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Актуальность: исследования по Промышленной революции в 

Великобритании зародились одновременно с выделением экономической 

истории как дисциплины и присутствовали на каждом этапе её развития, что 

позволяет оценить подходы экономических историков из разных поколений. 

Цель дипломной работы — собрать и проанализировать научные публикации 

представителей английской историографии, посвященные Промышленной 

революции в Великобритании. Объект исследования — английская 

экономическая история. Предмет — Промышленная революция в 

Великобритании в работах английских историков. Методологической основой 

дипломной работы стали принципы объективности, историзма, системности и 

ценностного подхода. 

Основные положения, выносимые на защиту: позиции авторов по 

основным проблемам в изучении данной темы: понятие Промышленной 

революции, её датировка, причины, ход, влияние на уровень жизни и 

британское общество в целом и др. Также рассмотрено развитие английской 

экономической истории и её методологии на примере данной темы. 

Краткие выводы: в новое время через первые попытки рассмотреть 

механизацию производства английская историография пришла к осознанию 

феномена Промышленной революции и описанию её хода. В первые 50 лет 

Новейшего времени на первый план выходит проблема влияния революции на 

уровень жизни населения, что связано с дискуссией о роли капитализма и 

либерализма. Развитие методологии исследований позволяет исследователям 

регулярно уточнять выводы по основным проблемам. 

Структура и объем дипломной работы: дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы. 

Общий объем работы — 62 страницы. Из них: список литературы — 4 (49 

наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках— 3 

страницы. 
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Актуальнасць: даследванні па Прамысловай рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі 

зарадзіліся адначасова з вылучэннем эканамічнай гісторыі як дысцыпліны і 

прысутнічалі на кожным з этапаў яе развіцця, што дазваляе ацаніть падыходы 

эканамічных гісторыкаў з розных пакаленняў. Мэта дыпломнай работы — 

сабрать і прааналізаваць навуковыя публікацыі прадстаўнікоў англійскай 

гісторыяграфіі, якія прысвечаны Прамысловай рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. 

Аб’ект даследвання — англійская эканамічная гісторыя. Прадмет — 

Прамысловая рэвалюцыя ў Вялікабрытаніі ў работах англійскіх гісторыкаў. 

Метадалагічнай асновай дыпломнай работы сталі прынцыпы аб’ектыўнасці, 

гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону: пазіцыі аўтараў па 

асноўным пытанням у вывучэнні дадзенай тэмы: поняцце Прамысловай 

рэвалюцыі, яе даціроўка, прычыны, ход, уплыў на узровень жыцця 

насельніцтва і брытанскае грамадства увогуле і іншым. Таксама разгледжана 

развіццё англійскай эканамічнай гісторыі і яе метадалогіі на прыкладзе 

дадзенай тэмы. 

Кароткія высновы: у новы час праз першыя спробы разгледзіць 

механізаванне вытворчасці англійская гістарыяграфія прыйшла да 

ўсведамлення феномену Прамысловай рэвалюцыі і апісанню яе. У першыя 50 

год Найноўшага часу на першы план выходзіць праблема ўплыву рэвалюцыі на 

ўзровень жыцця насельніцтва, што звязана з дыскусіяй пра ролю капіталізму і 

лібералізму. Развіццё метадалогіі даследаванняў дазваляе даследчыкам 

рэгулярна ўдакладняць высновы па асноўных праблемах. 

Структура і аб’ем дыпломнай работы: дыпломная работа складаецца з 

уводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса выкарыстаннай літаратуры. Агульны 

аб’ём работы — 62 старонакі. З іх: спіс літаратуры — 4 (49 назваў), рэферат на 

рускай, беларускай і англійскай мовах — 3 старонкі. 
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The relevance of this paper is that research on the Industrial Revolution in 

Britain started at the same time as economic history as a discipline had appeared and 

was present at every stage of its development, which allows us to see how economic 

historians from different generations treated the same problems. The objective of the 

research is to collect and analyze scientific publications devoted to the Industrial 

Revolution in Great Britain written by representatives of English historiography. The 

object of the study is English economic history. Subject - the Industrial Revolution in 

the papers of English historians. The principles of historicism, objectivity and 

systematicity served as the methodological base of the research. 

The main positions put forward for defense: authors' positions on the main 

problems in the studies of this topic: the conception of the Industrial Revolution, its 

dating, causes, progress, impact on the standard of living and British society as a 

whole, etc. The development of English economic history and its methodology on the 

example of this topic was also studied.  

Brief conclusions: before World War I, after the first attempts to consider the 

mechanization of production, English historiography came to realize the phenomenon 

of the Industrial Revolution and describe its progress. For a long time the problem of 

the influence of the revolution on the standard of living of the population comes to 

the forefront, which is connected with the discussion on the role of capitalism and 

liberalism. The development of the methodology allows researchers to rectify 

conclusions on the main problems all the time. 

The structure and volume of the paper: the work consists of introduction, four 

chapters, conclusion, list of literature. The total volume of the paper is 62 pages. 

Among them: the list of literature - 4 (49 titles), summary in Russian, Belarusian and 

English - 3 pages.  


