (м. Київ, 3 квітня 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції “Ринкові, державні та корпоративні структури в 

умовах глобальних трансформацій” (м. Одеса, 25 – 27 вересня 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції “Соціально-економічна інтеграція України у 

глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів” (м. Черкаси, 26 – 

27 вересня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Концепція 

сталого розвитку економічної та соціальної політики” (м. Київ, 3 – 4 жовтня 

2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформація” (м. Херсон, 10 – 11 

жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні 

проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів” (м. Одеса, 

17 – 18 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні 

аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи” (м. Хмельницький, 24 – 25 

жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Структурні 

трансформації національних економік в умовах глобалізації” (м. Миколаїв, 31 

жовтня 2014 р.); ІX Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування 

економіки України: стан та перспективи” (м. Київ, 25 грудня 2014 р.). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 13 наукових працях, у тому числі 8 наукових статтях у 
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провідних наукових фахових виданнях (5,1 д.а.), у 2 наукових статтях у зарубіжних 

виданнях (0,8 д.а.) і 5 тезах доповідей, опублікованих у збірниках міжнародних, 

всеукраїнських, міжвідомчих, міжвузівських науково-практичних i науково-

теоретичних конференцій (1,12 д.а.). Загальний обсяг публікацій за темою 

дисертації становить 6,21 д.а. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст 

викладено на 195 сторінках друкованого тексту. Робота містить 38 таблиць, 6 

рисунків, 6 додатків на 76 сторінках. Список використаних джерел містить 247 

найменувань і викладений на 17 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

окреслено зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету та завдання дослідження, об'єкт і предмет дослідження, 

охарактеризовано методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну, практичне 

значення одержаних результатів, висвітлено результати та основні положення 

дисертаційного дослідження, які були опубліковані в наукових працях. 

Перший розділ дослідження – «Економічна теорія структурних зрушень у 

глобальній економіці» присвячений аналізу теоретико-методологічних підходів до 

структурного аналізу і методологічному інструментарію оцінки параметрів 

структурних зрушень у зовнішній торгівлі в умовах глобальної економіки. Сьогодні 

ще не вироблена єдина теоретико-методологічна база щодо поняття “структурні 

зміни” у зовнішній торгівлі, не існує узагальнюючих критеріїв, коли зміна в 

структурі переростає в структурне зрушення. 

Поняття структурного зрушення у зовнішній торгівлі як економічного процесу 

можна порівнювати з іншими динамічними процесами, що протікають в 

господарській системі: циклами, коливаннями, збуреннями. Слід звернути увагу на 

нециклічну природу структурних зрушень у зовнішній торгівлі. Структурні 

зрушення проявляються у формі зміни положення елементів, часток, пропорцій і 

кількісних характеристик економічної системи. Усі економічні структури проходять 

у своєму розвитку зародження, зростання, період зрілості, регресивні перетворення 

(кризу), зникнення або розпад. 

Функції структурних зрушень полягають у наступному: відбувається реалізація 

закону зростання потреб, який на сучасному етапі розвитку доповнюється законом 

їхньої інтернаціоналізації; розподілі й перерозподілі ресурсів між різними 

секторами економіки; узгодженні структури споживання; формуванні основних 

натурально-речових і вартісних пропорцій відтворення; втіленні впроваджень в 

економіку досягнень науково-технічного прогресу; визначені напрямів 

економічного розвитку суспільства та шляхів вдосконалення всієї системи 

економічних відносин. 

Система показників структурних зрушень у зовнішній торгівлі включає 

розрахунки: показника “абсолютного” приросту питомої ваги, показника темпів 

зростання питомої ваги, суми “абсолютних” структурних зрушень, напівсуми 

“абсолютних” структурних зрушень, лінійного коефіцієнту “абсолютних” 
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структурних зрушень, середньої величина “абсолютних” структурних зрушень, 

показника середнього лінійного відхилення “абсолютних” приростів, середнього 

лінійного відхилення “абсолютних” структурних зрушень, квадратичного 

коефіцієнту “абсолютних” структурних зрушень, лінійного коефіцієнту відносних 

структурних зрушень, квадратичного коефіцієнту відносних структурних зрушень, 

нормованого квадратичний коефіцієнту “абсолютних” структурних зрушень, 

лінійний коефіцієнт “абсолютних” структурних зрушень, оцінки ступеня 

концентрації за кривою концентрації (Лоренца), коефіцієнтів Джині, коефіцієнтів 

централізації, умов зовнішньої торгівлі. 

У другому розділі – «Основні фактори й механізми структурних зрушень у 

зовнішній торгівлі КНР» розглянуто екзогенні й ендогенні фактори впливу на 

формування зовнішньоторговельної політики Китаю, місце та роль міжнародного 

капіталу у структурних перетвореннях КНР, механізми залучення інвестицій в 

економіку Китаю, структурні пріоритети залучення ПІІ у спеціальні економічні 

зони. 

Системоутворюючий вплив на деформації зовнішньоторговельної структури 

Китаю надають ринкові механізми трансформації його економіки, глобалізація, 

зміни у технологіях виробництва, лібералізація руху товарів і капіталів, виконання 

умов підписаних угод ГАТТ/СОТ, пряме іноземне інвестування, складна 

взаємнопереплетеність мережі зв'язків ТНК, поглиблення спеціалізації, циклічні 

коливання, зміни технологічних укладів, регіоналізація зовнішньоекономічних 

стосунків в рамках АСЕАН, зокрема зони вільної торгівлі “АСЕАН + Китай”, в якій 

основною валютою є юань, реалізацією економічної політики. 

Складовими елементами економічної, спрямованої на стимулювання розвитку 

зовнішньої торгівлі політики є: (1) реалізація державних середньострокових і 

довгострокових цільових програм; (2) допуск приватного капіталу, зокрема 

іноземного, до приватизації реального сектору при зберіганні за собою фінансової 

системи; (3) експортна експансія на основі доопрацювання японської моделі 

“наздоганяючої модернізації”; (4) підвищення ємності внутрішнього ринку; (5) 

створення високоефективної системі управління; (6) створення сучасної 

інфраструктури для форсування розвитку високотехнологічних виробництв. 

