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Огляд країни 
 

Площа 

9,596,960 кв. км. 

Столиця 

Пекін (UTC+8) 

Зони економічної активності 

Економічна зона Дельти ріки Сіцзян (Гуанчжоу, 

Шеньчжень, Дунгуань, Фошань, Чжуншаня, Чжухай, Цзянмэнь 

та частини Хейчжоу і Чжаоцин) – потужний ринок ресурсів, 

матеріалів та капіталу. На нього припадає приблизно 19% 

ВВП і 40% торгівлі КНР.  

Економічна зона Дельті річки Янцзи (Шанхай, Цзянсу, 

Аньхой та провінцію Чжецзян) – провідний виробничий, 

фінансовий, банківський та логістичний центр. На нього 

припадає приблизно 20% ВВП і 33% торгівлі. 

Економічний район Бхойської затоки (Пекін, Тяньцзінь, 

Ляонін і Шаньдун) – центр важкої промисловості, авіації, 

автомобілебудування та логістики.  

Економічна зона "Західний трикутник" (Ченду, Чунцин, 

Сіань) – центр металургії, важкої промисловості, логістики. 

Використання землі 

Землі сільськогосподарського призначення: 54,7%, з 

яких: 

 рілля 11,3%;  

 постійні зернові культури 1,6%;  

 постійні пасовища 41,8% 

Ліс: 22,3%; 

Інше: 23%. 

Населення 

 1,37 млрд. Переважна більшість населення мешкає 

на сході країни. На заході розташовані великі гірські та 

пустельні райони, що залишаються малозаселеним. 

Висока заселеність виявляється уздовж долин річок Янцзи та 

Хуанхе, дельти річки Сіцзян, басейну Сичуань (навколо 

Ченду), в Пекіні та навколо нього, а також довкола 

промислової зони Шеньяна. 

Рівень урбанізації 

 55,6% населення, станом на 2015 рік, проживає у 

містах.  

Мова 

 Китайська. 

Валюта 

 Китайський юань (CNY), 100 CNY ~ 13,7 EUR (середній курс у 2016 році)  



 

 

Економіка КНР 
 

Огляд 
Економіка Китаю є високорозвиненою експортно-орієнтованою економікою з 

високим рівнем диверсифікації. Основними галузями промисловості є 

гірничодобувна, металургійна, лека промисловість, видобуток і переробка нафти, 

виробництво електроніки, машинобудування, хімічна та аерокосмічна галузі. 

Макроекономіка 

Залишаючись на високому рівні, 

економічне зростання КНР 

уповільнюється останні 6 років та 

досягло рівня 6,7% у 2016 році. Така 

ситуація викликана тим, що економіка 

країни виросла до надвеликих 

масштабів, при яких подальший 

бурхливий розвиток вимагає значних 

вливань ресурсів. За обсягом ВВП Китай 

посідає переш місце в світі, а тому 

приріст 6,7% в натуральному вираженні 

означає збільшення на 770 млрд. дол. за 

рік, що перевищує ВВП 91% країн світу. 

Основним двигуном економіки Китаю 

виступає виробництво товарів, послуг й 

міжнародна торгівля. Так, країна 

виробляє майже всі можливі види 

продукції й веде торгові операції майже 

з усіма країнами, виступаючи 

найбільшим в світі експортером і 

другим за обсягом імпортером.  

В КНР дуже високий рівень зайнятості. За 

розрахунками Світового банку, рівень 

безробіття у 2016 році склав всього 4,6% 

- так звана, повна зайнятість (безробіття, 

що виникає незалежно від динаміки 

економіки, а в результаті природних 

факторів – плинності кадрів, міграції 

тощо), динаміка ж показника загалом 

стала. Також важливо знати, що Китай 

має найбільшу в світі кількість населення 

з щорічним приростом близько 0,5%. Це 

говорить про надзвичайно великий 

ринок праці та попит на неї в країні. 

Очікується, що дефіцит бюджету 

лишатиметься на рівні приблизно 3-4% 

від ВВП в найближчі роки. 

