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У.З. СцёпЫ падкрэсл1'вае: «Пры гэтым i ман1- 
пул1руемыя, i сам! мажпулятары становяцца 
заложнжам! масавай культуры i ператвараюцца 
у персанажы пганцкага лялячнага тэатра, спек- 
такл'[ якога разыгрываюць з чалавекам iM ж а  
пароджаныя фантомы» [8, с. 368]. Пад уплы- 
вам масавай «аднам ернай» культуры i паную- 
чай щэалоги татал тарн ага  л1берал!зму ф ар- 
м'|руецца «аднамерны чалавек», асноуным1 
характерным! рысам1 якога з’яуляюцца абме- 
жаванасць, самазадавальненне, нянав1сць да  
|ншага, усяго арыпнальнага. Г. М аркузе вызна- 
чае сутнасць такой ncixanorii, як фашызощны  
тыл свядомасцК Прыкладам дзяржавы «скры- 
тага фашызму» ён л1чыць ЗША, дзе пануе агра
р н а я  большасць.

Таюм чынам, у сучасным свеце наглядаецца  
нарастанне таталтарны х тэндэнцый ва ycix сф е
рах грамадскага жыцця -  м1жнародных аднось  
нах, эканомщы, паллыцы, духоунай культуры. 
Я к паказвае анап1з, сучасны татал1тарызм па 
прычыне своеасабл1васц1 пстарычнага этапа 
развщця чалавецтва можа выяуляцца у Ышых 
формах i праявах, у параунанж з таталтары з- 
мам у фашысцюм або камунютычным абл1ччы, 
аднак пры гэтым яго асноуная сутнасць заста- 
ецца нязменнай.
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S um m a r y

The essence and the basic lines of totalitarianism, 
display o f totalitarian tendencies in modem world in 
various spheres of a public life are analyzed in the arti
cle.
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БЕЛАРУСКА-К1ТАЙСКАЕ НАВУКОВА-ТЭХНIЧНАЕ 
СУПРАЦОУН1ЦТВА: ВОПЫТ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП НАВУК 
БЕЛАРУС1 I АСНОУНЫЯ НАПРАМК1 РАЗВЩЦЯ

К тайская Народная Рэспублжа (КНР) i Рэс- 
публжа Беларусь устанавгги дыпламатыч- 

ныя адноаны  у студзен11992 г. i адразу прысту- 
nini д а выпрацоую найважнейшых механ1змау 
узаемавы гаднага супрацоун1ЦТва У палпы ч- 
най, эканам1чнай i культурнай сф ерах. Падчас  
больш чым 15-гадовай кааперацьп дзве кран  
ны saxaeani бп1зкасць падыходау да прыярытэгт- 
ных напрамкау дзяржаунага разв1цця i спосабау 
дасягнення пастауленых мэт, у значнай ступен! 
павял1чыл1 маштабы сумеснай дзейнасц). Абе- 
дзве дзяржавы у якасц! галоунага арыенц1ра, 
як! будзе весц! грамадства да прагрэсу, назвал! 
разв1ццё навую, забеслячэнне !навацыйнага 
шляху развщця. Зацверджаныя у  дзвюх дзяр- 
жавах прыярытэтныя напрамю навуковай дзей- 
насц1 практычна супадаюць. У  KpaiHax прыняты 
нарматыуныя дакументы, стымулюючыя як м1ж- 
народнае навукова-тэхн1чнае супрацо^нщтва у 
цэлым, так i узаем адзеянне у дадзенай галЫе

ютайсюх i беларусюх навуковых арган1зацый i 
асобных вучоных.

Тэарэтычныя i практычныя пытанн! фармн  
равання перадумоу i механ!змау разв1цця су- 
працоун!цтва з КНР, у тым л!ку у гапЫе навую i 
тэхналопй, праанал1заваны у навуковых працах  
П.Г. Н а ц е н к а  [1], 1.Л. Андрэева [1], M .I. СладкоУ- 
скага [2], Ю .М . Галенов'1ча [3], ярка пратю стра- 
ваны у  публ'щыстычных матэрыялах М. Шыман- 
скага [4], I. Плескачэускай [5] i !нш.