На структуру зовнішньої торгівлі суттєво впливає реалізація стратегій 

економічного розвитку: “кидка на південь” (1990-1995), побудова “суспільства 

малого достатку” (1996-2000), побудова “суспільства середнього достатку” (2001-

2010), реалізація стратегії “нової нормальності” (з 2011), що передбачає більш 

диверсифіковану економіку при продовженні стійкого зростання, рівномірний 

розподіл вигод, більш помітну роль у зовнішньоекономічній сфері за рахунок 

освоєння ключових виробництв нового укладу, отримання інтелектуальної ренти. 

Протягом останніх сорока років Китай служить безпрецедентним прикладом 

рекордно високого і при цьому стійкого зростання величезної за масштабами та 

виключної за внутрішньою неоднорідністю економіки. За 15 років з 1976 р. до 1990 

р., китайський ВВП збільшився майже в 3,2 рази, а за період 1991-2014 рр. – ще у 

9,96 рази, розвиваючись значно швидше світу в цілому (за ті ж періоди часу 

зростання світового ВВП становило, відповідно, менше 2/3 і 88,9%). Якщо з 1976 р. 
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по 1990 р. частка Китаю у світовій економіці знизилась – з 2,5 до 1,7%, то за 25 

років після 1996 р. зросла більше, ніж в 7,7 разів – до 13,1%. 

Структура зовнішньоторговельних зв'язків КНР відповідає тенденціям розвитку 

світового господарства, демонструючи високу конкурентоспроможність 

національної економіки на зовнішніх і внутрішніх ринках. За рахунок імпорту КНР 

отримує високотехнологічну продукцію для технічного переозброєння та 

підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура експорту (імпорту) КНР за галузями економіки (%) 
Галузі економіки 2001 2005 2007 2010 2013 

Харчові продукти 5,8 (4,0) 3,5 (3,4) 2,9 (3,5) 3,0 (4,4) 3,0 (5,2) 

Будівельні матеріали 2,1 (2,8) 2,0 (4,8) 1,8 (6,4) 2,0 (8,6) 2,2 (8,4) 

Кокс і нафтопродукти 3,2 (7,2) 2,3 (9,7) 1,6 (11,0) 1,7 (13,5) 1,5 (16,2) 

Хімія та нафтохімія 7,9 (14,9) 7,2 (13,6) 7,2 (12,9) 7,9 (12,5) 8,3 (11,2) 

Легка промисловості 26,5 (8,3) 19,2 (4,5) 17,5 (3,5 16,9 (2,8) 16,9 (2,8) 

Лісова, деревообробна, 

целюлозно-паперова 
1,8 (4,2) 1,7 (2,5) 1,7 (2,4) 1,5 (2,2) 1,6 (2,2) 

Металургійна 7,0 (9,4) 8,2 (9,1) 10,2 (8,8) 7,8 (8,2) 9,3 (6,3) 

Електро-, електронне та 

оптичне обладнання 
31,9 (39,6) 42,3 (41,1) 43,4 (39,9) 44,3 (34,8) 42,8 (31,3) 

Транспортні засоби та 

устаткування 
6,7 (8,5) 7,5 (10,8) 7,9 (11,1) 9,2 (11,3) 8,2 (10,9) 

Джерело: складено автором за даними National Bureau of Statistics of China. Офіційний сайт. – 

[Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj 

 

Спостерігається пряма кореляційна залежність між прямим іноземним 

інвестуванням і обсягами та структурними змінами у зовнішній торгівлі Китаю. 

Географія ПІІ за країнами-походження наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. ПІІ за країнами походження в китайську економіку 
Джерело: складено автором за даними National Bureau of Statistics of China. Офіційний сайт. – 

[Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj 

 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj
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Досягнувши максимуму ПІІ у обробну промисловість у 2004 р. – 71,0%, її 

частка поступово почала знижуватися і досягла у 2013 р. 38,7%. Частка сільського та 

лісового господарства майже не змінилася – 1,8 у 2004 р., 1,2% у 2013 р. Така ж 

тенденція зберігалась у виробництві і постачанні електроенергії, газу та води – 1,9 і 

2,1% у 2004 р. і 2013 р. У сфері транспорту спостерігалося зростання – з 2,1 до 3,6%. 

Почали збільшуватися частки оптової та роздрібної торгівлі – з 1,2% у 2004 р. до 

9,8% у 2013 р., нерухомості – відповідно з 9,8% до 24,5%, лізингу і наданню бізнес 

послуг – з 4,7% до 8,8%. 

У 2004 – 2007 рр., хоч і по низхідній, у Китаї було реалізовано за рахунок ПІІ 

103,3 тис. інвестиційних проектів у секторі обробної промисловості (61,9% від 

загальної кількості), у той час, як по всіх інших секторах у сукупності – 63,7 тис. 

інвестиційних проектів. У 2007 – 2013 рр. ситуація кардинально змінилась на 

протилежну. У секторі обробної промисловості реалізовувалося 36,8 тис. 

інвестиційних проектів із залученням іноземного капіталу, в той час, як в інших 

секторах економіки – 61,8 тис. проектів (62,6% від загальної кількості проектів). 

Однак не зважаючи на відносне падіння обробної промисловості тут різко зростає 

частка наукоємних галузей виробництва, як об'єктів вкладення ПІІ. Технологічними 

пріоритетами Китаю є 141 підгалузь, причому це пріоритети, у які інвестуються 

бюджетні кошти і досить ефективно реалізуються державою, що позначилося, 

зокрема, на оздоровленні структури експорту. 

Китай розробив унікальну, специфічну формулу обережного дерегулювання, 

державної форми власності та вибраного втручання держави в економіку для 

залучення ПІІ. Успіх Китаю пов'язаний з дозволом доступу компаніям до одного з 

найбільш дієвих фінансових ринків і правових інститутів у світі – Гонконгу, які 

змогли скористатися перевагами цього фінансового ринку і правовими інститутами 

та стати конкурентоспроможними гігантами на світовому ринку. У разі відсутності 

таких можливостей невдачі китайських підприємців були б високими, оскільки 

фінансова система Китаю все ще неефективна. 

