
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Кафедра международных отношений 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к дипломной работе 
 
 
 
ЯПОНИЯ В ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (1990–2017 гг.) 
 
 
 

Вишневский Станислав Константинович 
 
 
 
 
 
Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент А. В. 
Тихомиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2018 
  



 

АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 60 страниц. 
Список использованной литературы занимает 9 страниц и включает 95 
позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ, ЯПОНИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, БРЕКЗИТ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБОРОНА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ, МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ООН.  
3. Содержание работы 
Объект исследования – внешняя политика Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 
Предмет исследования – Япония во внешней политике Великобритании в 

1990–2017 гг. 
Цель исследования – определение особенностей и основных результатов 

политики Великобритании в отношении Японии в 1990–2017 гг. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(контекстуальный, критический, диалектический, сравнительный, контекст- и 
ивент-анализ), а также институциональный, политологический, историко-
описательный и сравнительно-историческии ̆методы. 
Полученные итоги и их новизна. В дипломной работе осуществлено 

комплексное исследование роли и места японского вектора во внешней 
политике Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
в 1990– 2017 гг. Автором определены основные тенденции в отношениях 
Великобритании и Японии, прослежена динамика их взаимоотношений в 
экономической сфере, дана оценка влиянию Брекзита на состояние 
двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, проанализирована 
динамика двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности, 
определена роль сотрудничества Великобритании и Японии в рамках 
международных организаций, прежде всего ООН. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Собранный 
фактический материал и авторские выводы могут быть использованы для 



 

продолжения исследования внешней политики Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в отношении Японии в конце ХХ – XXI 
вв., а также при написании аналитических работ, составлении 
внешнеполитических прогнозов, подготовке монографий и учебников по 
проблемам внешней политики Великобритании и британо-японских 
отношений.  



 

АНАТАЦЫЯ 
 

1. Структура і аб’ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнаи ̆ працы, уводзін, трох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём працы складае 66 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 9 старонак і ўключае 95 пазіцый. 
2. Пералiк ключавых слоу ̆
ЗЛУЧАНАЕ КАРАЛЕЎСТВА ВЯЛІКАБРЫТАНІІ І ПАЎНОЧНАЙ 

ІРЛАНДЫІ, ЯПОНІЯ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, БРЭКЗІТ, ЭКАНАМІЧНЫЯ 
АДНОСІНЫ, ІНВЕСТЫЦЫШ, АБАРОНА І БЯСПЕКА, МІРАТВОРЧЫЯ 
АПЕРАЦЫІ, ААН. 
3. Змест працы 
Аб'ект даследавання – знешняя палітыка Злучанага Каралеўства 

Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі. 
Прадмет даследавання - Японія ў знешняй палітыцы Вялікабрытаніі ў 

1990–2017 гг. 
Мэта даследавання - вызначэнне асаблівасцей і асноўных вынікаў палітыкі 

Вялікабрытаніі ў дачыненні да Японіі ў 1990–2017 гг.  
Метады даследавання. У працы выкарыстаны агульнанавуковыя метады 

кантэкстуальнага, крытычнага, дыялектычнага, параўнальнага, кантэкст- і 
івэнт- аналізу, а таксама інстытуцыянальны, паліталагічны, гісторыка-
апісальны і параўнальна-гістарычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы ажыццяўляецца 

комплекснае даследаванне японскага вектара знешняй палітыкі Злучанага 
Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі ў 1990–2017 гг. Аўтарам 
вызначаны асноўныя тэндэнцыі ў адносінах Вялікабрытаніі з Японіяй, 
прасочана дынаміка іх узаемаадносін у эканамічнай сферы, ацэнены ўплыў 
Брэкзіту на стан двухбаковых адносін і перспектывы супрацоўніцтва, 
прааналізавана дынаміка двухбаковага супрацоўніцтва ў сферы абароны і 
бяспекі, вызначана роля супрацоўніцтва Вялікабрытаніі і Японіі ў рамках 
міжнародных арганізацый, найперш у ААН. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 

выкарыстаны для працягу даследавання знешняй палітыкі Злучанага 
Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі ў дачыненні да Японіі, а 
таксама пры напісанні аналітычных работ, складанні знешнепалітычных 



 

прагнозаў, падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў па праблемах знешняй 
палітыкі Вялікабрытаніі і брытана-японскіх адносін.  



 

ANNOTATION 
 

1. Structure and scope of the diploma thesis 
The diploma thesis consists of diploma thesis assignment, table of contents, 

diploma thesis abstract, introduction, three chapters, conclusion, list of references. 
Total scope of thesis is 60 pages. The list of references occupies 9 pages and includes 
95 positions. 
2. Keywords 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, 
UK, JAPAN, FOREIGN POLICY, BREXIT, ECONOMIC RELATIONS, 
INVESTMENT RELATIONS, DEFENSE AND SECURITY, PEACEKEEPING 
OPERATIONS, UN.  
3. The content of the work 

Object of the research – foreign policy of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland. 

Subject of the research – Japan in the foreign policy of Great Britain in 1990–
2017. 

Purpose of the research – determine features and main results of British policy 
towards Japan in 1990–2017. 

Methods of the research. In the thesis are used general scientific methods of 
contextual, critical, dialectic, comparative, context- and event- analysis. Also 
institutional, politological, historical-descriptive and comparative-historical 
methods are used. 

Results and novelty of the diploma thesis. The thesis is one of the first attempts in 
the Belarusian historiography of complex research of United Kingdom foreign 
policy Japan vector. Author sets main trends in relations, tracks the dynamics of 
mutual economic relations, determines the influence of Brexit on cooperation 
prospects, analyzes the dynamics of cooperation in the field of defense and security, 
defines the role of cooperation within the framework of international organizations. 

Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials used 
in the diploma thesis and it results are authentic. The research has been done 
independently. 

Recommendations on the use of results of the diploma thesis. The results of the 
thesis can be used to continue the study of the foreign policy of the United Kingdom 
towards Japan, bilateral relations between Britain and Japan, as well as in writing 
analytical papers, preparing foreign policy forecasts, monographs and textbooks.  
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