Протягом 2011-2015 років інфляція в Китаї 

зменшилась з 5,4% до 1,4%, а в 2016 

зросла до 2%. Такий рівень інфляції 

вважається помірним, позитивно 

впливає на економічне зростання і 

характерний для розвинених економік. 

Показники на 2016 рік Китай Україна 

ВВП, млрд. дол. США 11199,1 93,3 

ВВП на душу населення, 

дол. США 
8123,2 2185,7 

Зростання ВВП, % 6,7 2,3 

Інфляція, % 2,0 13,9 

Сальдо платіжного 

балансу, % ВВП 
1,8 - 

 

  

9,5% 7,9% 7,8% 7,3% 6,9% 6,7%

5,5%

0,2% 0,0%

-6,6%
-9,8%

2,3%

-15%

0%

15%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Зростання ВВП, %

Китай Україна

5,4% 2,6% 2,6% 2,0% 1,4% 2,0%

8,0%
0,6% -0,3%

12,2%

48,7%

13,9%

-10%

10%

30%

50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Інфляція, %

Китай Україна



 

 

 

Торговельна статистика 

Імпорт в КНР 
   

Основним торговельним партнером 

КНР є Корейська Республіка, що 

здійснює найбільший обсяг імпорту в 

країну(10,0%). На другому місці 

знаходиться Японія(9,2%), третьому - 

США(8,5%). Частка десяти найбільших 

торговельних партнерів складає 51%. 

Серед них тільки з США та В’єтнамом  

КНР має позитивний торговельний 

баланс (експортує більше, ніж 

імпортує). 

  

Загальний імпорт, що в 2016 році склав 

1,6 трлн. дол. США., почав зростати 

після падіння до 1,5 трлн. дол. США. у 

2015 році, якому передували 6 років 

зростання. Зниження у 2015 році було 

викликане падінням цін на нафту, 

залізну руду та мідь, а також 

зменшенням попиту на ресурси у 

зв’язку з уповільненням росту 

виробництва. В 2016 році ситуація дещо 

покращилась. 
 

ТОП-15 видів продукції, імпортованої в КНР з усіх країн світу в 2016р. 

Код 

УКРЗЕД 
Назва 

Обсяг 

імпорту, 

млрд. дол. 

США, 

Торговельний 

баланс 

млрд. дол. 

США, 2016 

Середньорічне 

зростання в 

2012-2016 р., % 

8542 Електронні інтегровані схеми та їх частини 227,6 -166,5 0 

2709 Нафта та нафтопродукти 116,7 -115,7 -15 

7108 Золото 64,0 -62,7 - 

2601 Залізні руди та концентрати 58,0 -58,0 47 

8517 Частини телефонів та інші пристрої бездротового зв'язку 45,9 155,5 8 

8703 
Легкові автомобілі та інший моторний транспорт для 

перевезення людей 
44,0 -39,1 -1 

9013 Пристрої на рідких кристалах, лазери та оптичні прилади 38,0 -9,2 -7 

1201 Соєві боби для сівби 34,0 -33,9 -21 

8541 Діоди, транзистори, фоточутливі елементи тощо 27,9 -1,3 1 

8471 Обчислювальна техніка 25,8 99,2 -7 

8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобів 25,5 2,8 6 

2711 Вуглеводні гази (пропан, бутан, етилен тощо) 23,0 -21,4 -6 

2603 Мідні руди та концентрати 20,9 -20,9 104 

8802 Літаки та вертольоти 20,4 -18,6 58 

7403 Мідь рафінована та її сплави 18,1 -16,1 -8 
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Серед ТОП-15 товарних груп, що 

імпортуються в КНР, найбільшу частину 

займає електроніка (інтегровані схеми, 

діоди, лазери, обчислювальна техніка, 

телефони та їх частини); продукція 

нафтовидобувної галузі; метали, сплави та 

гази; продукція машинобудування; соєві 

боби. Окремо варто зазначити золото, що 

активно імпортується впродовж 2015-2016 

років. Експерти виділяють дві основні 

причини такої політики – диверсифікація 

портфелю активів держави і збільшення 

його дохідності (КНР є найбільшим 

утримувачем цінних паперів США, що 

мають досить низький рівень дохідності), а 

також підтримка національної валюти. 

