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АННОТАЦИЯ 

 
1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех 

глав, заключения, 1 иллюстрации, 1 таблицы, списка использованной 

литературы. Общий объем работы составляет 63 страницы. Список 

использованной литературы занимает 9 страниц и включает 100 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

АФРИКА, КНР, АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ, АНГОЛА, ЗИМБАБВЕ, 

НИГЕРИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

МОДЕЛЬ «ЮГ-ЮГ», ПОЛИТИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ», ИНВЕСТИЦИИ, 

«ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РАБОТЫ В ОБМЕН НА НЕФТЬ», 

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ,  8 ПРИНЦИПОВ ЧЖОУ ЭНЬЛАЯ. 

3. Содержание работы 

Объект исследования – внешняя политика Китайской Народной 

Республики в начале ХХI века.  

Цель исследования – всесторонний анализ ключевых составляющих 

политической стратегии и политики «мягкой силы» Китая в Африке в начале XXI 

века. Работа сакцентирована на отношениях со странами «Чѐрной Африки».  

Методы исследования – общефилософские (диалектический метод, 

принцип историзма, принцип единства логического и исторического, принцип 

детерминизма), общенаучные (анализ, синтез, сравнение, аналогия, структурный 

анализ, междисциплинарный подход). 

Полученные итоги и их новизна. Новизна исследования состоит в том, что 

африканское направления внешней политики КНР мало изучено в 

отечественной науке. В результате проведенного исследования выявлены и 

обобщены формирующиеся на современном этапе развития международных 

отношений тенденции и особенности внешнеполитической стратегии КНР в 

Африке. Дана оценка текущего уровня сотрудничества КНР с рядом 

африканских стран. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования отношений КНР и 

Африки, при подготовке монографий и учебников.  



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб’ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 

глаў, заключэння, 1 ілюстрацыі, 1 табліцы, спісу выкарыстанай літаратуры. 

Агульны аб’ѐм працы складае 63 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры 

займае 9 старонак і ўключае 100 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

АФРЫКА, КНР, АФРЫКА ПАЎДНЁВЕЙ САХАРЫ, АНГОЛА, 

ЗІМБАБВЭ, НІГЕРЫЯ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ДВУХБАКОВАЕ 

СУПРАЦОЎНІЦТВА, МАДЭЛЬ «ПОЎДЗЕНЬ-ПОЎДЗЕНЬ», ПАЛІТЫКА 

«МЯККАЙ СІЛЫ», ІНВЕСТЫЦЫІ, «ІНФРАСТРУКТУРНЫ РАБОТЫ Ў АБМЕН 

НА НАФТУ», ЭНЕРГАРЭСУРСАЎ, 8 ПРЫНЦЫПАЎ ЧЖОУ ЭНЬЛАЯ .  

3. Змест працы 

Аб’ект даследавання – знешняя палітыка Кітайскай Народнай Рэспублікі ў 

пачатку ХХI стагоддзя.  

Мэта даследавання – ўсебаковы аналіз ключавых складаючых палітычнай 

стратэгіі і палітыкі «мяккай сілы» Кітая ў Афрыцы ў пачатку XXI стагоддзя. 

Праца акцэнтавана на адносінах з краінамі «Чорнай Афрыкі». 

Метады даследавання – агульнафіласофскія (дыялектычны метад, 

прынцып гістарызму, прынцып адзінства лагічнага і гістарычнага, прынцып 

дэтэрмінізму), агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, параўнанне, аналогія, 

структурны аналіз, міждысцыплінарны падыход). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навізна даследавання складаецца ў тым, 

што афрыканскае напрамкі знешняй палітыкі КНР з’яўляюцца мала вывучанымі 

ў айчыннай навуцы. У выніку праведзенага даследавання выяўлены і 

абагульнены тэндэнцыі і асаблівасці знешнепалітычнай стратэгіі КНР у Афрыцы, 

якія фармуюцца на сучасным этапе развіцця міжнародных адносін. Дадзена 

ацэнка цягучага ўзроўню супрацоўніцтва КНР з шэрагам афрыканскіх краін. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выка-

наная самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 

выкарыстаны для працягу даследаванняў адносін КНР і Афрыкі, пры 

падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 
1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list 

of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 1 

illustration, 1 table, and list of references. Total scope of work is 63 pages. The list of 

references occupies 9 pages and includes 100 positions. 

2. Keywords: AFRICA, PRC, SUB-SAHARAN AFRICA, ANGOLA, 

ZIMBABWE, NIGERIA, FOREIGN POLICY, BILATERAL COOPERATION, 

MODEL “SOUTH-SOUTH”, “SOFT POWER”, INVESTMENTS, 

“INFRASTRUCTURE WORKS IN EXCHANGE FOR PETROLEUM”, ENERGY 

RESOURCES, 8 PRINCIPLES OF ZHOU ENLAI. 

3. The content of the work 

The object of the research is foreign policy of the People's Republic of China at 

the beginning of the XXI century.  

The purpose of the research is all-around analysis of the key components of the 

political strategy and “soft power” of China in Africa at the beginning of the XXI 

century. The work is accentuated on the relations with the countries of Sub-Saharan 

Africa. 

Methods of research are general philosophical (the dialectical method, the 

principle of historicism, the principle of the unity of logical and historical, the principle 

of determinism), general scientific (analysis, synthesis, comparison, analogy, 

simulation, structural analysis, interdisciplinary approach). 

The results of the work and their novelty. The novelty of the research is that the 

African direction of China's foreign policy has been little studied in the domestic 

science. As a result of the conducted research, have been identified and summarized the 

trends and features of China's foreign-policy strategy in Africa, emerging at the present 

stage of the development of international relations. It is given an assessment of the 

current level of cooperation between the PRC and a number of African countries. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used 

in the thesis and its findings are authentic. The research was conducted independently. 

Recommendations on the usage. The findings of this research can be used to 

continue studies on the relations between the PRC and Africa and in writing of 

monographs and textbooks.  

 

 

 

 

 

 

 