У функціонування СЕЗ закладалися так звані “чотири принципи”: залучення і 

використання іноземного капіталу; основними економічними формами є китайсько-

іноземні спільні підприємства та партнерства, а також повністю іноземні 

підприємства; виробництво в першу чергу експортоорієнтованої продукції; 

економічна діяльність, що визначається ринком. 

Зараз у Китаї діє шість СЕЗ – Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу, Сямень, Хайнань, 

Кашгар і “нова зона розвитку Пудун” (район Шанхая) з особливим статусом. З 1984 

р. були створені 54 зони техніко-економічного розвитку державного рівня, 15 зон 

вільної торгівлі та 14 зон прикордонного економічного співробітництва державного 

рівня. З 2000 по 2010 рр. на прикладі Шеньчженя економічне зростання 

спостерігалося в 4,4 рази, а з 1979 р по 2010 р – в 4852 рази (у поточних цінах). ВВП 

Шеньчжень в 2010 р. становив 146 млрд дол. 

Основними критеріями функціонування СЕЗ, які були прийняті ще в 1980 р і 

діють досі, є: законодавча база, що сприяє залученню іноземного капіталу, доступ 

до міжнародних транспортних коридорів, переважно до морських, трансокеанських; 

комфортні умови діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, що передбачає 
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пільгове оподаткування і полегшене виведення прибутку; мобілізація фінансових 

можливостей китайської еміграції; експортоорієнтованість підприємств, збільшення 

експортної валютної виручки; ефективне використання природних ресурсів; 

забезпечення прискореного розвитку тих регіонів країни, де розміщені СЕЗ всіх 

типів; стимулювання економічних реформ, розвиток економіки країни в цілому, 

передача передової зарубіжної технології та досвіду управління; підготовка 

національних кадрів; більша незалежність у міжнародному співробітництві; досить 

високий ступінь самостійності місцевої влади в адаптації регламентуючих положень 

і правил до місцевих умов при відповідальності за результат; створення “буферів” у 

зв'язку з поверненням Гонконгу (1997 г.) і Макао (1999 г.); самостійність резидентів 

СЕЗ при визначенні сфери діяльності, в рамках існуючого законодавства і правил. 

Прийнята система стимулів в СЕЗ для залучення іноземних інвестицій 

включала: зменшення ставок митних зборів або їх відсутність; скасування 

імпортних квот; лібералізацію або відсутність валютного контролю; необмежену 

репатріацію прибутку; зниження обмежень на іноземну власність і бюрократичних 

бар'єрів; спрощення адміністративних правил; “податкові канікули” і податкову 

знижку до 0% на виробничі матеріали; самостійність при прийомі на роботу і 

звільненні працівників; підвищені нормативи на амортизаційні відрахування; 

узгоджені обмеження доступу на китайський внутрішній ринок для товарів, 

вироблених в зоні; надання дозволу на проживання, дозволу на роботу і податкових 

пільг для іноземців, що працюють в зоні. Держава дає гарантію від націоналізації. 

Іноземному партнеру, що реінвестує в Китаї прибуток на термін не менше 5 років, 

повертається 40% від сплаченого прибуткового податку відповідно до 

реінвестованої частки. 

Усі розташовані на території СЕЗ банки мають право здійснювати операції з 

депозитами, акціями та іншими цінними паперами в інвалюті, можуть створювати 

ринки інвалюти. Їм дозволяється займати або давати в борг інвалюту іншим СЕЗ 

КНР. Іноземним банкам дозволено, крім представництв, відкривати відділення у 

СЕЗ. Найбільш широко представлені гонконгський “Hongkong and Shanghai Bank”, 

англійський “Standard Chartered Bank”, японський “Bank of Tokyo”. Як правило, 

іноземним банкам заборонені операції в китайських юанях (за винятком відкриття 

трансфертних рахунків при здійсненні купівлі-продажу ВКВ за дорученням 

клієнтів). 

У третьому розділі – «Геостратегічні та секторальні структурні зрушення у 

зовнішній торгівлі КНР» здійснена структурна параметризація зовнішньої торгівлі 

КНР у пореформений період, проаналізовані зміни пріоритетів розвитку зовнішньої 

торгівлі КНР після приєднання до СОТ і структурні зрушення у зовнішній торгівлі 

КНР з Україною. 

Частка першої десятки країн фактично знизилася на 14,4%. У 2001 р. на першу 

десятку країн, на які приходився основній експорт Китаю припадало 74,0%, у 2002 

р. – 73,6, 2003 р. – 72,1, 2004 р. – 70,9, 2005 р. – 69,6, 2006 р. – 67,1, 2007 р. – 63,9, 

2008 р. – 60,8, 2009 р. – 61,5, 2010 р. – 60,6, 2011 р. – 59,6, 2012 р. – 59,8, 2013 р. – 

59,6%. У першу шістку країн непорушно входили США, Гонконг, Японія, 

Республіка Корея, ФРН і Нідерланди. У 2007 і 2013 рр. у першій десятці з'явилися 
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Індія і В'єтнам, які потіснили Тайвань і Сінгапур. З перемінним успіхом в окремі 

роки в десятці країн перебували Італія, Франція та Російська Федерація. Україна в 

експорті Китаю займала скромне місце, хоча з восьмого десятка країн за 

пріоритетом вона стала входити до четвертого десятка країн. 

У 2001 р. на першу десятку країн, на які приходився основний імпорт Китаєм 

припадало 70,4%, 2002 р. – 72,5, 2003 р. – 71,6, 2004 р. – 69,7, 2005 р. – 62,7, 2006 

р. – 61,3, 2007 р. – 59,8, 2008 р. – 58,1, 2009 р. – 59,6, 2010 р. – 59,0, 2011 р. – 56,4, 

2012 р. – 55,1, 2013 р. – 54,9%. Стійкі перші позиції в імпортних поставках займали 

Японія, Тайвань, США, Республіка Корея, Гонконг, ФРН, Сінгапур, Малайзія і 

Російська Федерація. Основні поставки по імпорту до 2013 р. здійснювалися з 

Японії, а у 2013 р. на перше місце виходи Південна Корея. В імпорті досить новим 

явище представляється вихід на провідні ролі Австралії, Бразилії та Саудівської 

Аравії, що в основному пояснюється розширенням поставок первинних ресурсів. 