Найбільше зростання обсягів імпорту в 2012-2016 рр. показують такі продуктах: 

коштовності – дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, а також товари з них та їх 

частин; парфумерні, косметичні та туалетні препарати; харчові продукти; іграшки та 

спортивне приладдя; головні убори, одяг й взуття . 
 

Український експорт в КНР 
 

Як бачимо з динаміки експорту України до 

КНР, спади були в періоди, коли в світовій 

економіці прогресували кризові явища: 

2008, 2012, а також 2015 рік, що був важким 

для економік, як України, так і Китаю й 

відзначився великим падінням цін на 

сировину. Разом з тим, бачимо 

нетривалість таких періодів, а на додачу 

зростання у експорті у 2016 році, що 

дозволяє прогнозувати зростання і в 2017 – 

2018 роках. 

З основних видів продукції, що експортуються з України в КНР, помітну частину 

займають продукти металургійної галузі, сільського господарства, лісоматеріали та 

механічні пристрої. 

ТОП-15 видів продукції, імпортованої в КНР з України1 в 2016р. 

Код 

УКРЗЕД 
Назва 

Обсяг 

імпорту, 

тис. дол. 

США 

Середньорічне 

зростання в 

2012-2016 р., % 

Ввізне мито, що 

застосовується 

до продукції, % 

2601 Залізні руди та концентрати 959050 -20 0 

1512 
Олії соняшникова, сафлорова та їх фракції, 

рафіновані або нерафіновані 604662 42 9 

1005 Кукурудза 508309 - 12 

4403 Лісоматеріали необроблені з хвойних порід 91734 4 0 

                                                      
1 Тут і далі: Використовувалися дзеркальні данні (данні, які надали торгівельні партнери України) 
2 Квота 7,2 млн. т. Після вичерпання квоти податок на ввезення кукурудзи ненасіннєвої складає 65%, насіннєвої – 20%. 
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Код 

УКРЗЕД 
Назва 

Обсяг 

імпорту, 

тис. дол. 

США 

Середньорічне 

зростання в 

2012-2016 р., % 

Ввізне мито, що 

застосовується 

до продукції, % 

1507 
Олія соєва сира, рафінована гідратацією або 

нерафінована 
62972 388 9 

1003 Ячмінь 61947 - 2 

8108 Титан і вироби з титану 17640 70 7 

4407 
Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж 

завтовшки більш як 6 мм 
13904 31 0 

7202 Феронікель та феросилікомарганець 13468 - 2 

8481 
Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для 

трубопроводів, котлів, резервуарів 
11736 253 7 

8413 Насоси для рідини 11123 68 6 

1514 
Сирі свиріпова або ріпакова олії з низьким вмістом 

ерукової кислоти та їх фракції 
9952 - 9 

7403 Мідні сплави необроблені 7621 -28 2 

3920 
Плити, листи, плівки, стрічки та пластини з полімерів 

пропілену 
6882 4 7 

8411 Двигуни турбореактивні та інші газові турбіни 6428 -12 0 

 

  



 

Пріоритетні товари 

Короткий опис методології визначення пріоритетних товарів. 

Ціль: Визначити найбільш конкурентні товари, на ринку Китайської Народної Республіки, 

які може експортувати Україна. 

Критерії визначення: Основні критерії, які, на нашу думку, вказують на 

конкурентоздатність є:  

 RCA (Індекс порівняльних переваг) – використовується в аналізі міжнародної 

торгівлі для розрахунку відносної переваги або недоліку країни в експорті певних 

видів товарів або послуг, про що свідчать торгові потоки. Чим вище цей показник 

у України та чим нижче у КНР, тим більшу перевагу має товар. 

 Обсяг експорту з України в Китай – показує поточний стан торгових відноси між 

країнами. Чим більше обсяг торгівлі, тим конкурентнішим є товар. 