КН Р  за апошн1я дзесяц1годдз! ажыццявша 
ш эраг маштабных праграм па разв!цц| наву- 
кова-тэхналапчнага сектара кра1ны. У  1982 г. 
стартавау так званы «Штурмавы» план выра- 
шэння прыярытэтных навукова-тэхн1чных праб- 
лем дзяржаунага значэння, наюраваны на хут- 
чэйш ае авалоданне перспектыуным! тэхна- 
noriaMi, выкарыстанне яюх можа пауплываць 
на сацыяльна-эканам!чнае разв1ццё кра1ны. 3  
1986 г. запуш чана шырока вядомая праграма
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«863» -д зя р ж а ун ая  праграма навуковых дасле
даванняу у галЫе высоюх тэхналопй, якая мае  
на мэце стварэнне умоу для развщця канкурэн- 
таздольнай навукаём1стай прамысловасцп У  
праграме вылучаны 8 прыярытэтных галЫ раз
вщця высоюх тэхналопй: &я1нжынерыя, касм1ч- 
ная тэхнка , 1Нфарматыка, лазерная тэхнка, 
аутаматыка, энергетыка, новыя матэрыялы, тэх- 
налогн асваення Сусветнага аюяна. 3  1986 г. 
рэал1зуецца таксама праграма «1скра», якая 
мае на мэце садзейычанне развщцю сельскай 
эканом1ю шляхам прымянення навукова-тэхн1ч- 
ных дасягненняу. У 1988 г. стартавала праграма  
«Факел», нацэпеная, у асноуным, на садзейнь  
чанне камерцыял1зацьн вы нкау перадавых да
следаванняу i 1нтэрнацыянал1зацыю дзейнасц1 
ютайсюх вытворцау навукаём1стай прадукцьп.
3  1990 г. пачау дзейн1чаць Дзяржауны план 
прыярытэтнага укаранення навукова-тэхжчных 
дасягненняу нацэлены на стварэнне спрыяль- 
нага асяроддзя для планамернага укаранення  
перадавых, гатовых да прымянення навукова- 
тэхн1чных дасягненняу у эканам1чнае будаунщ- 
тва i садзейжчанне сучляненню навую i тэхжю  
з эканом кай. У 1996 г. пачала дзейжчаць разлн 
чаная да 2010  г. Навукова-тэхжчная праграма 
сацыяльнага развщця, нацэленая на павышэнне 
якасц1 жыцця ютайскага народа, паляпшэнне  
асяроддзя !снавання i развщця чалавека, рэгу- 
ляваннеадноан  чалавека з прыродай, садзейнь  
чанне навукова-тэхн1'чнаму прагрэсу у сацыяль- 
най сферы i звязаных з ёй '|ндустрыях, рух напе- 
рад стратэгн паступальнага развщця дзяржавы. 
Д а гэтага ж  перыяду адносщца Навукова-тэхжч- 
ная праграма узмацнення фундаментальных 
навуковых даследаванняу якая каардынуецца 
Фондам прародазнаучых навук Ютая. Я на праду- 

гледжвае стварэнне новых лабараторый у пры
ярытэтных гал1нах навую i распрацоуку «прарыу- 
ных» тэхналопй.

Навукова-тэхн1чная пал1тыка Ютая стала  
адным з асноуных складальн!кау эканам1чнага 
рыука KHR BbiHkaMi якога ужо дастаткова праця- 
глы перыяд з’яуляюцца штогадовы 10-працэнт- 
ны прырост ВУП краЫы, а таксама 2 -е  месца  
у свеце (пасля ЗША) па тэмпах росту наву- 
кова-тэхн!чнага сектара. Так, па даных М1жна- 
роднай арган1зацьп эканам1чнага супрацо^нщ- 
тва i развщця (O ECD), на навуковыя даследа- 
ваны i распрацоую у 2006 г. Ютай выдаткавау 
136 млрд дол., Япон1я - 1 3 0  млрд, ЗШ А - 3 3 0  млрд.
15 KpaiH Еурасаюза, уключаючы Францыю, Гер- 
ман1ю i Вял1кабрытан1ю, уклал1 у навуковыя 
даследаванн1 у1 2006 г. 230  млрд доларау. Па  
статыстыцы O EC D , колькасць вучоных у KiTai 
з 1995 па 2004  г. павял1чылася на 77  %, дасяг- 
нуушы 926 тыс. чалавек (у ЗШ А - 1 , 3  млн) [6, 
с. 24]. Дадзеныя працэсы 3pa6mi вызначальны 
уплыу на павышэнне канкурэнтаздольнасц1 
Ютая ^ знешнеэканам1чных адноанах. Kani у

1990-х гг. ютайсю экспарт займау 5  %  сусветнага 
рынку высокатэхналапчнай прадукцьп, то ужо з 
2004  г. экспарт КН Р у навукаёмютым сектары 
стабшьна перавышае 30  %  (экспартуемая наву- 
каём1стая прадукцыя КНР падраздзяляецца, у 
асноуным, на дзве катэгорьн: 1) камп’ютэры i 
тэлев1з1йнае абсталяванне; 2 ) радыё- i камун!ка- 
цыйнае абсталяванне. У  рэальных л1чбах аб’ём 
экспарту навукаём1стай прадукцьп КН Р складае 
больш за 250 млрд доларау ЗШ А (ЗШ А -  прык- 
ладна 150 млрд, 15 KpaiH ЕС  - 1 3 0 ,  Япони - 1 2 0 ,  
Kapai -  75) [6, с. 12].

Палпычныя Уцыятывы урада КНР, наюра- 
ваныя на супрацьдзеянне негатыуным наступ- 
ствам сусветнага ф1нансавага крыз1су 2008 г., 
сведчаць аб захаванн1 курсу i расшырэнн1 пла- 
нау па фарм1раванн1 эфектыунай астэмы  !нвес- 
ц1равання у нацыянальны навукова-тэхнала- 
г1чны сектар. Расшырэнне гал1н укаранення  
навуковых дасягненняу у розныя гал1ны экано- 
MiKi, з пазщый юраун!цтва КНР, дазвол1ць заха- 
ваць дасягнутыя паз1цьп на сусветным рынку i 
сфарм1раваць да 2020  г. «Ыавацыйна арыен- 
таванае» грамадства, а д а л е й -  пабудаваць 
адну з буйнейшых у свеце !навацыйных экано- 
MiK, як тэта прадп1свае прыняты яшчэ у 2006  г. 
сярэдне- i доугатэрм1новы стратэпчны план раз
вщця навую i тэхналопй у КН Р [7].

