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kimlikler tarihsel-edebi nitelik taşıdığı gibi, popüler kültür alanı ya da kurum adlarıyla da
şekillenebilmektedir. Twitter’daki ÖSYM, Tonyukuk, Bihter Ziyagil, Müslüm Baba,
Karacaoğlan ve Oğuz Atay gibi parodi hesap örnekleri sözel ortamdaki kolektif kültür
alanındakine benzer şekilde tipe/imaja dayalı üretilmiştir. Bu hesaplar üzerinden yapılan
paylaşımlar, temsil ettikleri prototipe uygun nitelik taşımaktadır. Sosyal medyadaki çevrimiçi
kimlik biçimlerinden birisi olan parodi hesaplar, sözlü kültürün belleğe dayalı düşünme ve ifade
biçimleriyle benzeşmektedir.
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУ «MADE IN CHINA»
Андреєва Юлія Віталіївна, викладач кафедри східних мов
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Китай – це потужний і конкурентоспроможний гравець на світовій економічній
арені. Розвинені країни прагнуть до встановлення міцних і довгострокових відносин з
КНР, весь світ із завзятістю вивчає та запозичує китайський досвід у правлінні, торгівлі,
охороні здоров’я та інших галузях державного управління. Історія становлення та
розвитку Китаю є нетиповою та різниться від класичних сценаріїв прогресу, і вражає
своїм стрімким та успішним зростанням у виробничій галузі. Але стереотипи про
Піднебесну все ще мають місце у суспільній думці, що іноді створює перешкоди для
встановлення необхідних зв’язків із майбутніми діловими партнерами.
163

Одним із найвідоміших стереотипів про Китай є невисокий рівень якості
китайської продукції. Концепт (як форма світоглядної ідеї або спосіб трактування
навколишнього світу) і, власне, словосполучення «Made in China» («Виготовлено у Китаї»)
здобуло недобру славу, це свого роду тавро, що свідчить про низьку якість, а іноді й про
небезпечність продукту. Але, слід зазначити, що зв’язок цих понять не є закорінілою
аксіомою, з якою усі змирилися, це поняття здобуло негативну конотацію за певних
обставин.
Щоб зрозуміти, у чому полягає корінь цієї проблеми, треба звернутись до історії
Китаю, а саме до періоду стрімкого злету китайських виробничих потужностей.
Модель розвитку китайської економіки і роль Китаю в світі активно змінювалися
упродовж останніх десятиліть. З кінця 1970-х рр. керівництвом КНР на чолі з Ден
Сяопіном було проголошено введення Політики реформ та відкритості, спрямованої на
створення соціалістичної ринкової економіки та відкритості до співпраці з зовнішнім
світом. Після введення цієї політики, і упродовж кількох десятиліть економіка країни
стабільно зростала в середньому на 10 % за рік.
З 1979 по 2018 рік річний реальний ВВП (валовий внутрішній продукт – показник,
який висвітлює підсумки економічної діяльності країн у певний проміжок часу) Китаю
становив у середньому 9,5 %, це означало, що в середньому Китай може подвоювати свій
прибуток кожні вісім років [1].
Приблизно в 1995–2000 рр. Китай був на порозі своєї другої промислової революції,
яка передбачала масове виробництво машин (серед іншого) за допомогою машин. Зокрема,
на початку 2000-х після вступу Китаю до Світової організації торгівлі, Китай офіційно
увійшов у фазу нарощування важкої промисловості та розпочав масове виробництво
хімікатів, цементу, електроенергії, сталі, металевих виробів, двигунів внутрішнього
згоряння, автомобілів, кораблів, швидкісних поїздів, сільськогосподарських машин, а
також складальні лінії та верстати для виробництва всіх видів легких промислових товарів,
таких як електроніка, меблі тощо [2].
Розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків Китаю, попит виробничого сектору
(купівельна спроможність) на енергію, транспорт, інфраструктуру та обладнання машин
був настільки великий, що масове виробництво цих важких промислових товарів стало
надзвичайно прибутковим у Китаї.