 Загальний обсяг імпорту Китаю – показує на які продукти в КНР є найбільший 

попит. Чим більше імпортує Китай, тим конкурентнішим є товар. 

 Загальний обсяг експорту України – показує які експортні можливості має 

Україна. Чим більше Україна експортує, тим конкурентнішим є товар. 

 Потенційний обсяг експорту з України – вказує на потенційні можливості для 

заміщення існуючих постачальників на ринку Китаю в рамках експортних 

можливостей України – чим більшим є значення цього показника, тим краще. 

 Торгівельний баланс – вказує на те, які товари виробляються в країні в достатній 

кількості, а яких недостатньо. Однією з основних ознак найконкурентніших 

товарів є позитивний торговий баланс щодо них в Україні та негативний в КНР. 

 Динаміка світового імпорту – вказує на тенденції, які існують у світі. Чим кращою 

є динаміка, тим більшим потенційно привабливішим є товару. 

 Динаміка імпорту Китаю – чим краща динаміка, тим більші перспективи має 

товар. 

 Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Китаю – чим краща динаміка у 

імпорті КНР порівняно зі світовими трендами, тим перспективнішим є товар. 

З метою забезпечення можливості порівняння даних, всі показники були проранжовані. 

Ранг товару був помножений на відповідний коефіцієнт. Коефіцієнти були підібрані 

використовуючи наступні принципи: 

 Коефіцієнти з ідентичними показниками за різні роки повинні мати сумарне 

значення не вище ніж окремий показник 

 Новіші данні мають більшу вагу (виключенням є дзеркальні дані) 

 Коефіцієнти показників, що стосуються поточного стану торгового обігу між 

Україною і Китаєм були знижені у зв’язку з недостатнім розвитком торгових 

зв’язків. 



 

 

 

Показники, та коефіцієнти, які враховувалися  

для визначення пріоритетних товарів: 

Показник Коефіцієнт 

Різниця у RCA України та Китаю у 2015 0,50 

Різниця у RCA України та Китаю у 20161 1,00 

Обсяг експорту з України в Китай у 2015 0,25 

Обсяг експорту з України в Китай у 20161 0,50 

Загальний обсяг імпорту Китаю у 2016 1,50 

Загальний обсяг експорту України у 2015 0,75 

Загальний обсяг експорту України у 20161 0,75 

Потенціальний обсяг експорту з України в Китай 2015 0,75 

Потенціальний обсяг експорту з України в Китай 20151 0,75 

Торгівельний баланс Китаю -Україна у 2016 0,50 

Торгівельний баланс Україна-Світ у 20161 0,75 

Торгівельний баланс Китай -Світ у 2016 1,00 

Динаміка світового імпорту протягом 2012-2016 років 0,75 

Динаміка світового імпорту протягом 2015-2016 років 0,75 

Динаміка імпорту Китаю протягом 2012-2016 років 0,75 

Динаміка імпорту Китаю протягом 2015-2016 років 0,75 

Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Китаю 

протягом 2012-2016 років 

0,75 

Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту Китаю 

протягом 2015-2016 років 

0,75 

Ранги, помножені на коефіцієнти були складені - фінальний відбір продуктів 

ґрунтується на цьому значенні. 

  



 

 

У таблицях нижче наведені ТОП-60 товарів, які мають найбільший потенціал для експорту 

з України в Китай. Для простоти представлення результатів були використані наступні 

позначення: 

 УКТЗЕД – Код продукту за класифікацією УКТЗЕД 

 Назва – Назва продукту за класифікацією УКТЗЕД 

 № – Місце в рейтингу за розрахунками моделі 

 RCA Україна – RCA України у 2016 році 

 RCA Китай – RCA Китаю у 2016 році 

 Імпорт в Китай з України – Імпорт в Китай з України у 2016 році, тис. USD 

 Загальний експорт України – Загальний експорт України у 2016 році, тис. USD 

 Загальний імпорт в Китай – Загальний імпорт в Китай у 2016 році, тис. USD 

 