У  Рэспубл1цы Беларусь, якая щ зе па шляху 
1навацыйнага эканам1чнага развщця, як i У КНР, 
ажыццяуляецца ш эраг комплексных праграм  
i мерапрыемствау па павышэнн1 poni навую 
у эканом1цы кра1ны. У  адпаведнасц1 з Прагра- 
май сацыяльна-эканам1чнага разв1цця Рэс- 
ny6niKi Беларусь на 2 0 0 6 -2 0 1 0  гг., зацверджа- 
най Указам Прэзщэнта Рэспубл!ю Беларусь ад  
12.06 .2006 №  384, навука з ’яуляецца галоуным 
прыярытэтам прагрэаунага руху беларускага 
грамадства. Асноуным! мэтам1 удасканалення  
навуковай, навукова-тэхн1чнай i !навацыйнай 
дзейнасц1 з’яуляюцца стварэнне канкурэнта- 
здольнага сектара навуковых даследаванняу, 
распрацовак i умоу для яго пашыранага узнау- 
лення, стварэнне эфектыунай нацыянальнай 
1навацыйнай астэмы, мадэрн1зацыя эканом1ю 
на аснове тэхналапчных 1навацый, удаскана- 
ленне заканадауства, разв1ццё 1нстытутау выка- 
рыстання i абароны правоу 1нтэлектуальнай 
уласнасц1, узмацненне ступен1 |'нтэграцьм Бела- 
pyci у м1жнародную навукова-тэхналаг1чную пра- 
стору [8].

Прынцыпова важным крокам стала распра- 
цоука Дзяржаунай праграмы (навацыйнага раз- 
в1цця Рэспубл1ю Беларусь на 2 0 0 7 -2 0 1 0  гг., якая 
прадугледжвае рэал1зацыю 1302 !навацыйных 
праектау. У  выыку выканання праграмы будзе 
адкрыта больш за 100 новых прадпрыемствау, 
створана 386 новых вытворчасцей, праведзена 
мадэрызацыя 609 дзеючых прадпрыемствау на 
аснове укаранення 888 перадавыхтэхналопй. Пры
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рэал1зацьм праграмы плануецца выкарыстаць 
больш за 1000 айчынных i каля 300  замежных  
тэхналопй (гэта значыць каля 7 0 %  праектау  
будзе рэал1завана на базе распрацовак беларус- 
xix вучоных) [9]. Фщансаванне Дзяржаунай пра
грамы Ыавацыйнага развщця з'яуляецца адным 
з найбольш маштабных i рэсурсазначных жвес- 
тыцыйных праектау краЫы у сферы мадэржза- 
цьн нацыянальнай эканомм.

Вщавочна, што мэты адзначаных важней- 
шых праграм дзяржаунага развщця абу моул'1ва- 
юць паслядоуную рознаузроуневую дзейнасць па 
паглыбпенн1 узаемадзеяння з высокатэхналапч- 
HbiMi кражам!-. Канцэпцыя развщця навую у Рэс- 
публщы Беларусь на перыяд да 2015  г., зацвер- 
джаная пастановай Агульнага сходу Нацыяналь
най акадэмн навук Benapyci ад  03 .02 .2005  №  2, 
Л1чыць удзел беларусюх вучоных у м!жнарод- 
ным навуковым i навукова-тэхычным супрацоу- 
нщтве адной з асноуных умоу для нарошчвання 
навуковага i навукова-тэхн1чнага патэнцыялау, 
стаб!л1зацьи' i пад’ёму айчыннай эканом м  [10]. 
Рэзалюцыя Перш ага з’езда вучоных Рэспубпм  
Беларусь (лютапад 2007  г.) прадпювае пашы- 
раць м1жнароднае навуковае i навукова-тэхн!ч- 
нае супрацоунщтва з прыцягненнем вучоных i 
жвестарау з Рас'|йскай Федэрацьп, !ншых дзяр- 
жау-удзельнщ С Н Д  i далёкага замежжа [11].

Расшырэнне м1жнароднага супрацоун1цтва -  
адзж з важнейш их сродкау для руху наперад па 
навукованнавацыйным шляху развщця любой 
дзяржавы. Таму устанауленне стабтьнай  узае- 
мавыгаднай навуковай кааперацьн пам1ж Рэс- 
публ'жай Беларусь i Ютайскай Народнай Рэспуб- 
л ка й  з’я в тася  давол1 заканамерным. У  1992 г. 
падпюана Пагадненне пам1ж Урадам Рэспубл1ю 
Беларусь i Урадам Ютайскай Народнай Рэспуб- 
лш  аб навукова-тэхн1чным супрацоунщтве. Дзве  
дзяржавы дам овтю я разв1ваць сумесную дзей
насць па шыроюм спектры напрамкау: абмен  
BbiHiKaMi навуковых даследаванняу, пубпжацы- 
ям1 i навукова-тэхмчнай !нфармацыяй, абмен  
вучоным1, тэхычным персаналам i жшым1 спе- 
цыял1стам!, сумесны удзел у навуковых i наву- 
кова-адукацыйных мерапрыемствах, рэал1за- 
цыю сумесных даследчых праектау, стварэнне  
сумесных навуковых лабараторый, цэнтрау i ж а - 
вацыйных прадпрыемствау. Для каардынацьн 
дзеянняу па дасягнены мэт Пагаднення ство- 
рана МНжурадавая кам!ая, якая здзяйсняе раз- 
гляд ycix пытанняу яго рзалйзацьн, вывучэнне 
магчы масц пашырэння i дыверафжацьн эка- 
нам1чнага, навуковага i тэхн1чнага супрацоунщ- 
тва пам1ж дзвюма кражам^ вызначэнне пэуных 
праграм i праектау для гэтых мэт, а таксама уня- 
сенне прапаноу па наступным развщц! бела- 
руска-ютайскага супрацоунщтва.

