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ПРОСТІР 

 

Минуле століття стало для Китаю важким випробуванням на виживання. Стояло питання про існування 

його, як єдиної держави. Створення в 1949 році Китайської Народної Республіки припинило період смути і 

військових зіткнень. Але країна перебувала в руїнах і необхідно було терміново відновити основи економіки. 

Тож 70 років тому Китай – відстала сільськогосподарська країна, яка ледве може прогодувати своє величезне 

населення. Та вже сьогодні Китай – це незмінний постачальник товарів, який виробляє майже все – від товарів 

повсякденного попиту до високошвидкісних поїздів.  

На сьогоднішній день Китайська Народна Республіка займає друге місце серед країн світу за рівнем 

економічного розвитку в 2018-2019 роках. Рівень ВВП країни з кожним роком тільки зростає (Рис.1.). 

 
Рис.1 Динаміка ВВП Китайської Народної Республіки 1998-2018 рр. [3] 

 

Китай є лідером у промисловому виробництві. Видобуток корисних копалин здійснюється в світових 

масштабах; в особливо великих розмірах виробляються автомобілі: менш ніж за 10 років було випущено до 20 

млн машин, що дозволяє випереджати за цим показником і Японію, і США. Лідерські позиції Китай займає і у 

видобувній промисловості. Країна домінує у видобутку вугілля та нафти. Щодо енергетики, то тут Китай має 

великий потенціал. Наразі активно розвивається атомна енергетика, відбуваються впровадження альтернативних 

джерел енергії таких як вітряні, сонячні та фотоелектричні електростанції. Промисловість має значну частку у 

ВВП Китаю. Виробництво Китаю виділяється з-поміж інших країн і займає майже 20% всього світового 

виробництва. В цю галузь входять такі сфери: електроніка, переробка корисних копалин, ядерна енергетика, 

космонавтика, авіація. Основне місце в виробництві Китаю віддається випуску автомобілів та комп’ютерів. 

Високий статус в цій сфері досягається як завдяки великої кількості споживачів, так і за рахунок масштабів 

виробництва. 

Важливе місце в економіці країни займає сільське господарство. Не зважаючи на те, що ця галузь має 

достатню кількість проблем, прибуток с кожнім роком тільки збільшується. В області сільського господарства 

задіяно понад 300 млн осіб, що приблизно складає 21% населення.  

Щодо транспорту в Китаї більшість громадян подорожує саме залізничним транспортом, довжина 

залізної дороги в країні становить 91000 км, в 15 містах функціонує метро та незабаром даний транспорт буде 

доступний в 50 містах Китаю, також в країні  нараховується понад 500 аеропортів, приблизно 2000 портів, 130 з 

яких мають міжнародний статус. У 1987 році стали з'являтися перші мобільні телефони. Кілька років тому понад 

1 млрд громадян користувалися мобільним зв'язком. Інтернет стає все популярнішим в КНР. Наприклад, в 2010 

році мережею користувалися 420 000 чоловік. Однак це число становить лише 32% всього населення. Китай – 

країна, що розвивається, і з кожним роком набирає все більше обертів у сфері послуг (Рис.2). 
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Рис.2 Динаміка співвідношення промисловості, сільського господарства та сфери послуг в КНР 

за 20 років 

 

Економіка Китайської Народної Республіки процвітає завдяки грамотній зовнішній політиці. Велика 

частина продукції, що випускається, спочатку виготовляється для експорту в інші країни. Практично половину 

світового експорту здійснює Китай, що дозволяє країні займати перше місце на світовому ринку. Активно 

відправляються на експорт метали, що дозволяє заводам працювати в інтенсивному графіку, текстиль та одяг. 

Китай має більше 182 партнерів у світі. Торгівля з Японією, США і Західною Європою становить 55% 

товарообігу. Завдяки зовнішній торгівлі країна отримує 80% валютних доходів.  

Чимало уваги приділяється науці, на розвиток якої уряд Китаю виділяє багато коштів, що посприяло 

країні мати великі досягнення у сфері технологій. Завдяки науковцям вдалося запустити програму з винаходу 

ядерної зброї та побудувати електростанції. Також це допомогло розвитку космічних технологій, який бере свій 

початок у 1970 році, коли був запущений перший супутник. В міру соціально-економічного розвитку Китаю стан 

здоров'я та життєвий рівень китайців поліпшуються, їх тривалість життя так само поступово підвищується. В 

1949 році середнє продовження життя населення становила 35 років, а в 2016 - 68,7 років. 

За останні роки помітно зросла економічна і сукупна міць країни, але незважаючи на це відбувається 

уповільнення темпів зростання, це пояснюється неефективністю діяльності багатьох державних підприємств, 

змінами в структурі економіки, зниженням інвестиційної активності, надмірним зростанням іпотечного 

кредитування, ослабленням зовнішнього попиту і посиленням монетарної політики, подорожчанням вартості 

праці, санкцій з боку США. [4] 

Китайське «економічне диво» вважається феноменом на світовому ринку, яке не має аналогів. Аналітики 

і фінансові оглядачі вважають, що через кілька років Китай стане лідером не тільки по виробництву товарів, але 

і обжене США і Японію з фундаментальних і інформаційних наук, прикладних сфер, розробок і технологій.  
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Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: 
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Конференція присвячена проблемам активізації процесу інтеграції країн у світовий 

економічний та політико-правовий простір. В роботі конференції приймають участь науковці, 

викладачі, фахівці-практики, аспіранти, студенти. 

Основні напрями роботи конференції: 

 Розвиток інтеграційних процесів в умовах глобального середовища: політико-

правовий аспект; 

 Розвиток міжрегіональної взаємодії та транскордонного співробітництва в 

умовах інтеграційних пріоритетів; 

 Особливості розвитку зовнішньоекономічних та політичних відносин країн в 

умовах глобалізації; 

 Розвиток міжнародних фінансово-кредитних та валютних відносин в умовах 

глобалізації та участь країн на світовому фінансовому ринку; 

 Інноваційно-інвестиційна діяльність країн у світових координатах розвитку; 

 Проблеми міжгалузевої співпраці в умовах глобалізації; 

 Забезпечення конкурентоспроможності галузей та регіонів національної 

економіки; 

 Проблеми забезпечення сталого розвитку країн в контексті сучасних світових 

процесів. 

 

Організаційний комітет конференції ставить перед собою такі задачі: 

1. обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції  у 

сфері вивчення особливостей інтеграції країн у систему світогосподарських зв’язків; 

2. розробка напрямів розвитку міжнародних економічних відносин країн світу. 
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