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КНЕУ — ШАНХАЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ:  
ШЛЯХИ ДО СПІВПРАЦІ 

Директор Інституту досліджень су-
часного Китаю імені Бориса Курца Дро-
ботюк Ольга Володимирівна взяла участь 
у IV Міжнародному форумі "Один пояс, 
один шлях: стабільність та процвітання 
Євразії в нову епоху". Захід відбувся 23-
24 жовтня 2019 в Шанхайському уні-
верситеті (м. Шанхай, КНР) обєднав 
міжнародних експертів, представників 
бізнесу, науки і освіти Китаю, України, 
Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, 
Вірменії, Росії, а також членів секрета-
ріату Шанхайської організації співробі-
тництва. 

Міжнародний форум організовано 
за підтримки Інституту публічної дип-
ломатії Шанхайської організації спів-
робітництва при Шанхайському уні-
верситеті, Інституту Росії, Східної 
Європи і Центральної Азії Китайської 
академії суспільних наук. 
На форумі піднімалися нагальні пи-

тання політичної стабільності і безпе-
ки, торговельно-економічного, науко-
во-технічного та гуманітарного 
співробітництва в межах Ініціативи 
"Один пояс, один шлях".  
Ольга Володимирівна представила 
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доповідь на тему: "Стратегічні вектори 
українсько-китайського економічного 
співробітництва в межах "Один пояс, 
один шлях". Ключові тези, які озвучи-
ла О.В. Дроботюк стосувалися компа-
ративного аналізу економічного розви-
тку країн, двосторонньої торгівлі, 
інвестиційного співробітництва та пе-
рспектив та напрямків поглиблення 
співпраці України та КНР. 
Представники нашого університету 

вже другий рік поспіль беруть участь у 
цьому Міжнародному форумі за пов-
ної фінансової підтримки Інституту 
публічної дипломатії Шанхайської ор-
ганізації співробітництва при Шанхай-
ському університеті. 
У минулому році КНЕУ представляла 

проектор з наукової роботи, д.е.н., 
проф. Антонюк Лариса Леонтіївна. 
Цей науковий обмін є двосторон-

нім, адже вже три роки поспіль пред-
ставники Шанхайського університету 
відвідують Міжнародний форум "Один 
пояс, один шлях" в Києві, який орга-
нізовує Інститут досліджень сходознав-
ства ім. А.Ю. Кримського, Українська 
асоціація китаєзнавців та ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний уні-
верситет». 

Виступ Дроботюк О.В. на засіданні Форуму 

Тому щиро сподіваємося на продо-
вження та поглиблення партнерства 
наших університетів та очікуємо на 
нову зустріч в Києві весною наступно-
го року. 
Окрім участі у Міжнародному фо-

румі, Дроботюк О.В. зустрілася з пред-
ставниками Східнокитайського педаго-
гічного університету з метою 
обговорення шляхів співпраці між 
нашими університетами. 
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