Україна в імпорті Китаю, як і в експорті, займала скромне місце, перемістившись з 

четвертого десятка в шостий десяток країн за пріоритетністю. 

Структура експорту КНР стрімко покращувалася. Якщо до початку реформ 

частка сировинних товарів у ньому становила 55%, а промислових – 45% (при 

незначному обсязі самого експорту), то вже у 1980 р. їх частки приблизно 

зрівнялися, і це співвідношення зберігалося до 1985 р. У 1990 р. вона досягла 3/4, а з 

1990 р. впевнено перевищує 90%. За цим показником структура китайського 

експорту цілком відповідає структурі експорту високорозвинених країн. З 1985 по 

2001 р. експорт машинобудування та електроніки виріс більш ніж в 75 разів (вже у 

1995 р. це стало головною статтею національного експорту), до 2007 р. – ще майже в 

6 разів. Їх частка в загальному обсязі експорту збільшилася з 6% у 1985 р. до 44,6% 

у 2001 р. і 56,6% у 2007 р, після чого залишається приблизно на цьому рівні. 

Частка високотехнологічного експорту в загальному обсязі китайського 

експорту зросла з 5% у 1992 р. до 9% у 1995 р. до більш ніж 14% у 2000 р., 28% у 

2005 р і з того часу коливається на цьому рівні, хоча необхідно відмітити, що 

поняття “високі технології” постійно поновлюється в силу стрімкого прогресу і 

морального старіння колишніх досягнень. Питома вага Китаю у світовій торгівлі 

продукцією машинобудування зросла з 3% у 2000 р. до 12% у 2012 р. Одночасно 

частка США знизилася за той же час з 25 до 17%, а Японії зменшилась з 21 до 16%. 

Таким чином, Китай став четвертим за вартісними обсягами у світовій торгівлі 

машинобудівної продукції – після зазначених країн і лідера, Євросоюзу, частка 

якого за “нульові” роки зросла з 34 до 37%. Принципово важливим є те, що Китай 

здійснив докорінне оздоровлення структури своєї зовнішньої торгівлі при 

збереженні значної частини доданої вартості на території Китаю. Неухильно 

підвищується ступінь локалізації експортованої продукції, яка досягла у 

машинобудуванні – 80%. 

Китай вступив до СОТ в грудні 2001 р., після довгих п'ятнадцятирічних 

переговорів у статусі країни, що розвивається і отримав право: на перехідний період 

терміном в середньому 3 – 5 років для поетапного відкриття внутрішнього ринку, 

зниження імпортних мит; субсидувати своє сільське господарство в розмірі 8,5% від 

вартості продукції; субсидування внутрішнього виробництва, що не виробляє 
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продукцію на експорт (в рамках домовленості з СОТ); збереження системи 

державної торгівлі, включаючи права держави встановлювати, а уряду регулювати 

ціни на основні види продукції; на збереження обмежень при відкритті сфери послуг 

для іноземного капіталу; на експортні мита на більш ніж 80 груп товарів, що 

припускає охорону природних ресурсів КНР. 

За 10 років після вступу до СОТ частка Китаю на світовому ринку зросла з 4,3% 

до 10,4%, що зробило Китай першою країною-експортером у світі та другою 

країною-імпортером. Середнє щорічне зростання товарного експорту склало 22%, 

збільшившись в 4,9 рази, а середнє щорічне зростання імпорту склало 21% і його 

обсяг збільшився в 4,7 рази. Після вступу до СОТ державні валютні резерви Китаю 

збільшилися в 14 разів або з 212,2 млрд дол. у 2001 р. до 3 трлн. дол. в кінці 2012 р. 

Загальний експорт Китаю за даний період зріс у 6 разів, експорт машин, 

устаткування і транспортних засобів – в 8,2 рази, виробів з чорних і кольорових 

металів – в 7 разів, продаж товарів традиційного експорту (текстиль, текстильні 

вироби та взуття) – тільки в 4 рази. 

Порівняльний аналіз зміни товарної структури зовнішньої торгівлі КНР 

наведено у табл. 2. 

Структура експорту КНР у 2001-2013 рр. змінилася більш суттєво, ніж 

структура імпорту – показник абсолютних структурних зрушень по експорту 

становив в цей період 22,3% проти 23,6% по імпорту. Середньорічне коливання 

показника по експорту дорівнювало 2,8%, а по імпорту – 3,8% У цілому за 

проаналізований період амплітуда коливань по експорту мала затухаючий характер 

до 2013 р, а по імпорту – синусоїдний. 

Таблиця 2 

Структурні зрушення у зовнішній торгівлі у 2001 – 2013 рр. 

Роки 
Показник “абсолютних” 

структурних зрушень (%) 

Лінійний коефіцієнт 

абсолютних 

структурних зрушень 

Квадратичний 

коефіцієнт 

структурних зрушень 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

2002/2001 4,08 4,07 0,00429 0,00428 0,00940 0,00791 

2003/2002 4,11 3,83 0,00432 0,00403 0,00947 0,00571 

2004/2003 4,33 4,14 0,00456 0,00436 0,00847 0,00804 

2005/2004 1,64 2,62 0,00173 0,00276 0,00282 0,00545 

2006/2005 2,22 2,80 0,00233 0,00295 0,00393 0,00525 

2007/2006 2,27 2,68 0,00207 0,00244 0,00307 0,00488 

2008/2007 2,49 7,27 0,00226 0,00661 0,00370 0,01603 

2009/2008 4,67 4,06 0,00424 0,00369 0,00928 0,00858 

2010/2009 2,00 3,86 0,00182 0,00351 0,00292 0,00679 

2011/2010 2,48 5,15 0,00226 0,00468 0,00513 0,01038 

2012/2011 2,45 2,33 0,00223 0,00212 0,00331 0,00329 

2013/2012 1,44 2,69 0,00131 0,00245 0,00239 0,00442 

Джерело: складено особисто автором за результатами власних розрахунків National Bureau of 

Statistics of China. Офіційний сайт. – [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj 

 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj
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Основні структурні зрушення в період 2001 – 2006 рр. у експорті відбулися за 

рахунок наступних товарних груп: машин, електричного устаткування та пристроїв 

(16 – код групи) – 10,8%; текстильних матеріалів та виробів (11) – 4,5; базових 

металів та виробів з них (15) – 2,8; взуття, головних уборів (12) – 1,9%; шкіряної 

сировини, шкіри, хутра і продукти їх переробки (8) – 1,6; мінеральної сировини (5) – 

1,5; живих тварин та продуктів тваринного походження (1) – 1,0%. Структурні зміни 

інших товарних груп коливалися в межах 0,5 – 1,0%. 

