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2019 рік проголошено роком Китаю в Україні. 

Протягом віків Китай здавався далеким, зачиненим 

царством з дивовижними законами, але наразі двері в 

китайський світ відчинилися і країна привертає до себе 

все більше і більше уваги. Китай був і залишається 

нашим важливим партнером і стратегічним 

пріоритетом: нещодавно Україна і Китай відзначили 25 

років встановлення дипломатичних відносин Взаємодія 

України і Китаю виходить на якісно новий рівень, який 

передбачає реалізацію та відкриття безлічі 

можливостей для поглиблення співпраці, реалізації 

спільних проектів та ініціатив. 

    Китай – це велика стародавня країна, цілий світ, 

котрий можна поставити в паралель лише зі світом 

давнього Риму; це одна з найголовніших гілок 

людської цивілізації, котра дала гуманістичну 

філософію, неперевершений живопис, велику поезію. 

Самоназва Китаю – Чжунго – це ім’я, котрим китайці 

до сьогодні  називають свою країну,  і воно зумовлює 

долю держави. 

Велич Китаю прослідковується у всьому: у висоті 

хмарочосів і гір, в кількості людей і цікавих місць, в 

бажанні перевершити всіх і все. Саме це допомогло 

йому стати лідером з  виробництва промислових і 

побутових товарів та електроніки. 

   Офіційна назва країни – Китайська Народна 

Республіка. Розміщений Китай у східній частині 



євразійського материка на західному узбережжі Тихого 

океану. Це третя за величиною країна світу (площа її 

території складає 9,6 млн квадратних кілометрів) та 

перша за кількістю населення (1,375 млрд чол.). 

Населення Китаю складає приблизно 22% всього 

населення Землі. Китай – багатонаціональна країна, в її 

складі нараховують 56 етнічних народностей. 

Найбільш чисельні серед національних меншин – 

монголи, тібетці і уйгури. 

   Державна мова – китайська. Столиця – місто Пекін. У 

Східно - Китайському морі знаходиться острів Тайвань, 

котрий Китай вважає 23-ю провінцією. Китай межує з 

14-ма країнами світу. Кордон материкової частини 

Китаю досягає більше ніж 20 тис. км, а загальна 

протяжність берегового кордону – 18 тис. км. 

Економічний потенціал Китаю дуже великий: за 

обсягом ВНП країна займає друге місце у світі після 

США. Він є членом 677 міжнародних організацій, у 

тому числі ООН. 

   Природа Китаю відрізняється значною 

різноманітністю. Китай охоплює майже всі рослинні 

пояси північної півкулі від південних джунглів до 

північної тайги. Однією з головних характеристик 

ландшафту країни є горбистість. Гори і плато 

складають 65% території Китаю. Найвища точка Китаю 

і світу – гора Джомолунгма (8 848 м) – знаходиться на 

Тібетському нагір’ї. Країна також володіє найбагатшою 



у світі фауною, серед якої значна кількість рідкісних і 

цінних порід тварин. 

Китай має довгу і майже неперервну цивілізаційну 

історію та одну з найстаріших і найскладніших систем 

письма. Він є батьківщиною багатьох технічних 

винаходів, які змінили долю людства: папір, компас, 

порох, друкарство. 

У китайської нації з давніх часів існують прекрасні 

традиції культурного взаємообміну з іншими країнами 

та народами. Китайська культура вбирає в себе 

найкраще з інших культур, збагачуючи свій зміст. 

Сьогодні, коли Китай став більш відкритим для всього 

світу, безперестанку шириться культурний обмін, 

примножуються і підсилюються зв’язки з іншими 

народами. «Держава чемності» і велика сім’я 56 

національностей широко розчинила двері, зустрічає 

друзів зі всіх кінців світу. Людські контакти, забарвлені 

народними традиціями, являють собою одну з 

найзахоплюючих сторін епохи «Миру і розвитку». 

 

 

 

 

 



1. Китай — Вікіпедія 

 https://uk.wikipedia.org › wiki › Китай 

2. Китай - Укрінформ 

https://www.ukrinform.ua › tag-kitaj 

3. КИТАЙ - Meest-tour 

https://meest-tour.com.ua › krajini › kita 

4. Новини Китаю — всі важливі новини онлайн -        

УНН з 

https://www.unn.com.ua › news › tag › kitay 

5. PHARMA TOUR: КИТАЙ — про охорону 

здоров'я та інше ... 

https://www.apteka.ua › article 

6. Всі новини та статті на тему: Китай | Читайте на 

порталі ... 

https://mind.ua › tags › 274-kitaj 

7. Суперліга 2019: live результати, Футбол Китай - 

MyScore.ua 

 

8.  Китай | КПІ ім. Ігоря Сікорського 

https://kpi.ua › china 

9. Найцікавіше про Китаї - Mapme Club 

mapme.club › Поради 

10. Населення Китаю: кількість, густота, 

демографічні процеси 



www.geograf.com.ua › china › 623-china-population-

number-density 

11. Стародавній Китай - Культурологія - Навчальні 

матеріали ... 

https://pidruchniki.com › kulturologiya › starodavniy_kitay 

12. Цікаві факти про Китай. Культура Китаю, 

населення та ін. 

tut-cikavo.com › Країни › Країни Азії 

 

13. Китай - все про освіту | освітнє агентство «DEC 

education»https://dec-edu.com › countries › china 

 

14. Китай - все про освіту | освітнє агентство «DEC 

education» 

https://dec-edu.com › countries › china 

15. Історія Китаю — Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org › wiki › Історія_Китаю 

 

16. Україна - Китай: новий етап співробітництва — 

УКРАЇНА ...https://ukraine-inform.com › news-suspilstvo-

education › 22022-ukra-na--... 

 

17. Китай став найбільшим торговельним партнером 

України ...https://www.businessz.com.ua › news › events 

 

18. Досягнення Китаю за 40 років політики реформ і 

відкритості 

 aucc.org.ua › dosyagnennya-kitayu-za-40-rokiv-politiki-

reform-i-vidkritosti 
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