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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 и списка использованной литературы. Общий объем
дипломной работы составляет 85 страниц. Список использованной литературы
занимает 9 страниц и включает 87 позиций.
2. Перечень ключевых слов.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, АЗИАТСКИЙ БАНК
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА, АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО, БРИКС, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИТАЙСКАЯ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ.
3. Текст реферата.
Объект исследования – российско-китайские отношения в XXI в.
Предмет исследования – взаимодействие России и Китая в работе
международных организаций.
Цель исследования – изучить сотрудничество РФ и КНР в рамках
международных организаций в XXI веке.
Методы исследования – общефилософские (диалектический метод,
принцип историзма, принцип единства логического и исторического, принцип
детерминизма), общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение,
сравнение, аналогия, моделирование, системный анализ, структурный анализ,
междисциплинарный
подход)
и
частнонаучные
(биографический,
сравнительно-исторический, аналитико-прогностический).
Результаты и их новизна. Исследование является первым в отечественной
историографии системным изучением отношений КНР и РФ в XXI веке. В работе
выявлены проблемы, определяющие необходимость углубления двусторонних
отношений. Дана оценка текущего уровня сотрудничества и выявлены
перспективы развития отношений двух 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
РФ, при подготовке монографий и учебников. Исследование может
представлять интерес в качестве модели многосторонних отношений с учетом
необходимости выработки стратегии участия Республики Беларусь в
интеграционных форматах сотрудничества на постсоветском пространстве.

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, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы
складае 85 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 9 старонак і
ўключае 87 пазіцый.
2. Пералік ключавых слоў.
АЗІЯЦКА-ЦІХААКІЯНСКІ
РЭГІЁН,
АЗІЯЦКІ
БАНК
ІНФРАСТРУКТУРНЫХ ІНВЕСТЫЦЫЙ, ШАНХАЙСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ
СУПРАЦОЎНІЦТВА
АЗІЯЦКА-ЦІХААКІЯНСКАЕ
ЭКАНАМІЧНАЕ
СУПРАЦОЎНІЦТВА, БРЫКС, РАСІЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ, КІТАЙСКАЯ
НАРОДНАЯ
РЭСПУБЛІКА,
ДВУХБАКОВАЕ
СУПРАЦОЎНІЦТВА,
АРГАНІЗАЦЫЯ АБ’ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ.
3. Тэкст рэферата.
Аб’ект даследавання – расійска-кітайскія адносіны в XXI в. Прадмет
даследавання – ўзаемадзеянне Расіі і Кітая ў рабоце міжнародных арганізацый.
Мэта даследавання – вывучыць супрацоўніцтва РФ і КНР у рамках
міжнародных арганізацый у XXI стагоддзі.
Метады даследавання – агульнафіласофскія (дыялектычны метад,
прынцып гістарызму, прынцып адзінства лагічнага і гістарычнага, прынцып
дэтэрмінізму), агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, абстрагаванне, абагульненне,
параўнанне, аналогія, мадэляванне, сістэмны аналіз, структурны аналіз,
міждысцыплінарны падыход) і частнанавуковыя (біяграфічны , параўнальнагістарычны, аналітыка-прагнастычны).
Вынікі і іх навізна. Даследаванне з’яўляецца першым у айчыннай
гістарыяграфіі сістэмным вывучэннем адносін РФ і КНР ў XXI стагоддзi. У
рабоце выяўлены праблемы, якія вызначаюць неабходнасць паглыблення
трохбаковых адносін. Дадзена ацэнка актуальнага ўзроўню супрацоўніцтва і
выяўлены перспектывы развіцця адносінаў двух краін.
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выкананая самастойна.
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць
быць выкарыстаны для працягу даследаванняў адносін КНР і РФ, пры
падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. Даследаванне можа прадстаўляць
цікавасць у якасці мадэлі шматбаковых адносін з улікам неабходнасці
выпрацоўкі стратэгіі ўдзелу Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных фарматах
супрацоўніцтва на постсавецкай прасторы.

ANNOTATION
1. Structure and size of the thesis.
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list
of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, and list of
references. Total scope of work is 85 pages. The list of references occupies 9 pages
and includes 87 positions.
2. Keywords.
ASIA-PACIFIC REGION, ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT
BANK, SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION, ASIA-PACIFIC
ECONOMIC COOPERATION, BRICS, RUSSIAN FEDERATION, PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA, BILATERAL COOPERATION, UNITED NATIONS.
3. Text of the abstract.
The object of this research is Russian-chinese relations in the XXI century. The
subject of the research is the interaction of Russia and China in the work of
international organizations.
The aim of this research is to study the cooperation between Russia and China
in the framework of international organizations in the XXI century.
The methods of this 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, abstraction,
generalization, comparison, analogy, simulation, systems analysis, structural analysis,
interdisciplinary approach) and special scientific (biographical, historical comparison,
analytical forecast).
Findings and novelty. This is the first systematic research in the Belarusian
historiography outlining the relations between the Russian Federation and the
People’s Republic of China in the XXI century. The thesis identifies the key
challenges defining the need for deepening the bilateral relations. The current level of
cooperation has been estimated and the prospects of bilateral relations development
have been proposed.
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used
in the thesis and its findings are authentic. The research was conducted
independently.
Recommendations on the use of the findings. The findings of this research can
be used to continue studies on the relations between the People’s Republic of China
and the Russian Federation and in writing of monographs and textbooks. The study
may be of interest as the multilateral relations model, considering the necessity of
creating the strategy of the Republic of Belarus towards participation in cooperation
and integration in the post-Soviet region.