У структурі імпорту КНР у 2001-2006 рр. серйозні зміни торкнулися 

мінеральної сировини – 6,4%; текстильних виробів – 3,4; оптичних, вимірювальних, 

і медичних інструментів та обладнання – 3,2%; машин, електричного устаткування 

та пристроїв – 1,9; базових металів та виробів з них – 1,4; пластмас і гуми та 

продукти їх переробки – 1,3 і паперу, целюлозно-паперових вироби і супутніх 

товарів – 1,3%. Зміни інших товарних груп коливалися в межах 0,2-1,0%. Зростала 

частка імпорту овочів; фрукт і злаків, тваринних і рослинних масел; жиру і воску; 

рафінованих харчових масел та жирів, що свідчило про зростання якості життя за 

рахунок зростання добробуту і доходів населення. Абсолютні структурні зрушення 

в експорті в цей період становили 14,6%, а імпорті – 11,8%. 

Основні структурні зміни у 2006-2013 рр. відбулися у експорті текстильних 

матеріалів та виробів – 1,9%; базових металів та виробів з них – 1,7; природних або 

штучних перлів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння; ювелірних виробів 

з дорогоцінних металів, штучних ювелірних виробів – 1,6%. Коливання інших 

товарних груп перебували в межах – 0,2-0,8%. Особливістю цього періоду була 

стабільність машин і механічних пристроїв; електричного обладнання і його частин. 

Структурні зміни в імпорті у 2006-2013 рр. мали більш суттєвий характер. Кількісно 

найбільші зміни торкнулися машин і механічних пристроїв, електричного 

обладнання і їхніх частин – 10,2%; мінеральних продуктів – 8,5%. Менш суттєві 

зрушення в імпорті торкнулися базових металів та виробів з них – 2,2%; оптичних, 

вимірювальних і медичних інструментів та обладнання – 1,9; продуктів рослинного 

походження – 1,5; транспортних засобів, літаків, кораблів і супутнього 

транспортного устаткування – 1,4; текстильних матеріалів та виробів – 1,2; пластмас 

та продуктів їхньої переробки, гуми й супутніх товарів – 1,1%. Коливання інших 

товарних груп перебували в межах – 0,1-0,8%. Абсолютні структурні зрушення в 

експорті в цей період становили 4,8%, а імпорті – 17,7%. При цьому динаміка 

співвідношення експорт/імпорт у 2006-2013 рр. мала тенденцію до зростання 

самозабезпеченості. 

Серед вкрай нестабільних товарних груп в експорті України у 2001 – 2013 рр., 

виокремлюються дві – це чорні метали (код групи 72) та руди, шлаки та зола (26), 

абсолютні структурні зміни яких в окремі роки перевищували десятки відсотків. 

Суттєві структурні зрушення в експорті України в Китай спостерігалися за 

товарними позиціями: 29 – органічні хімічні сполуки, 84 – котли, машини, апарати і 

механічні пристрої, добрива, 15 – жири та олії тваринного або рослинного 

походження і молоко та молочні продукти. Параметричні зміни структури торгівлі 

чорними металами наведені у табл. 3. Ці розрахунки свідчать про втрати 
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порівняльних переваг по даній товарній продукції українськими виробниками, і 

Україна фактично втратила китайський ринок цієї продукції. 

Діаметрально протилежна динаміка спостерігалася з товарною позицією руди, 

шлаки та зола. Україна з поставки кінцевої продукції переорієнтувалася на поставку 

сировини для чорної металургії. У структурі імпорту КНР частка товарної позиції 

руди, шлаки та зола поступово зросла у 4,45 рази, досягнувши у 2013 р. рівня 7,6%. 

По цій товарній позиції Україна фактично завоювала свою нішу на китайському 

ринку. 

 

 

 

 

Таблиця 3 
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2001 4,5 69,8 3,45 - - 0,20 

2002 4,5 59,6 3,15 0,012 10,201 0,17 

2003 5,4 82,0 3,70 0,898 22,416 0,15 

2004 4,2 70,9 2,48 1,163 11,101 0,48 

2005 4,0 42,1 1,14 0,250 28,778 0,58 

2006 2,5 5,7 0,15 1,440 36,460 1,25 

2007 2,4 0,11 0,002 0,124 5,546 1,74 

2008 2,2 0,03 0,001 0,241 0,084 2,18 

2009 2,8 43,2 2,22 0,601 43,146 0,48 

2010 1,8 1,5 0,08 0,953 41,624 1,14 

2011 1,6 1,6 0,12 0,186 0,034 1,41 

2012 1,3 1,1 0,08 0,347 0,521 1,59 

2013 1,1 0,01 0,002 0,186 1,048 1,81 

Джерело: складено особисто автором за результатами власних розрахунків на основі даних 

National Bureau of Statistics of China (Офіційний сайт. – [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj), та Державної служби статистики України  (Офіційний сайт. – 

[Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://www.ukrstat.gov.ua/) 
Примітка: * – до попереднього року. 