Нацыянальная акадэм 1я навук Benapyci як 
вышэйшая дзяржауная навуковая установа Kpai- 
ны, якая здзяйсняе арган1зацыю, правядзенне

i каардынацыю фундаментальных i прыклад- 
ных навуковых даследаванняу i распрацовак 
па важнейш их навуковых напрамках, актыуна 
Удзельичае у працэсе развщця i умацавання  
навукова-тэхн1'чнага супрацоун1цтва з Ютайскай 
Народнай Рэспубп1кай. Узаемадзеянне з навуко- 
вым1 цэнтрам1 i прадпрыемствам1 Ютая -  адз1н 
з прыярытэтных напрамкау развщця м1жнарод- 
най дзейнасц! НАН Benapyci. У  мэтах правя- 
дзення сютэмнай працы з ютайсюм! партнёрам!, 
каардынацьи i дзейнасц1 жстытутау па прапра- 
цоуцы i рэал1зацьм сумесных праектау i кантрак- 
тау у НАН Benapyci функцыянуе Савет па наву- 
кова-тэхычным супрацоун1цтве НАН Benapyci з 
КНР.

Па стане на май 2008 г., супрацоунщтва 
па|упж НАН Benapyci i навуковым! аргажзацыям! 
КНР рэгулюецца Пагадненням-! i Пратаколам'| аб  
супрацоунщтве з Акадэм|'яй навук Ютая (2005 г.), 
Пауночна-усходжм цэнтрам Ютая па сельска- 
гаспадарчых навуцы i тэхналопях (2005 г.), Ака- 
дэм1яй навук прав!нцы! Шаньдун (2000 г.), Ака- 
дэм1яй навук правжцы! Хенань (2006  г.), Акадэ- 
т т  навук правжцьй Хэйлунцзян (2001 г.), Аута- 
номным раёнам Н'жься (2001 г.), Шэньянсюм 
тэхналаг!чным жстытутам (2004 г.), Юнаньскай  
акадэм1яй сельскагаспадарчых навук (2006 п), 
Упрауленнем навую i тзхжю Народнага урада  
г. Xap6iHa (2007 г.), Народным урадам г. Д ац ж а  
(2007 г.). Усе адзначаныя дагаворныя даку- 
менты нацэлены на садзейы чанне рэал!зацы1 
сумесных навуковых i навукова-тэхжчных пра
грам i праектау у перспектыуных галжах, арга- 
жзацыю Беларуска-Ютайсюх цэнтрау сумесных 
даследаванняу i цэнтрау трансф еру тэхнало
пй з мэтай камерцыял!зацьп выжкау даследа
ванняу, абмену навуковай i тэхжчнай ж ф арм а- 
цыяй, правядзення даследаванняу шляхам пра- 
мых кантактау навуковых арган!зацый абедзвюх 
KpaiH, правядзення ceMiHapay i канферэнцый i 
выкарыстання навуковага абсталявання.

На сёмай cecii М1журадавай Беларуска-Ютай- 
скай KaMicii па супрацоун1цтве у raniHe навую i 
тэхналопй (красав1к 2006  г., Пеюн) был! прыня- 
тыя 2 праграмы навукова-тэхычнага супрацоу- 
н1цтва: на 2 0 0 6 -2 0 0 8  гг. (кароткатэрмЫовая) 
i на 2 0 0 6 -2 0 1 0  гг. (доугатэрмтовая). Па пер- 
шай праграме, якая уключае 21 праект, 12 пра
ектау рэал1завана Нацыянальнай акадэм!яй 
навук Benapyci. Па другой праграме, якая уклю
чае 5 праектау, НАН Benapyci рэал1зуе 1 пра
ект. Рашэннем восьмай cecii М!журадавай Бела- 
руска-Ютайскай KaMicii (красавж 200 8  г., MiHCK) у 
Праграму навукова-тэхычнага супрацоунщтва 
на 2 0 0 8 -2 0 1 0  гг. (кароткатэрм!новая) былоуклю- 
чана 1 9 праектау, Ю зяю хв ы ко н в аю ц ц аар ган н  
зацыям1 НАН Benapyci.

Беларусюм рэспубл!кансюм ф ондам фунда
ментальных даследаванняу, яю уваходзщь у  
структуру НА Н Benapyci, па вын!ках конкурсау
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«Н авука-М С» на двухбаковай аснове праф ман- 
савана 8 бепаруска-ютайсюх праектау (3 пра- 
екты па xiMiHHbix навуках, 2 -  па б1ялапчных, 2 -  
па тэхн1чных i 1 — па матэматычных).

У  2007 г. створаны Цэнтр трансферу тэхна
лопй Нацыянальнай акадэмм навук Беларуа у 
npaeiHUbii Шаньдун (Ц ТТ), яю з ’яуляецца струк
турным падраздзяленнем Акадэми навук правЫ- 
цьм Шаньдун i размяш чаецца 9 Бепаруска-Кггай- 
сюм тэхнапарку У г. ЦзЫань. Асноунай мэтай 
Ц ТТ з’яуляецца садзейычанне заключению кант- 
рактау пам1ж 6enapycKiMi i ютайсюм1 прадпры- 
емствам! i аргаызацыямк На плошчах Ц ТТ  раз- 
горнута пастаянна дзеючая выстаука распрацо- 
вак НАН Бел а ру ci (усе прэзентацьн ажыццяуля- 
юцца на ютайскай мове). 1дэнтычная пастаянна  
дзеючая выстаука распрацовак НАН Беларуа  
таксама у 2007  г. была аргаызавана у правмцьн 
Хэйлунцзян у рамках Пагаднення аб супрацоу- 
Н1цтве з Управлением навую i тэхыю Народнага 
урада г. Харб1на.

