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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Артименя Екатерина Михайловна 

Проблемы Восточно-Китайского моря в отношениях Японии и КНР в 1949-2013 

гг. 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Данное исследование включает введение, 3 главы, разбитые на 10 разделов, 

заключение, список использованных источников и 1 приложение. Объем 

дипломной работы составляет 56 страниц авторского текста, общий объем – 

71 страница. Список использованной литературы составляет 84 позиции. 

2. Перечень ключевых слов. 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, СУБРЕГИОН СЕВЕРО-

ОСТОЧНАЯ АЗИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, СПОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

3. Текст реферата. 

Объект исследования – двусторонние отношения Японии и Китайской 

Народной Республики. Предмет исследования – возникновение и протекание 

конфликта Японии и КНР по поводу территорий в Восточно-Китайском море с 

1949 г. по 2013 г. 

Цель исследования – изучение динамики развития территориального 

конфликта Японии и КНР в указанный период. 

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 (сравнительно-исторический, 

аналитико-прогностический). 

Результаты и их новизна. Исследование является одним из первых в 

белорусской историографии системным изучением проблем Восточно-Китайского 

моря в отношениях Японии и КНР на современном этапе. В работе выявлены 

проблемы, определяющие необходимость мирного урегулирования территориальных 

споров двух стран. Дана оценка уровня конфронтации в рассматриваемый период и 

выявлены перспективы развития отношений.  

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 Японии и КНР, 

при подготовке монографий и учебников.  

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Арціменя Кацярына Мiхайлаўна 

Праблемы Усходне-Кітайскага мора ў адносінах Японіі і КНР у 1949-2013 

гг. 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы. 

Дадзенае даследаванне ўключае ўводзіны, 3 часткі, падзеленыя на 10 

раздзелаў, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц і 1 дадатак. 

Аб'ѐм дыпломнай працы складае 56 старонак аўтарскага тэксту, агульны 

аб'ѐм - 71 старонка. Спіс выкарыстаных крыніц складае 84 пазіцыi. 

2. Пералiк ключавых слоў. 

АЗІЯЦКА-ЦІХААКІЯНСКІ РЭГІЁН, СУБРЭГІЁН ПАӮНОЧНА-

УСХОДНЯЯ АЗІЯ, КІТАЙ, ЯПОНІЯ, ДВУХБАКОВЫЯ АДНОСІНЫ, 

ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ ПРЭТЭНЗІІ, СПРЭЧНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ, РЭГІЯНАЛЬНЫЯ 

КАНФЛІКТЫ, ЭНЕРГЕТЫЧНАЯ БЯСПЕКА. 

3. Тэкст рэферата. 

Аб'ект даследавання - двухбаковыя адносіны Японіі і Кітайскай Народнай 

Рэспублікі. Прадмет даследавання - ўзнікненне і працяканне канфлікту Японіі і 

КНР з нагоды тэрыторый ва Усходне-Кітайскім мора з 1949 г. 2013 г. 

Мэта даследавання - вывучэнне дынамікі развіцця тэрытарыяльнага 

канфлікту Японіі і КНР у названы перыяд. 

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 (параўнальна-гістарычны, аналітыка-прагнастычны). 

Вынікі і іх навізна. Даследаванне з'яўляецца адным з першых у беларускай 

гістарыяграфіі сістэмным вывучэннем праблем Усходне-Кітайскага мора ў 

адносінах Японіі і КНР на сучасным этапе. У працы выяўлены праблемы, якія 

вызначаюць неабходнасць мірнага ўрэгулявання тэрытарыяльных спрэчак дзвюх 

краін. Дадзена ацэнка ўзроўню канфрантацыі ў перыяд, які разглядаецца і 

выяўленыя перспектывы развіцця адносін. 

Аўтэнтычнасць 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 даследаванні адносін Японіі і КНР, пры падрыхтоўцы 

манаграфій і падручнікаў. Даследаванне можа прадстаўляць цікавасць у якасці 

матэрыялу для аналізу і прагназавання далейшага працякання разгляданага 

тэрытарыяльнага канфлікту, а таксама яго ўплыву на становішча ў рэгіѐне ў 

цэлым. 

 



DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Artimenya Ekaterina Mikhailovna 

Problems of the East China Sea in the relations between Japan and the PRC in 

1949-2013. 

1. Structure and volume of the thesis. 

This study includes an introduction, 3 chapters, divided into 15 sections, 

conclusion, list of references and 5 applications. 

The volume of the thesis is 56 pages of the author's text, the total volume - 71 

pages. The list of used literature is 84 positions. 

2. List of keywords. 

ASIA-PACIFIC REGION, SUBREGION NOTH-EAST ASIA, CHINA, JAPAN, 

BILATERAL RELATIONS, TERRITORIAL CLAIMS, SPORTS, REGIONAL 

CONFLICTS, ENERGY SECURITY. 

3. The text of the abstract. 

The object of the study is bilateral relations between Japan and the People's 

Republic of China. The subject of the study is the emergence and the course of the 

conflict between Japan and the PRC over the territories in the East China Sea from 1949 

to 2013. 

The purpose of the study was to study the dynamics of the development of the 

territorial conflict between Japan and the PRC in this period. 

The methods of research are general philosophical (dialectical method, the 

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

determinism), general scientific (analysis, synthesis, abstraction, generalization, 

comparison, analogy, modeling, system analysis, structural analysis, interdisciplinary 

approach) and private -historical, analytical-prognostic). 

The results and their novelty. The study is one of the first in Belarusian 

historiography to systematically study the problems of the East China Sea in the 

relations between Japan and the PRC at the present stage. The work reveals the 

problems that determine the need for a peaceful settlement of territorial disputes 

between the two countries. The assessment of the level of confrontation in the period 

under review and the prospects for the development of relations have been revealed. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and the 

results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Recommendations for using the results of work. The results of the work can be used to 

continue the study of relations between Japan and the PRC, in the preparation of 

monographs and textbooks. The study may be of interest as a material for analysis and 

forecasting the further course of the territorial conflict in question, as well as its impact 

on the situation in the region as a whole. 