 

Абсолютні зміни структури імпорту України за окремими товарними позиція 

наступних товарних груп: 85 – електричної машини і устаткування, 64 – взуття, 84 – 

котли, машини, апарати и механічні пристрої, 87 – наземні транспортні засоби, крім 

залізничних, 72 – чорні метали, 62 – одяг текстильний, 39 – полімерні матеріали, 

пластмаси, 61 – одяг трикотажний, і 29 – органічні хімічні сполуки. З дев'яти 

товарних груп з суттєвими структурними змінами три торкаються машинобудівної 

галузі, три – легкої промисловості, дві – хімічної та нафтохімічної галузі і одна – 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj
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чорної металургії. Параметричні зміни структури наземними транспортними 

засобами, крім залізничного, наведені у табл. 4. 

У цілому можна констатувати, що структурні зміни в імпорті України з КНР 

були менш суттєвими, ніж при експорті України до КНР. Це було зумовлено в 

основному зростанням виробництва в Китаї, що сприяло імпортозаміщенню та 

експансії китайських виробників на зарубіжних ринках. 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 

Характеристика експорту/імпорту наземних транспортних засобів,  

крім залізничного, Україною і КНР 
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2001 1,80 0,65 0,027 - - 1,05 

2002 1,78 1,01 0,045 0,358 0,016 0,89 

2003 1,85 1,13 0,072 0,114 0,068 0,69 

2004 1,99 2,71 0,170 1,580 0,145 0,90 

2005 2,18 3,17 0,346 0,466 0,185 1,35 

2006 2,31 5,04 0,520 1,868 0,131 1,31 

2007 2,61 10,97 1,141 5,934 0,303 1,44 

2008 2,75 10,19 1,453 0,786 0,133 1,46 

2009 2,32 2,12 0,208 8,066 0,421 0,98 

2010 2,43 2,34 0,287 0,221 0,110 0,78 

2011 2,61 3,84 0,486 1,496 0,176 0,76 

2012 2,69 3,97 0,568 0,128 0,081 0,78 

2013 2,65 3,86 0,521 0,103 0,040 0,79 

Джерело: Джерело: складено особисто автором за результатами власних розрахунків на 

основі даних National Bureau of Statistics of China (Офіційний сайт. – [Електронний ресурс] – 

[Режим доступу]: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj), та Державної служби статистики України  

(Офіційний сайт. – [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://www.ukrstat.gov.ua/) 
Примітка: * – до попереднього року. 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного наукового дослідження вирішено важливе наукове 

завдання формування структури зовнішньої торгівлі КНР та особливості 

структурних зрушень у зовнішній торгівлі КНР з Україною. Результати проведеного 

дослідження дозволили сформулювати наступні висновки: 

1. Найбільш швидкими темпами розвивалися галузі виробництва пов'язані із 

зовнішнім ринком. При цьому, особливо швидкі і прогресивні зрушення в технології 

виробництва, у розвитку його наукомістких видів, а також у створенні нових 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj
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галузей відбувалися завдяки реалізації експортоорієнтованої стратегії, яка останні 

три десятиліття стимулювала виробництво технічно складних товарів. 

2. Для дослідження структури зовнішньої торгівлі застосовуються три основних 

напрямки дослідження. Перший – дослідження конкретних зовнішньоторговельних 

структур в певних умовах місця і часу для їх точного кількісного виміру і 

порівняння, виявлення пропорцій і закономірностей структури. Другий – аналіз 

динаміки економічного явища у зовнішній торгівлі, зміни з плином часу як у 

кількісному, так і у якісному відношенні. Третій – аналіз внутрішніх і зовнішніх 

взаємозв'язків структурних частин між собою і з іншими об'єктами, вираженими як 

відносними, так і абсолютними показниками. 

3. Домінантними факторами зміни структури зовнішньої торгівлі Китаю 

виступали: ринкові механізми трансформації економіки, за допомогою яких 

відбувалося стимулювання найбільш ефективного використання всіх видів 

економічних ресурсів і перетворення параметрів економічної структури; 

глобалізація, вплив якої спостерігається через фрагментацію та інтернаціоналізацію 

промислового виробництва і лібералізації міжнародної торгівлі і режимів 

капіталовкладень; господарська діяльність ТНК; циклічні коливання економічної 

активності з різним періодом; регіоналізація зовнішньоекономічних стосунків; 

стратегія економічного розвитку (реалізація державних середньострокових и 

довгострокових цільових програм, спрямованих на глибокі структурні 

перетворення); валютно-курсова політика; політика створення і розвитку вільних 

економічних зон. 

4. Особливістю сучасного економічного розвитку Китаю є поєднання 

безумовної експортної орієнтацію економіки з величезною ємністю поступально 

зростаючого внутрішнього ринку, причому перевагою є відсутність критичної 

залежності від експорту. Сучасна структура зовнішньоторговельних зв'язків КНР 

все більше відповідає фундаментальним тенденціям розвитку світового 

господарства, демонструючи високу конкурентоспроможність національної 

економіки на зовнішніх ринках. Практично всі галузі є конкурентоспроможними і 

китайські виробники успішно конкурують з відповідною продукцією провідних 

світових виробників  

5. Майже три чверті іноземного фінансування модернізації і реструктуризації 

Китаю припадали на Гонконг, Сінгапур, Тайвань і Аоминь (Макао). Значна частина 

решти чверті інвестицій йшла від бізнесу китайських діаспор, які займали суттєві 

позиції у господарських структурах цілого ряду країн Азії, при цьому основна 

частка ПІІ припадає на обробну промисловість, у якій різко зростає частка 

наукоємних галузей виробництва. 

6. Найбільш значущі напрямки експорту Китаю – США, Гонконг, Японія, 

Республіка Корея, Євросоюз. Причому, якщо зустрічний європейський імпорт 

перевищується китайським експортом лише приблизно в півтора рази, то 

американський – майже втричі. Це забезпечує Китаю значний “запас міцності” як в 

глобальній економіці, так і в світовій політиці і надійно захищає його від спроб 

тиску з боку США. В загальному обсязі китайського експорту постійно зростає 

частка високотехнологічного експорту. Збільшення експорту машин і устаткування 
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значно випереджає зростання їх імпорту, в результаті чого дефіцит зовнішньої 

торгівлі в цій сфері скоротився і перетворився Китай на нетто-експортера. 