BbiHixi супрацоуыцтва арган1зацый НАН Бела- 
pyci у рамках адзначаных Пагадненняу у знач- 
най ступеы варЧруюцца. Сярод найбольш  
значных вынжау можна адзначыць адкрыццё 
У 2006 г. XiMiKa-тэхналапчнага цэнтра малата- 
нажных кампаз1'цыйных матэрыялау у  г. Хар- 
& н е правЫцьй Хэйлунцзян (КН Р ), створанага 
на базе 1нстытута xiMiHHbix тэхналопй прав1нцьй 
Хэйлунцзян сумесна з 1нстытутам xiMii новых 
матэрыялау НАН Бепаруа, у рамках якога пад- 
пюаны i выконваюцца 2  кантракты па стварэнн1 
новых малатанажных кампазщыйных матэрыя
лау для розных raniH гаспадарю КНР i Рэспуб- 
nixi Беларусь. У  2006  г. Даследчым тсты тутам  
х1м1чнай прамысловасц1 (правЫцыя Хенань) i 
1нстытутам ф1з1ка-арган1чнай xiMii НАН Беларус! 
на базе Хенаньскай акадэми навук была ство- 
рана ютайска-беларуская м1жнародная лабара- 
торыя х!м!чных тэхналопй аховы навакольнага 
асяроддзя, у рамках дзейнао^ якой завершаны  
кантракт на выраб м абть н ай  п то тн ай  уста
нови для мембраннай ачыстю вады i юнаабмен- 
нага ф тьтра ачыстю паветра. У  2 0 0 2 -2 0 0 4  гг. 
1нстытутам тэхналогк метала)) НАН Беларуа  
выкананы для Кпая буйны кантракт па распра- 
цоуцы тэхналогй i абстапявання вырабу элек- 
тродау з хларыду медз1 для водаактывуемых 
батарэй. Вялжае значэнне меу удзел вучоных 
1нстытута цепла- i масаабмену !мя А.В. Лыкава 
НАН Беларуа сумесна з 1нстытутам касм1чнай 
медыцыны i щжыырынгу г. Пеюна у рэал1зацьи 
праграмы запуску першага ютайскага касма- 
наута. Беларусюя вучоныя-генетыю у рамках  
кантракга з Акадэм1яй навук правЫцьй Шань
дун распрацавал! шматфункцыянальны б\я- 
прэпарат для выкарыстання у сельскай гаспа- 
дарцы Китая, яю зараз паспяхова камерцыялн  
зуецца. 3  1994 г. дзейм чае сумеснае прадпры- 
емства «Пеюн-ДЫмЫская ф!рма парашковай

Meranyprii», створанае 1нстытутам парашковай  
Meranyprii (г. Пеюн) i Д Н В А  парашковай мета- 
nyprii НАН Senapyci. Дадзеным СП  наладжаны  
выпуск парашку нжелю, вязальнай сетю, труб 
з парашку караз!йна-устойл1вай orani. 1нстытут 
ф1зм iMn Б.1. Сцяпанава НАН Senapyci выкон- 
вае сумесныя працы з Даследчым нстытутам  
лазерау (г. Пеюн) па таюх напрамках, як лщ ар- 
ныя астэмы , лазеры для фотадынам1чнай тэра- 
nii рака, лазерныя рэцЫальныя стымулятары. 
Вялмя перспектывы мае i супрацоун'щтва арга- 
жзацый НАН Беларус! з ютайсюм1 партнёрам! у 
raniHe аграрных навук, што абумоулена маштаб- 
насцю заданы забеспячэння прадуктам1 насель- 
жцтва Кгтая. У  рамках Пагадненняу аб супрацоу- 
жцтве з Пауночна-усходжм центрам Ютая па 
сельскагаспадарчых навуцы i тэхналопям, у яю 
уваходзяць Акадэми аграрных навук правЫцый 
Хейлунцзян, Цзилинь i Ляонин, i Юнаньскай акадэ- 
т т  сельскагаспадарчых навук Навукова-прак- 
тычным цэнтрам НАН Беларуа па бульбаврдстве 
i плодаагароджцтве сумесна з ютайсюм1 партнё
рам! праводзяцца выпрабаванж па вырошчванж 
у КН Р гатункау бульбы беларускай селекцьм, 
яюя адрозжваю цца высокай стабтьнасцю  ура- 
джаю  i устойл1васцю да выраджэння.

Безумоуна, як i у любой |'ншай сферы, у 
навукова-тэхжчным супрацоунщтве Беларуа  
i КН Р icHye ш эраг м ехажзмау узаемадзеяння, 
яюя маюць патрэбу ва удасканаленж. Прак- 
тыка работы Беларуска-Кггайскай KaMicii па 
навукова-тэхжчным супрацоужцтве паказала, 
што дзейсныя працздуры ф!нансавання каротка- 
тэрмшовых i доугатэрмшовых праграм наву- 
кова-тэхжчнага супрацоун'щтва не забяспечва- 
юць неабходных умоу для высокай рэзультатыу- 
насц! i м аш табнасц  сумесных работ. У  першую  
чаргу гэга звязана з тым, што сродю у рамках 
гэтых праграм прызначаны у асноуным для пад- 
трымю узаемных навуковых Bi3iTay, а даследа- 
ванн! праводзяцца шляхам уключэння задан- 
няу па праекце ва унутраныя планы работы 
ютайскага i беларускага партнёрау. Наступнае 
важнейш ае п ы т а н н е - тэта гарман1зацыя прэ- 
вавога поля, якое рэгламентуе абарот i тран
сф ер аб’ектау правоу 1нтэлектуальнай улао- 
насц1. Для рашэння дадзенай заданы бачыцца 
мэтазгодным Ыцьправаць падрыхтоуку адпа- 
веднага м1журадавага Пагаднення, якое б ynin- 
вала сучасныя напрацоую м!жнароднай права- 
вой супольнасцг у  дадзенай raniHe.