М’ясо та субпродукти 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

020230 
Обвалені морожені відруби м'яса великої 

рогатої худоби 
14 -0,44 -0,97 0 18244 2195478 

020714 
Морожені частинки тушок і субпродукти 

курей свійських 
22 0,45 -0,73 0 62413 1228499 

020220 
Необвалені морожені відруби м'яса великої 

рогатої худоби, крім туші та половини туш 
31 0,14 -1 0 4582 262289 

020649 
Морожені субпродукти свинини, окрім 

печінки 
35 -0,74 -1 0 1157 2446971 

020322 
Необвалені морожені свинячі окости, лопатки 

та їх відруби 
57 -0,96 -1,00 0 60 969378 

Молочні продукти та мед 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

040510 Вершкове масло 21 0,41 -0,99 0 25244 230086 

040900 Мед натуральний 32 0,91 -0,075 23 107174 72772 

040299 

Молоко та вершки, згущені та з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин у 

не твердих видах 

40 0,54 -0,92 0 5438 8987 

Рослинні олії 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

151211 
Олії соняшникова або сафлорова та їх 

фракції сирі 
2 1,00 -0,99 598320 3073558 804085 

151219 
Олії соняшникова або сафлорова та їх 

фракції не сирі 
11 0,92 -1,00 6342 159760 21136 

120799 

Насіння та плоди неосновних олійних культур, 

крім насіння маку, бавовнику, рицини, 

кунжуту, гірцичі, сафлору, дині й горіхів та 

ядер пальм 

55 0,68 0,08 2 11507 37482 



 

 

Алкогольні та безалкогольні напої 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

220290 

Води, окрім мінеральних та газованих, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин 

4 -0,06 -0,80 252 17535 311825 

220300 Солодове пиво 6 -0,17 -0,80 630 20204 665671 

210112 

Готові продукти на основі екстрактів, есенцій і 

концентратів кави, чаю, мате, 

парагвайського чаю, смаженого цикорію та 

інші смажених замінників кави 

8 0,47 0,24 0 11034 384438 

220210 

Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин 

15 0,04 -0,91 0 14259 40967 

200990 Суміші соків 27 -0,58 -0,98 27 679 55192 

200912 
Незаморожений апельсиновий сік, з числом 

Брікса не більш як 20 
30 -0,69 -0,99 2 822 8570 

220429 

Вина виноградні, включаючи вина кріплені, 

окрім ігристих вин; виноградне сусло, 

бродіння якого зупинене шляхом додання 

спирту 

46 0,14 -1 72 10958 112844 

Кондитерські вироби, готові продукти та продукція рослинництва 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

190532 Вафлі та вафельні облатки 1 0,38 -0,92 143 17819 123479 

190531 Печиво солодке сухе 3 0,39 -0,91 645 37861 325573 

190590 

Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао, крім 

хрустких хлібців, пряників, печива, вафель, 

сухарів, грінок та аналогічних смажених 

виробів 

9 -0,20 -0,79 314 28709 292574 

180632 
Готові харчові продукти з вмістом какао у 

вигляді плиток чи батонів без начинки 
17 0,32 -0,93 379 19706 44777 

170490 
Кондитерські вироби з цукру без вмісту 

какао, окрім жувальних гумок 
19 0,54 -0,29 2164 74337 180257 

180620 
Готові харчові продукти з вмістом какао і 

масою нетто понад 2 кг 
20 -0,53 -1,00 20 3178 49135 

210690 

Харчові продукти, не зазначені в інших 

категоріях, окрім білкових концентратів та 

текстурованих білкових речовин 

23 -0,59 -0,60 11 19192 1481187 

081190 

Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин, 

крім малини, ожини, шовковиці, лаганової 

ягоди, смородини та аґруса 

26 0,83 -0,54 235 53681 118152 

081040 
Журавлина, чорниця та інші плоди роду 

Vaccinium 
28 -0,19 -1,00 0 3622 78517 

190410 

Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових культур 

або зернових продуктів 

29 -0,56 -0,59 69 2896 142214 

 