7. За 10 років після вступу до СОТ (грудень 2001 р.) частка Китаю на світовому 

ринку зросла в 2,4 рази, що перетворило Китай на першу країну-експортера у світі і 

на другу країну-імпортера. Показники зростання імпорту та експорту Китаю за 10-

річний період після вступу до СОТ найвищі показники у світі за аналогічний період. 

Структура експорту КНР у 2001-2013 рр. змінилася менш суттєво, ніж структура 

імпорту. Частка високотехнологічного експорту в загальному обсязі китайського 

експорту перевищила 30%. Неухильно підвищується ступінь локалізації 

експортованої продукції, яка досягла 60%. 

8. Політика імпортозаміщення та зміцнення економічного суверенітету Китаю 

залишається в цілому успішною. При всій величезній і зростаючій залежності від 

імпортної сировини, питома вага Китаю в світовому імпорті в довгостроковому 

плані знижується і стала помітно менше його частка у світовому споживанні. На 

ринок Китаю можна прорватися тільки з товарами, що не піддаються відтворенню в 

китайських умовах. Корпорації третіх країн можуть отримати вигоди від збільшення 

китайського споживання насамперед не прямим імпортом в Китай, а лише 

входженням в технологічні ланцюжки власне китайських фірм, що працюють на 

внутрішній ринок. 

9. Аналіз експорту України в КНР та імпорту КНР з інших країн дозволяє 

зробити висновок про те, що серйозні структурні зміни в імпорті Китаю з України 

не відбувалися та були в рамках базових фундаментальних тенденцій розвитку 

китайської економіки, і були суттєвими. В основному вони торкнулися тих товарних 

груп, які мали високу додану вартість, і частка яких у експорті з України до Китаю 

за розглянутий період різко знизилася. В аналізований період зростала частка 

товарних груп сировинного характеру. Серед вкрай нестабільних товарних груп в 

експорті України до Китаю у 2001-2013 рр., виділяються дві – це чорні метали та 

руди, шлаки та зола, абсолютні структурні зміни яких в окремі роки перевищували 

десятки відсотків. Суттєві структурні зрушення в експорті України в Китай 

спостерігалися за товарними позиціями: органічні хімічні сполуки, котли, машини, 

апарати і механічні пристрої, добрива, жири та олії тваринного або рослинного 

походження і молоко та молочні продукти. Це свідчить про те, що зовнішня торгівля 

України з Китаєм стає більш подібною за структурою на ту, яка є характерною для 

торгівлі країн, що розвиваються, з розвинутими країнами. 

10. Абсолютні зміни структури імпорту України за окремими товарними 

позиція не мали таких високих значень як при експорті. Високі коливання структури 

торкнулися наступних товарних груп: електричні машини і устаткування, взуття, 

котли, машини, апарати и механічні пристрої, наземні транспортні засоби, крім 

залізничних, чорні метали, одяг текстильний, полімерні матеріали, пластмаси, одяг 

трикотажний і органічні хімічні сполуки. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях: 



18 

1. Чень Цзюнь. Зміни у зовнішньоекономічній політиці КНР на сучасному етапі 

/ Цзюнь Чень// Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: 

Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 8. – Ч. 7. – С. 37-40 (0,53 д. а.). 

2. Чень Цзюнь. Аналіз динаміки та перспектив зовнішньої торгівлі КНР / Цзюнь 

Чень // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць ІМВ 

КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2014. – Вип. 123. – Ч. 1. – С. 161-172 (0,97 д. 

а.). 

3. Чень Цзюнь. Економічне співробітництво КНР і АСЕАН / Цзюнь Чень // 

Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – Вип. 19.– 

Ч. 2. – С. 237-241 (0,5 д. а.). 

4. Чень Цзюнь. Зовнішньоторговельна політика Китаю в умовах глобалізації / 

Цзюнь Чень // Ефективна економіка. – [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3555. Стаття надійшла до редакції 

19.11.2014 р (0,81 д. а.). 

5. Чень Цзюнь. Особливості державного регулювання зовнішньої торгівлі КНР / 

Цзюнь Чень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – УДУФМТ: 2014.– № 

4 (75). – С. 99-106 (0,5 д. а.). 

6. Чень Цзюнь. Шляхи посилення зовнішньоекономічної політики Китаю на 

Африканському континенті / Цзюнь Чень // Науковий вісник Буковинського 

державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – Чернівці: 

БДФЕУ,2015. – Вип. 28. – Ч. 3. – С. 12-17 (0,98 д. а.). 
 

Статті у наукових фахових виданнях іноземних держав: 

7. Chen Jun. Economy of the People’s Republic of China Affected by Global 

Economic Crisis / Jun Chen // Economic Vision: Academic Journal. – ISSN: 2095-3445. – 

China, 2015.1. – pp. 399-400 (0,3 д. а.). 

8. Chen Jun. Trade Relations between Ukraine and China / Jun Chen // Journal of 

Global Economy Review. – ISSN: 2241-8873. – Kozani, Greece: Technological 

Educational Institute (TEI) of Western Macedonia. – March 2015. – Vol. 2., No.1. – pp. 

76-81 (0,5 д. а.). 

Тези доповідей на наукових конференціях: 

9. Чень Цзюнь. Перспективи розвитку «зелених» інновацій та спеціальних 

економічних зон у КНР / Цзюнь Чень // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції студентів,аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна», м. Київ, 

3 квітня 2014р. – Ч. ІІ. – С. 60-66 (0,3 д. а.). 

10. Чень Цзюнь. Економічне співробітництво Китаю та України та його 

перспективи / Цзюнь Чень // ІV Міжнародна науково-практична конференція 

“Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій”, 

м. Одеса, 25-27 вересня 2014р. – С. 210-213  (0,24 д. а.). 

11. Чень Цзюнь. Тенденції розвитку світової торгівлі / Цзюнь Чень // 

Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічна інтеграція 

України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів”, м. 

Черкаси, 26-27вересня 2014р. – С. 114-117 (0,16 д. а.). 

12. Чень Цзюнь. Становлення та розвиток зовнішньої торгівлі Китайської 

Народної Республіки/ Цзюнь Чень // Міжнародна науково-практична конференція 



19 

“Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики”, м. Київ, 3-4 

жовтня 2014р. – Ч.ІІ. – С. 97-100  (0,22 д. а.). 