Продукція, виготовлена у Китаї, отримала визнання у світі, такі продукти, як чай,
тканини, меблі чи посуд, відзначалися як унікальні. Це були надзвичайно якісні продукти,
що несуть культурну цінність, але коли Китай став світовою фабрикою і випустив
неймовірну кількість товарів для багатьох брендів, люди змінили свої погляди.
Через низьку собівартість продукції та великі об’єми замовлень Китай став
вигідним та бажаним виробничим партнером для інших країн. І через надзвичайний попит
почали виникати нові проблеми та завдання. Метою виробництва вже був не кінцевий
продукт, а масштаби виготовленої продукції. Китайські виробники довели майстерність
виготовлення однієї і тієї ж лінійки товарів, але з різною якістю до досконалості. Всупереч
стереотипам, Китай не просто виробляє дешевий товар – причина полягає у адаптації
продукту під купівельну спроможність економіки тієї чи іншої країни. Також трапляється
так, що продукцію для країн, що розвиваються, збирають вручну, і неможливо
гарантувати постійність якості через людський фактор.
Через значну конкуренцію та втрату торгових партнерів свого роду торгову марку
«Made in China» було історично оскаржено американськими медіа-кампаніями, які у
негативному ключі повідомляли про китайську продукцію і розголошували слухання
щодо безпеки цієї продукції в Конгресі США [3].
Наприклад, у 2007 р. установою з безпеки продукції у США, Канаді,
Європейському Союзі, Австралії та Новій Зеландії було видано відкликання та заборону
на ввезення широкого асортименту споживчих товарів китайського виробництва, таких як
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корм для домашніх тварин, іграшки, зубна паста, косметичні вироби та деякі види
морепродуктів.
У 2008 р. Американською адміністрацією з контролю за продуктами та ліками
(FDA) було відкликано лікарську субстанцію гепарин через забруднення сировини, що
імпортується з Китаю, та інші випадки.
Велика кількість негативно забарвлених слів з’явилася у ЗМІ, що також відмітили у
одному з звітів «New York Times». Позначення «Made in China» часто вживалося у
контексті зі словами: «підробка», «низька якість», «неліцензований», «несертифікований»,
«надзвичайно небезпечний», «забруднений», «токсичний» та інші [3].
Цей зсув відображає поєднання споживчого досвіду та впливу висвітленої у ЗМІ
позиції на продукцію китайського виробництва. Однак Китай, відстоюючи свою честь та
позицію світового виробника, проводить активну боротьбу за свій статус.
У 2013 р. прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян та Державна рада затвердили план під
назвою «Made in China 2025», метою якого є підвищення ефективності та якості
виробництва. Цю ініціативу спрямовано не просто на усунення залежності від іноземних
технологій, а й на те, щоб Китай активно керував і визначав міжнародні технологічні
стандарти [4].
Наразі Китай продовжує нарощувати масштаби співробітництва, відрізняючись
серед інших великих успішних компаній високоякісною електронікою, медичним
обладнанням, механізмами та промисловим обладнанням, неймовірними масштабами
будівництва, займаючи найвищі позиції у світі. Історія концепту «Made in China»
доводить, що Китай продовжує активно розвивати свою промислову діяльність,
незважаючи на перешкоди, розвиває свою економіку та впевнено долає кризи і критику
конкурентів, що свідчить про великий потенціал країни.
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БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА В АТР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕГІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ АСЕАН
Беззубенко Аліна Володимирівна, кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Азіатсько-Тихоокеанський регіон (далі – АТР) у світлі безпекової політики на
сьогодні є важливим геополітичним центром світу. Його роль на міжнародній арені
значно зросла і продовжує посилюватися. Не дивлячись на вагомий економічний
потенціал країн даного регіону, обстановка в АТР в цілому залишається нестабільною.
Оскільки тут перетинаються економічні, військово-стратегічні та політичні інтереси
провідних держав світу та регіону. До основних військово-стратегічних аспектів безпеки в
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