 

 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

170199 

Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза без додавання 

ароматичних добавок та барвників 

33 0,66 -0,91 690 132389 221753 

120400 Насіння льону, подрібнене або неподрібнене 38 0,66 -0,91 0 10297 206409 

071310 Горох (Pisum sativum) 39 0,90 -0,99 0 108543 360702 

230641 

Макуха та інші тверді відходи і залишки, 

одержані під час добування рослинних жирів 

і олій, мелені або немелені, негранульовані 

або гранульовані з насіння свиріпи або 

ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти 

36 0,51 -0,84 0 18435 150104 

190540 Сухарі, грінки та аналогічні смажені вироби 44 0,74 -0,93 0 8915 15730 

190190 

Екстракти солодові; готові харчові продукти з 

борошна, крупки, крупів, крохмалю або 

солодового екстракту, без вмісту какао або з 

вмістом менш як 40 мас. % какао в 

перерахунку на повністю знежирену основу, 

в іншому місці не зазначені, окрім продуктів 

дитячого харчування та сумішей і тіста для 

виробництва хлібобулочних виробів 

50 0,54 -0,92 1 54089 365968 

190230 

Вироби з макаронного тіста варені або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні 

52 0,66 0,25 0 28767 142546 

110812 Кукурудзяний крохмаль 59 0,72 -0,36 12 9409 3120 

180690 
Готові харчові продукти з вмістом какао не 

зазначені в інших категоріях 
60 0,38 -0,75 412 68853 177673 

Лісоматеріали та вироби з дерева 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

440791 

Лісоматеріали розпиляні або розколоті 

уздовж, розділені на шари або лущені, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, які мають або не мають торцеві 

з’єднання, завтовшки більш як 6 мм з дуба 

(Quercus spp.) 

10 -0,95 -0,95 5076 119864 803625 

440795 

Лісоматеріали розпиляні або розколоті 

уздовж, розділені на шари або лущені, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, які мають або не мають торцеві 

з’єднання, завтовшки більш як 6 мм з ясеня 

(Fraxіnus spp.) 

13 -0,84 -0,84 971 17578 290699 

440710 

Лісоматеріали розпиляні або розколоті 

уздовж, розділені на шари або лущені, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, які мають або не мають торцеві 

з’єднання, завтовшки більш як 6 мм з хвойних 

порід 

18 -0,96 -0,96 4346 296056 3791147 

440799 

Лісоматеріали розпиляні або розколоті 

уздовж, розділені на шари або лущені, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, які мають або не мають торцеві 

з’єднання, завтовшки більш як 6 мм, окрім 

таких, що з хвойних чи тропічних порід або 

дуба, ясеня, бука, клена, вишні 

24 -0,61 -0,61 704 12337 2544162 



 

 

 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

440320 

Лісоматеріали необроблені, з видаленою 

або невидаленою корою або заболонню, 

або начорно брусовані або небрусовані з 

хвойних порід 

34 -1 -1 91409 194485 4052653 

441872 Багатошарові зібрані панелі для підлоги 42 -0,38 -0,38 30 48958 48688 

440792 

Лісоматеріали розпиляні або розколоті 

уздовж, розділені на шари або лущені, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, які мають або не мають торцеві 

з’єднання, завтовшки більш як 6 мм з бука 

(Fagus spp.) 

49 -1,00 -1,00 1877 20600 191326 

Мінеральні продукти та промислові вироби 

УКТЗЕД Назва № 
RCA 

Україна 

RCA 

Китай 

Імпорт в 

Китай з 

України 

Загальний 

експорт 

України 

Загальний 

імпорт в 

Китай 

270799 

Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол, неочищені; 

сірчисті легі масла, антрацен; основні 

продукти; феноли тощо 

5 -0,90 -0,90 246 6659 1903919 

280429 Інертні гази, окрім аргону 7 0,93 -0,84 332 58751 164703 

841181 Газові турбіни потужністю не більш як 5 000 кВт 12 -0,92 -0,92 0 17243 119226 