13. Чень Цзюнь. Аналіз структури та динаміки зовнішньої торгівлі КНР / Цзюнь 

Чень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Національні 

моделі економічних систем: формування, управління, трансформація”, м. Херсон, 

10-11 жовтня 2014р. – Ч. І. – С. 52-55  (0,2 д. а.). 

 

АНОТАЦІЯ 

Чень Цзюнь. Структурні зрушення в зовнішній торгівлі КНР в сучасних 

умовах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2015. 

У дисертації проаналізовано теоретико-методологічні підходи до структурного 

аналізу і методологічний інструментарій оцінки параметрів структурних зрушень у 

зовнішній торгівлі. Автор пропонує власне визначення структурних зрушень у 

зовнішній торгівлі. У роботі подано класифікацію структурних зрушень у зовнішній 

торгівлі, зазначені їхні функції. Детально проаналізовано систему показників 

структурних зрушень, що включають лінійні і квадратичні коефіцієнти. 

У рамках дослідження розглянуті системоутворюючі екзогенні та ендогенні 

фактори, що впливають на деформації зовнішньоторговельної структури. 

Аналізуються структура зовнішньої торгівлі КНР за країнами і галузями економіки 

та роль структурних змін у зовнішній торгівлі вільних економічних зон (ВЕЗ). 

Розглядаються критерії їхнього функціонування і система стимулів для залучення 

іноземних інвестицій, а також операції іноземних банків на території ВЕЗ. Автор 

аналізує структуру експорту та імпорту за країнами світу, зміни структури 

зовнішньої торгівлі за галузями економіки, вплив на ці процеси приєднання Китаю 

до СОТ. Здійснена структурна параметризація структурних зрушень у зовнішній 

торгівлі КНР в цілому і за основними галузями. 

Ключові слова:зовнішня торгівля, зовнішньоторговельна політика, структурні 

зміни, структурні зрушення, структурний аналіз, вільні економічні зони, прямі 

іноземні інвестиції. 

 

АННОТАЦИЯ 

Чень Цзюнь. Структурные сдвиги во внешней торговле КНР в 

современных условиях. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Институт международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2015. 

В диссертации проанализированы теоретико-методологические подходы к 

структурному анализу и методологический инструментарий оценки параметров 

структурных сдвигов во внешней торговле. Автор представляет собственное 
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определение структурных сдвигов во внешней торговле. В работе дается 

классификация структурных сдвигов во внешней торговле, отмечаются их функции. 

Детально проанализирована система показателей структурных сдвигов, 

включающих линейные и квадратичные коэффициенты. 

В рамках исследования рассмотрены системообразующие экзогенные и 

эндогенные факторы, оказывающие влияния на деформации внешнеторговой 

структуры. Анализируются структура внешней торговли КНР по странам и 

отраслями экономики и роль структурных изменений во внешней торговле СЕЗ. 

Рассматриваются критерии их функционирования и система стимулов для 

привлечения иностранных инвестиций, а также операции иностранных банков на 

территории СЕЗ. Автор анализирует структуру экспорта и импорта по странам мира, 

изменения структуры внешней торговли по отраслям экономики, влияние на эти 

процессы присоединения Китая к ВТО. Сделана структурная параметризация 

структурных сдвигов во внешней торговли КНР в целом и по основным отраслям.  

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговая политика, структурные 

изменения, структурные сдвиги, структурный анализ, свободные экономические 

зоны, прямые иностранные инвестиции. 

 

ABSTRACT 

Chen Jun. Structural Changes in Foreign Trade of the People’s Republic of 

China under Current Conditions. – Manuscript. 

The Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the Academic 

Degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.02 – World Economy and 

International Economic Relations. – Institute of International Relations of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2015. 

The dissertation analyzes theoretic and methodological approaches to the structural 

analysis and techniques of evaluation of parameters of structural changes in foreign trade. 

The author offers his own definition of structural changes in foreign trade. In the paper the 

classification of structural changes has been introduced, their functions have been 

outlined. The system of measures of structural changes, including linear and quadratic 

ratios, has been examined in detail. 

Within the framework of research the system-forming exogenous and endogenous 

factors, affecting deformations of foreign trade structure, have been addressed. The 

structure of Chinese foreign trade by countries and industry, and the role of structural 

changes in foreign trade of free economic zones (FEZ) have been explored. Their 

performance criteria and incentive system for foreign investment attraction, and the 

operations of foreign banks within FEZ jurisdiction have been considered. The author has 

analyzed the country-specific structure of exports and imports, changes in the industrial 

structure of foreign trade, the effects of China accession to the WTO. The structural 

parameterization of structural changes in foreign trade of the P.R. China in terms of 

industries and in total has been performed. 

The author has analyzed and empirically evaluated based on the system of 

coefficients structural changes in bilateral trade of Ukraine and China; identified highly 

unstable commodity groups in Ukraine's exports in 2001 – 2014; determined a number of 
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commodity items in the export of Ukraine to China, which demonstrated substantial 

structural changes; presented parametric changes of the trade patterns, indicating the loss 

of comparative advantages of every commodity group by Ukrainian producers, and, 

respectively, concluded the actual loss of the Chinese market of these products by 

Ukraine; substantiated conclusion about reorientation of Ukraine from supply of final 

products in a number of commodity items to supply of raw materials for capture a niche of 

the Chinese market. 

The study has identified 9 groups of products, in which the absolute changes in 

import structure of Ukraine took place in the commodity items: three of them relate to the 

engineering industry, three – light industry, two – chemical and petrochemical industry 

and one – ferrous metal industry; specified and validated that the structural changes in 

Ukraine's imports from China were less substantial than in Ukraine's exports to China, in 

the opinion of the author, it is mainly caused by the growth of production in China that 

contributed to import substitution and expansion of Chinese manufacturers to overseas 

markets. 

Keywords: foreign trade, foreign trade policy, structural changes, structural shifts, 

structural analysis, free economic zones, foreign direct investment.
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