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АННОТАЦИЯ 

 

1.Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из оглавления, введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 

составляет 65 страниц. Список использованной литературы занимает 8 

страниц и включает 73 позиции. 

2.Перечень ключевых слов.  

КНР, ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ, ПОЛИТИКА МЯГКОЙ СИЛЫ, 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ, ХУАЦЯО, ЗАРУБЕЖНЫЕ КИТАЙЦЫ, 

КИТАЙСКАЯ ДИАСПОРА, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 

   3.Содержание работы. 

           Объект исследования – внешняя политика КНР на современном этапе. 

          Предмет исследования– публичная дипломатия как фактор внешней 

политики КНР. 

Цель работы – анализ публичной дипломатии как фактора внешней 

политики КНР на современном этапе.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

системного, контекстуального, критического, диалектического, 

сравнительного анализа на основе принципов объективизма и структурного 

единства исследовательских задач. 

 Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 

белорусской историографии попыток исследования публичной дипломатии 

КНР на современном этапе. В работе проанализированы публичная 

дипломатия и еѐ использование в периоды нахождения у власти различных 

представителей,  интересы КНР, рассмотрены причины выбора нового 

политического курса КНР и осуществления его через публичную 

дипломатию. 

 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 публичной 

дипломатии КНР, при подготовке учебников, а также в рамках курсов 

лекций. 

 

 

 

 



  АНАТАЦЫЯ 

 

1.Структура і аб’ѐм дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца са зместу, уводзінаў, трох глаў, 

заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб‘ѐм працы складае 65 

старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 8 старонак і ўключае 73 

пазіцыі.  

2.Пералік ключавых слоў. 

КНР, ПУБЛІЧНАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ, ПАЛІТЫКА МЯККАЙ СІЛЫ, 

ІНСТЫТУТ КАНФУЦЫЯ, ХУАЦЯО, ЗАМЕЖНЫЯ КІТАЙЦЫ, 

КІТАЙСКАЯ ДЫЯСПАРА, МІГРАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА. 

3.Змест працы.  

Аб’ект даследавання – знешняя палітыка КНР на сучасным этапе. 

Прадмет даследавання – публічная дыпламатыя як фактар знешняй 

палітыкі КНР. 

Мэта даследавання – аналіз публічнай дыпламатыі як фактару знешняй 

палітыкі КНР на сучасным этапе.  

Метады даследавання – У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя 

метады сістэмнага, кантэкстуальнага, крытычнага, дыялектычнага, 

параўнаўчага аналізу на падставе прынцыпаў аб'ектывізму і структурнага 

адзінства даследчых задач.  

 Вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у беларускай 

гістарыяграфіі спробаў даследавання публічнай дыпламатыі КНР на 

сучасным этапе. У працы прааналізаваны публічная дыпламатыя і яе 

выкарыстанне ў перыяды кіравання краінай розных прадстаўнікоў улады, 

інтарэсы КНР, разгледжаны прычыны выбару новага палітычнага курсу КНР 

і ажыццяўлення яго праз публічную дыпламатыю.  

Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца 

аўтэнтычнымі. Праца выкана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы.  Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследавання публічнай дыпламатыі КНР, 

пры падрыхтоўцы падручнікаў, а таксама ў рамках курсаў лекцый. 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

1.Structure and scope of the diploma work. 

The diploma work consists of table of contents, introduction, 3 chapters, 

conclusion and list of references. Total scope of work is 65 pages. The list of 

references occupies 8 pages and includes 73 positions. 

2.Keywords. 

CHINA, PUBLIC DIPLOMACY, SOFT POWER, THE CONFUCIUS 

INSTITUTE, OVERSEAS CHINESE, CHINESE DIASPORA, MIGRATION 

POLICY. 

   3. The content of the work. 

The subject of the research is the foreign policy of China at the present time.  

The object of the research is the public diplomacy as a factor of the foreign 

policy of the PRC. 

The purpose of the research is the analysis of the public diplomacy as a 

factor of the foreign policy of China. 

Methods of research. The study used general scientific methods of 

systematic, contextual, critical, dialectical, and comparative analysis based on the 

principles of objectivism and the structural unity of research tasks. 

The results of the work and their novelty. The work is one of the first 

attempts in Belarusian historiography to research the public diplomacy of China at 

present time. This paper analyzes public diplomacy and its use in different periods 

of the PRC, the interests of China, considered the reasons for the choice of the new 

political course of the PRC and its implementation through public diplomacy. 

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

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently. 

Recommendations on the usage. The results and ideas of this work can be 

used to continue the study of the public diplomacy of the PRC, in the preparation 

of textbooks and courses of lectures. 

 

 

 

 

 

 
 