240220 Сигарети та цигарки з вмістом тютюну 16 0,84 -0,63 0 506720 562726 

260111 
Неагломеровані руди та концентрати залізні, 

крім випаленого піриту 
25 0,79 -1,00 714332 1302846 56865612 

810820 Титан необроблений; порошки 37 -0,79 -0,79 15880 42247 28409 

810890 Оброблений титан і вироби з нього 41 -0,38 -0,38 1761 25102 399024 

720260 Феронікель 43 -0,95 -0,95 12896 105970 1756835 

251611 
Необроблений або начорно оброблений 

граніт 
45 0,51 -0,66 254 4781 807066 

841122 
Двигуни турбогвинтові потужністю понад 1 100 

кВт 
47 -1 -1 3000 168566 20514 

280461 
Кремній із вмістом не менш як 99,99 мас.% 

кремнію 
48 -0,56 -0,73 0 4087 2329417 

902580 

Ареометри та аналогічні занурювані 

прилади, термометри, пірометри, 

барометри, гігрометри та психрометри, із 

записувальними пристроями або без них, 

будь-які комбінації цих приладів, окрім 

термометрів та пірометрів, не об'єднаних з 

іншими приладами та частин і приладдя 

51 0,23 0,23 23 941 259563 

250700 
Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані 
53 0,94 -0,39 4 125529 112316 

290220 Бензол 54 0,04 -0,92 0 12688 996836 

850450 Котушки індуктивності та дроселі 56 0,40 0,40 177 10786 2793229 

851680 Елементи опору нагрівальні 58 -0,07 -0,07 1257 27194 350873 

  



 

 

Корисні контакти 
 

Асоціації, торгові палати, державні органи 

Організація Адреса Місто Телефон Веб-сайт 

Китайська рада 

сприяння міжнародній 

торгівлі 

1, Fuxingmenwai 

Street 
Beijing 

+86 10 

68013344 

www.ccpit.org 

ccpit@ccpit.org 

Конфедерація 

китайських підприємств 

17 Zizhuyan 

Nanlu 
Beijing +86 10 

68414280 

www.cec-ceda.org.cn 

 info@cec-ceda.org.cn 

Управління з питань 

торговельних 

переговорів 

Міністерства економіки 

3F., No.25, 

Baoqing Rd., 

Zhongzheng 

Dist. 

Taipei 

City 
+8862 2389 

1999 

www.moea.gov.tw/Mns/otn/home/Home.aspx 

cscheng@moea.gov.tw 

 

 

Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом) 

Посол  Дьомін Олег Олексійович 

Адреса: No.11, San Li Tun, Dong 6 Jie, Beijing, China, 100600. 

Телефон: Приймальня: (+8610) 6532-6359 

Ел. пошта: emb_cn@mfa.gov.ua 

Веб-сайт: http://china.mfa.gov.ua 

  

mailto:cmmuumbi@hcda.or.ke
mailto:cmmuumbi@hcda.or.ke
mailto:emb_cn@mfa.gov.ua
http://china.mfa.gov.ua/


 

 

Офіс з просування експорту 
 

інструмент урядової підтримки бізнесу 

 

   Офіс з просування експорту (Export 

Promotion Office або EPO) – це “єдине 

вікно” для допомоги українським 

експортерам Урядом, яке об’єднує 

донорів та неурядові ініціативи з 

підтримки експорту та забезпечує 

ефективне використання ресурсів 

технічної допомоги в сфері просування 

експорту. 

 

   Мета Офісу – розбудовувати українську 

економіку через розвиток експортних 

компетенцій українських експортерів, 

підвищення їх конкурентоздатності на  

міжнародних ринках та промоції 

українських товарів і послуг за кордоном. 

 

  

 

 

 

Адреса 

 

12/2 вул. Грушевського, 

офіс 307 

01008 Київ, Україна 

 

Електронна пошта 

 

info@epo.org.ua 

exportcouncil@me.gov.ua 

 

 
@exportpromotionoffice 

https://www.facebook.com/exportpromotionoffice/


 

  