У  дадзены момант цяжкасц! не зн!жаюць 
значнага патэнцыялу для пастаяннага росту 
эфектыунасц! сумеснай навуковачнавацыйнай 
дзейнасц  9 мэтах разв!цця эканом1к дзвюх дзяр- 
жау. Вял1юя магчымасц! для рэал!зацьп сумео- 
ных укараняльных праектау, !нвестыцыйных 
праектау па камерцыял'1зацьн навуковых дасле- 
даванняу уяуляе выкарыстанне сучасных меха- 
н1змау супрацоун1цтва у ф!нансавай сферы (як,
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напрыклад, складзеная у сакав'псу 2009 г. Нацыя- 
нальным банкам Benapyci i Народным банкам  
Ютая здзелка СВО П, у рамках якой беларус- 
каму боку прадастауляецца 20  млрд юаняу 
(каля 3  млрд доларау ЗША), Ютаю ж  пераво- 
дзщца экв1валентная сума у беларусюх рублях 
(8 трлн)). Эканам1чны рост i мадэржзацы я raniH 
эканомм -  мэты, яюя стаяць перад абедзвюма 
KpaiHaMi, -  у якасц1 першарадных задач праду- 
гледжваюць павел1чэнне тэмпау развщця высо- 
катэхналапчных raniH, асваення новых тэхнало
пй i новых рынкау збыту навукаём1стай прадук- 
цьп. Тагая маштабныя заданы могуць быць выра- 
шаны пры працягу палпгыю КНР i Benapyci на 
стымуляванне аб’яднання намаганняу навукова- 
вытворчых аргажзацый дзвюх KpaiH, стварэнне 
сумеснай Ыфраструктуры трансферу тэхнало
пй, дыверс'|ф'1кацыю Ыавацыйнага працэсу на 
аснове аптын/нзацьй працоуных i фЫансавых 
укладанняу.

Таюм чынам, сфармфаваная на ыижурада- 
вым i мнжведамасным узроунях дагаворна-пра- 
вавая база, рабочыя мехажзмы супрацоунщ- 
тва пам1ж  навуковым i прамысловьиуи аргажза- 
цыямй Ютайскай Народнай Рэспублм i Рэспуб- 
л№ Беларусь, хутка ствараемая мфраструктура  
для падтрымю двухбаковых праграм, актыуная 
праца пасольствау дзвюх дзяржау наюраваны 
на паслядоунае павел1чэнне колькаоф i маш- 
табу узаемавыгадных сумесных работ у наву- 
каём1стых галЫах эканом1ю. Найбольш перспек- 
TbiyHbiMi напрамкам1 канцэнтрацьи' арган1зацый- 
ных i ф|'нансавых рэсурсау у мэтах разв1цця бепа- 
руска-ютайскага узаемадзеяння 9 сферы навую 
i тэхналопй, узаемавыгаднай камер1дыял1зачьп 
навуковых распрацовак уяуляюцца наступныя:

1. Пашы рэнне практыю стварэння цэнтрау 
трансферу 6enapycxix тэхналопй у КНР, яюя 
ажыццяуляюць пошук патэнцыяльных партнё- 
рау для рэап1зацьм сумесных праектау i кантрак- 
та^ i забяспечваюць юрыдычную падтрымку 
камерцыйных адноан арган1зацый дзвюх KpaiH, 
садзейн1чаюць зфектыунай абароне iHTanetoy- 
альнай уласнасцк

2. Павел1чэнне аб’ёмау двухбаковага дзяр- 
жаунага ф1нансавання доуга- i сярэднетэрмн 
новых беларуска-ютайск!х навукова-тэхнinных 
праектау, яюя зацвярджаюцца М1журадавай 
кам1аяй па навукова-тэхн1чным супрацоун1цтве 
Benapyci i КНР, пры захаванн! падтрымм сумес
ных фундаментальных даследаванняу шля
хам пашырэння напрамкау сумеснай дзейнасц1 
Фонду прыродазнаучых навук Ютая i Беларус- 
кага рэспублжанскага фонду фундаментальных 
даследаванняу

3. Наступнае пашырэнне !нфраструктуры  
сумесных навуковых i Енавацыйных падраздзя- 
ленняу (цэнтрау лабараторый, прадпрыем- 
ствау), у тым nixy у рамках фарм1руемых тэхна- 
паркавых зон дзвюх дзяржау.

4. Уваходжанне разам з ютайск1'м1 партнёра- 
Mi у фарм1руемыя л/мжнародныя навукова-даслед- 
чыя кансорцыумы, у першую чаргу, у рамках пра
грам Еурапейскага саюза, з яюм КНР у 2005  г. 
падпюау Сумесную дэкларацыю аб навукова- 
тэхн(чным супрацоуыцтве ЕС  i КН Р i выбудоу- 
ванн! стратэпчнага партнёрства, эаснаванага  
на ведах.

5. Ажыццяуленне на рэгулярнай аснове 
узаемных в1з(тау беларусюх i ютайсюх спецыя- 
Л1стау у  К1тай i Беларусь адпаведна з мэтай 
павышэння эфектыунасц1 узгаднення ходу пра- 
ектных работ i дэталёвага абмеркавання raniH i 
механ1змау сумеснай камерцыял!зацьм атрыма- 
ных BbiHiKay.

