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РЕФЕРАТ 
 
         Магистерская работа на тему: СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И 
ТОРГОВЫМ ОБМЕНАМ МЕЖДУ КИТАЕМ И СТРАНАМИ «ПОЯСА И 
ДОРОГ» ЧЕРЕЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 76 
страниц, 4 рисунка, 7 таблиц.  

Актуальность темы исследования связана с тем, что в настоящее 
время в мире сложилась достаточно развитая система международных 
научно-технических связей (отношений), которая в то же время продолжает 
развиваться под влиянием социально-экономических, институциональных и 
технологические факторы. В связи с этим каждая страна должна 
соответственно изменить свою внешнеэкономическую и научно-техническую 
политику с учетом всех преобразований компонентов научно-технического 
сотрудничества. Это особенно важно для стран, которые сегодня включены в 
глобальную систему научно-технических связей, на этапе ее бурного 
развития.  

Объект исследования - научно-техническое сотрудничество. 
Предметом исследования являются особенности и тенденции развития 
научно-технического сотрудничества между Союзным государством и КНР.  

Методы исследования: сравнительный анализ, индукция и дедукция, 
структурное и логическое моделирование, а также другие методы.  

Целью магистерской работы является выявление перспектив развития 
научно-технического сотрудничества между Союзным государством и 
Китаем.  

Цели исследования:  
− определить концепцию научно-технического сотрудничества; − 

отражать формы научно-технического сотрудничества;  
− изучить тенденции развития международного научно-технического 

сотрудничества;  
− отражать формы научно-технического сотрудничества в рамках 

Союзного государства; Identify выявить особенности научно-технического 
сотрудничества Союзного государства с КНР;  

− показать проблемы научно-технического сотрудничества Союзного 
государства с КНР; Directions разработать направления совершенствования 
научно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства;  

− предложить пути расширения научно-технического сотрудничества 
Союзного государства с КНР.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
синтезе теоретических знаний о научно-техническом сотрудничестве.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке предложений по перспективным направлениям научно-
технического сотрудничества Союзного государства и КНР.  



РЭФЕРАТ 
 

 Магістарская дысертацыя па тэме: ПРАВІЛА ЭКАНАМІЧНЫХ І 
ГАНДАЛЬНЫХ АБМЕНАЎ ПАРАДКІ КІТАЙ І КАРТОНАЎ «РЭТЫ І 
ДОРОГА» ПРЫ НАВУЧНЫХ І ТЭХНАЛОГІЧНЫХ СОТРУДНЯЯХ: 76 
старонак, 4 лічбы, 7 табліц. 

Актуальнасць тэмы даследаванняў звязана з тым, што ў свеце ў свеце 
склалася дастаткова развітая сістэма міжнародных навукова-тэхнічных 
адносін (адносін), якая адначасова працягвае развівацца пад уплывам 
сацыяльна-эканамічных, інстытуцыйных і сацыяльных адносін. 
тэхналагічныя фактары. У сувязі з гэтым кожная краіна павінна адпаведным 
чынам мяняць знешнеэканамічную і навукова-тэхнічную палітыку з улікам 
усіх пераўтварэнняў складнікаў навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва. Гэта 
асабліва важна для краін, якія сёння ўваходзяць у глабальную сістэму 
навукова-тэхнічных сувязяў, на стадыі хуткага развіцця. 

Аб'ект даследавання - навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва. Тэма 
даследавання - асаблівасці і тэндэнцыі развіцця навукова-тэхнічнага 
супрацоўніцтва паміж Саюзнай дзяржавай і КНР. 

Метады даследавання: параўнальны аналіз, індукцыйная і 
дэдукцыйная, структурнае і лагічнае мадэляванне, а таксама іншыя метады. 

Мэта дысертацыі - вызначыць перспектывы развіцця навукова-
тэхнічнага супрацоўніцтва паміж Саюзнай дзяржавай і Кітаем. 

Мэты даследавання: 
− вызначыць канцэпцыю навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва; 
− адлюстроўваюць формы навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва; 
− вывучыць тэндэнцыі развіцця міжнароднага навукова-тэхнічнага 

супрацоўніцтва; 
− адлюстроўваюць формы навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва ў 

рамках Саюзнай дзяржавы; 
− вызначыць асаблівасці навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Саюзнай 

дзяржавы з КНР; 
− паказаць праблемы навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Саюзнай 

дзяржавы з КНР; 
- распрацаваць напрамкі ўдасканалення навукова-тэхнічнага 

супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай дзяржавы; 
− прапанаваць шляхі пашырэння навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва 

Саюзнай дзяржавы з КНР. 
Тэарэтычнае значэнне вынікаў даследаванняў заключаецца ў сінтэзе 

тэарэтычных ведаў навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва. 
Практычнае значэнне вынікаў даследавання заключаецца ў 

распрацоўцы прапаноў па перспектыўных напрамках навукова-тэхнічнага 
супрацоўніцтва паміж Саюзнай дзяржавай і КНР 



ABSTRACT 
 

Master's thesis on the topic: PROMOTING ECONOMIC AND TRADE 
EXCHANGES BETWEEN CHINA AND THE “BELT AND ROAD” 
COUNTRIES THROUGH SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
COOPERATION: 76 pages, 4 figures, 7 tables. 

The relevance of the research topic is related to the fact that currently a 
sufficiently developed system of international scientific and technical relations 
(relations) has developed in the world, which at the same time continues to evolve 
under the influence of socio-economic, institutional and technological factors. In 
this regard, each country should accordingly change its foreign economic and 
scientific-technical policy, taking into account all the transformations of the 
components of scientific and technical cooperation. This is especially important for 
countries that are included in the global system of scientific and technical ties 
today, at the stage of its rapid development. 

The object of study - scientific and technical cooperation. 
The subject of the research is the features and trends in the development of 

scientific and technical cooperation between the Union State and the PRC. 
Research methods: comparative analysis, induction and deinduction, 

structural and logical modeling, as well as other methods. 
The purpose of the master's thesis is to identify the prospects for the 

development of scientific and technical cooperation between the Union State and 
China. 

Objectives of the study: 
− define the concept of scientific and technical cooperation; 
− reflect the forms of scientific and technical cooperation; 
− to study the trends in the development of international scientific and 

technical cooperation; 
− reflect the forms of scientific and technical cooperation within the 

framework of the Union State; 
− to identify the features of scientific and technical cooperation of the 

Union State with the PRC; 
− show the problems of scientific and technical cooperation of the Union 

State with the PRC; 
− to develop directions for improving scientific and technical cooperation 

within the framework of the Union State; 
− to propose ways to increase the scientific and technical cooperation of 

the Union State with the PRC. 
The theoretical significance of the research results lies in the synthesis of 

theoretical knowledge of scientific and technical cooperation. 
The practical significance of the research results lies in the development of 

proposals on promising areas of scientific and technical cooperation between the 
Union State and the PRC. 


