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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Жук Елизаветы Алексеевны 

Возрастание роли информационных технологий в международных 

отношениях в XXI веке 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, 

четырех глав, заключения, 3 приложений, списка использованной литературы. 

Общий объем работы — 102 страниц. Список использованной литературы 

занимает 13 страниц и включает 142 позиции.  

2. Перечень ключевых слов 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЩЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА, ИНФОРМАЦИОННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ, ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АКТОРЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, МЯГКАЯ СИЛА.  

3. Текст реферата 

Объектом исследования является глобальная система международных 

отношений. 

Цель исследования — анализ роста влияния информационных технологий 

на международные отношения в XXI в.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(анализ и синтез) и специально-исторические методы, включающие 

совокупность принципов и методов исторических исследований (принцип 

объективности, принцип историзма, принцип системности, принцип ценности в 

истории), сравнительно-исторический метод и метод анализа источников. 

Полученные итоги и их новизна. Работа представляет с собой одну из 

первых попыток в Республике Беларусь проанализировать рост влияния 

информационных технологий на международные отношения в XXI в. В данной 

дипломной работе рассмотрены процесс становления информационного 

общества, выделены основные аспекты влияния информационных технологий 

на международные отношения и на международную безопасность. 

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 по данной 

проблематике, а также при написании обобщающих работ по теории 

международных отношений, подготовке монографий и учебников.  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Жук Лізаветы Аляксееўны 

Узрастане ролі інфармацыйных тэхналогій у міжнародных адносінах  

у XXI стагоддзі 

1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 

Дыпломная работа складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай работы, уводзінаў, 

чатырох глаў, заключэння, 3 дадаткаў, спісу выкарыстанай літаратуры. 

Агульны аб’ѐм працы складае 102 старонкi. Спіс выкарыстанай літаратуры 

займае 13 старонак і ўключае 142 пазіцыi. 

2. Пералік ключавых слоў 

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ 

ГРАМАДСТВА, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ВАЙНА, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ 

РЭВАЛЮЦЫЯ, ТЭОРЫЯ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН, АКТАРЫ 

МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН, ЛІЧБАВАЯ ДЫЛАМАТЫЯ, МІЖНАРОДНАЯ 

ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ, МЯККАЯ СІЛА. 

3. Тэкст рэферата 

Аб’ектам даследавання з'яўляецца глабальная сicтэма міжнародных 

адносін. 

Мэта даследавання — аналіз росту уплыву інфармацыйных тэхналогій 

на міжнародныя адносіны у 21 ст. 

Метады даследавання. У рабоце выкарыстаны агульнанавуковыя 

метады даследвання (аналіз і сінтэз) і спецыяльна-гістарычныя метады, якія 

ўключаюць сукупнасць прынцыпаў і метадаў гістарычных даследванняў 

(прынцып аб'ектыўнасці, прынцып гістарызма, прынцым сістэмнасці, 

прынцып каштоўнасці ў гісторыі), параўнальна-гсітарычны метад і метад 

аналіза крыніц. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Работа з'яўляецца адной з першых 

спроб у Рэспубліцы Беларусь прааналізаваць рост уплыву інфармацыйных 

тэхналогій на міжнародныя адносіны у 21 ст. У дадзенай дыпломнай рабоце 

разгледжаны працэсс станаўлення інфармацыйнаго грамадства, вылучаны 

асноўныя аспекты ўплыву ІТ на міжнародныя адносіны і на міжнародную 

бяспеку. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі дадзенай 

работы могуць быть выкарыстаны для працягу даследаванняў па дадзенай 

праблематыцы, а таксама пры напісанні абагульняючых работ па тэорыі 

міжнародных адносін, падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. 



 

DIPLOMA PAPER SUMMARY 

Lizaveta ZHUK 

Growth of the Information Technologies’ Impact on International Relations  

in 21
st
 Century 

1. Structure and scope of the diploma work 

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

list of abbreviations, diploma work summary, introduction, 3 attachments, and list 

of references. Total scope of work is 102 pages. The list of references occupies 13 

pages and includes 142 positions. 

2. Keywords:  

INFORMATION TECHNOLOGY, INFORMATION SOCIETY, CYBER 

WARFARE, INFORMATION REVOLUTION, INTERNATIONATIONAL 

RELATIONS THEORY, INTERNATIONAL RELATIONS’ ACTORS, DIGITAL 

DIPLOMACY, INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY, SOFT POWER. 

3. Summary text 

The object of the research is a global system of international relations. 

The purpose of the research is to analyze the influence of information 

technologies on international relations in 21
st
 century. 

Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research 

are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 

(analysis and synthesis) and special historical methods including a set of principles 

and methods of historical research (principle of objectivity, historism, systems, 

value in history) and also comparative historical method as well as analysis of the 

sources.. 

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

attempts in the Republic of Belarus to analyze and summarize the growth of 

influence of the information technologies on international relations in 21
st
 century. 

The process of information society rise, major aspects of ITs’ influence on 

international relations and on international security are examined in the Diploma 

work. 

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 recapitulation and ideas can be used for 

the continuation of the research on the topic, for general works on theory of 

international relations, monographs and textbooks. 



 