6. Рэгулярнае правядзенне сумесных канф е- 
рэнцый, ciMno3iyMay, ceMiHapay у прыярытэтных 
гал!нах навукова-тэхжчнага разв!цця Benapyci i 
К!тая.
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напрыклад, складзеная у caxaeixy 2009 г. Нацыя- 
нальным банкам Беларуси i Народным банкам  
Кггая здзелка СВО П, у  рамках якой беларус- 
каму боку прадастауляецца 20  млрд юаняу 
(каля 3 млрд доларау ЗША), Ютаю ж  пераво- 
дзщца экв1валентная сума у беларусюх рублях 
(8 трлн)). Эканам1чны рост i м адэрш ацы я галм  
эканои/ню -  мэты, яюя стаяць перад абедзвюма 
xpaiHaMi, -  у  якаод  першарадных задач праду- 
тедж ваю ць павел1чэнне тэмпау развщця высо- 
катэхнапапчных raniH, асваення новых тэхнало- 
пй i новых рынкау збьггу навукаёмгсгай прадук- 
цьн. Таюя маштабныя заданы могуць быць выра- 
шаны пры працягу палггыю КН Р i Беларуа на 
стымуляванне аб’яднання намаганняу навукова- 
вьггворчых аргажзацый дзвюх краЫ, стварэнне 
сумеснай Ыфраструктуры трансферу тэхнало- 
лй, дыверс1фжацыю Ыавацыйнага працэсу на 
аснове аптым!зацьм працоуных i фжансавых  
укладанняу.

Таюм чынам, сфармфаваная на м1журада- 
вым i мнжведамасным узроунях дагаворна-пра- 
вавая база, рабочыя механ1змы супрацоунщ- 
тва пал/нж навуковыын i прамысловым1 аргажза- 
цыям! Кггайскай Народней PacnyGniKi i Рэспуб- 
nixi Беларусь, хутка ствараемая Ыфраструктура 
для падтрымю двухбаковых лраграм, актыуная 
праца пасольствау дзвюх дзяржау наюраваны 
на паслядоунае павел1чэнне колькааш i маш - 
табу узаемавыгадных сумесных работ у наву- 
каём!стых гал1нах зканомм. Найбольш перспек- 
ты^ным! напрамкам1 канцэнтрацьн арган1зацый- 
ных i ф|нансавых рэсурсау у мэтах разв1цця бела- 
руска-кггайскага узаемадзеяння у сферы навую 
i тзхналопй, узаемавыгаднай камерцыял1зацьи 
навуковых распрацовак уяуляюцца наступныя:

1. Пашы рэнне практыю стварэння цэнтрау 
трансферу беларуаах тзхналопй у КНР, яюя 
ажыццяуляюць пошук патэнцыяльных партнё- 
рау для рэал1зацьп сумесных праектау i кантрак- 
тау i забяспечваюць юрыдычную падтрымку 
камерцыйных адноан аргаизацы й дзвюх xpaiH, 
садзейычаюць зфектыунай абароне iHTaneicry- 
альнай уласнаоф.

2. Павел1чэнне аб’ёмау двухбаковага дзяр- 
жаунага ф1нансавання доуга- i сярзднетэрмь  
новых беларуска-ютайсюх навукова-тэхычных 
праектау, яюя зацвярджаюцца М1журадавай 
кам1аяй па навукова-тэхн1Чным супрацоунщтве 
Беларус! i КНР, пры захаванн1 падтрымю сумес
ных фундаментальных даследаванняу шля
хам пашырэння напрамкау сумеснай дзейнасц! 
Фонду прыродазнаучых навук К1тая i Беларус- 
кага рэспублжаносага фонду фундаментальных 
даследаванняу.

3. Наступнае пашырэнне Ыфраструктуры 
сумесных навуковых i Ыавацыйных падраздзя- 
ленняу (цэнтрау, лабараторый, прадпрыем- 
ствау), у тым Л!ку у рамках фарм1руемых тэхна- 
паркавых зон дзвюх дзяржау.

4. Уваходжанне разам з ютайсюм1 партнёра- 
Mi у фарм1руемыя м1жнародныя навукова-даслед- 
чыя кансорцыумы, у першую чаргу, у рамках пра- 
грам Еурапейскага саюза, з яюм КН Р у 2005  г. 
падпюау Сумесную дэкларацыю аб навукова- 
тзхн!чным супрацоунщтве ЕС i КН Р i выбудоу- 
BaHHi стратэпчнага партнёрства, заснаванага  
на ведах.

5. Ажыццяуленне на рэгулярнай аснове 
узаемных в!з!тау беларусюх i ютайсюх спецыя- 
nicTay у К1тай i Беларусь адпаведна з мэтай 
павышэння эфектыунасц! уэгаднення ходу пра- 
ектных работ i дэталёвага абмеркавання raniH i 
механ1эмау сумеснай камерцыял1зацьн атрыма- 
ных вын1кау.

6. Рэгулярнае правядзенне сумесных канф е- 
рэнцый, ам п оз1умау, семЫарау у прыярытэтных 
гал!нах навукова-тэхн1чнага разв1цця Беларуа i 
Ютая.
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PRC and Republic of Belarus the experience of China -  
Belarus S&T cooperation is presented, community of 
the goals of Belarus and PRC in S&T sphere develop
ment is disclosed. Normative and practical parts of the 
National Academy of Sciences of Belarus and its PRC

partners cooperation are considered, the indicators 
defining the role of NASB in China -  Belarus S&T coop
eration development are presented. The activities for 
widening and raising the effectiveness of the joint S&T  
activities of our country and PRC are substantiated.

УДК 327
C.A. Ki3iMa,

кандидат гютарычных навук, прафесар кафедры м1жнародных адноан 
АкадэмН юравання пры Прэз1дэнце РэспублШ Беларусь

ЗАХОД HI ГЛАБАЛ13АЦЫЙНЫ ПРАЕКТ: ПАТЭНЦЫЯЛ 
I ПЕРСПЕКТЫВЫ АЖЫЦЦЯУЛЕННЯ1

Пры анал1зе працэсау, яюя адбываюцца у 
гады пасля распаду С С С Р  (пашырэнне 

НАТА, акупацыя icnaMCKix краж, ажыццяуляе- 
мыя сцэнарьп каляровых рэвалюцый, «пера- 
купл!ванне» незаходых эл1т, планамерная вес- 
тэрызацыя насепьыцтва ш м атю х KpaiH свету), 
можна выявщь юнаванне у заходым свеце свайго 
праекта глабал1заць», прызначанага пераутва- 
рыць яго аб’ектыуны ход разв1цця. Гэга вышча 
«сцюканне» свету i Ытэнафжацыю самых раз- 
настайных кантактау на сусветнай арэне на 
карысць пераважна заходых кра!н, а не усяго 
чалавецтва. У  адрозненне ад папулярнай тэн- 
дэнцьм разумения глабал1зацьм як станаулення 
новых Ыстытутау для стварэння менш паляры- 
заванага i больш м|'рнага сацыяльнага парадку 
у маштабе усяго свету [1], або ператварэння 
свету у «глабальную вёску» [2, р. 2] заходы гла- 
бал‘|зацыйны праект прад’яуляе пэуныя выкпж1 
незаходым краЫам. lx мэта, значэнне i наступ- 
ствы анал1зуюцца у артыкуле:

• наст упление заходых ТНК, якое парушае 
суверэжтэт незаходых краЫ у выыку сваей 
капасальнай магутнасш, якая ужываецца на 
карысць заходых акцыянерау;

• маркет ы зацы я  -  прымушэнне да руху 
У рам ках неал1беральнай рыначнай мадэл1, 
якое пазбауляе нацыянальныя уроды рычагоу 
кантролю над уласнай эканомжай, што можа  
прывесц1 да эканам1чнага крызюу па узоры азн  
яцка-раайскага  крызюу 1 9 9 7 -1 9 9 8  гг. Значнай  
рысай маркетызацьи з ’яуляецца уключэнне  
эканам1чнай эл1ты у транснацыянальны капь  
талютычны клас, Ытарэсы якога пачынаюць  
дам ж ав ац ь  над iHTapscaMi нацы янальнай эка-
HOMiKi;

• мф армат ы зацы я  -  частковая або поуная 
страта нацыянальнай дзяржавай кантролю за 
тэхычным1 сродкам1Ыфарматызацьн i жфарма- 
цыйным1 патокам! на сваёй тэрыторьм у выжку 
фарм1равання глабальнага жфармацыйнага

1 Артыкул падрыхтаваны пры ф1нансавай падтрымцы 
Беларускага рзспублжанскага фонду фундаментальных 
даследаванняу. Грант № Г07М-201.

грамадства, безумоунае лщэрства, якое у наш  
час належыць Заходу;

• касмапал'1тызацыя -  фарм1раванне кас- 
мапалпычнай страты, якая y6ipae у сябе агйты 
заходых KpaiH, KpaiH з эканомжай, што разв1ва- 
юцца, пераходнай эканомжай i трансф армуе ix 
па узоры, выклжаючы ix аддаленне ад  радз1мы;

• вестэрмзацыя -  прамое i Ускоснае навяз- 
ванне заходн1х каштоунасцей, пунктау гле- 
джання, в ы со ш  стандарггау жыцця, далёюх ад  
матэрыяльных i культурных умоу !снавання гра- 
мадзян незаходых KpaiH.

Касмапалпызацыя, вестэрызацыя, марке
тызацыя, жфарматызацыя г наьуск Т Н К  з ’яупя- 
юцца сур’ёзным выкл!кам незаходняй нацыя
нальнай дзяржаве.

Касмапаплы чная страта, што прапануе пры- 
вабныя м1жнародныя перспектывы i адчужае  
элпы незаходых KpaiH ад радз!мы, наносщь 
сур’ёзны удар па канкурэнтаздольнасц! нацыя- 
нальных дзяржау, яюя губляюць лаяльнасць  
часто найбольш энерпчных грамадзян. Аднача- 
сова тэты працэс зыжае шансы на дасягненне  
дабрабыту для суайчыннжау, яюя не увайш ж у 
касмапалпычную страту. У  выпадку, xani нава- 
яуленыя члены касмапалпычнага слоя канчат- 
кова паюдаюць сваю радз1му, найбольшую трату 
нясе дзяржава, якая уклала у ix одукацыю соты 
тысяч доларау. Звяртанне д а  каштоунасцей са- 
прауднага касмапалпызму, выхаванне патрыя- 
тызму, узмацненне мясцовай щэнтычнасц1, пад- 
няцце статусу нацыянальных a n iT  могуць 1граць 
пазггыуную ролю у процщзеяны радыкальнай 
касмапал!тызацьн грамадзян незаходых KpaiH.

Маркетызацыя заахвочвае развщцё У неза
ходых краж ах кампрадорскага слоя, яю' цесна 
супрацоужчае з транснацыянальным! KaniTanic- 
TaMi. Я на таксама спрыяе выводу актывау, неаб- 
ходных для паспяховай мадэрызацьй KpaiHbi, за 
яе мяжу, дзе яны знаходзяць прымяненне у ж та- 
рэсах заходых KpaiH. Адкрытасць ф жансавай cic- 
тэмы разам з бурным акцыянаваннем прадпры- 
емствау стварае перадумовы для б!ржавых i 
фжансавы х крызюау. Спыненне тэндэнцый кам- 
прадарызацьн эканам!чных aniT, абарона нацыя-


