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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 68 страниц. Список 

использованной литературы занимает 7 страниц и включает 70 позиций. 

2. Перечень ключевых слов. 

ЯПОНИЯ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ (КНДР), ЮЖНАЯ КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ), КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, СУБРЕГИОН, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯДЕРАНАЯ УГРОЗА, 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ООН, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

САНКЦИИ, СОТРУДНИЧЕСВО В ВОЕННОЙ СФЕРЕ И СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

3. Текст реферата. 

Объект исследования – межгосударственные отношения Японии с КНДР и 

Республикой Корея в начале XXI века. 

Предмет исследования – деятельность Японии по урегулированию ситуации на 

Корейском полуострове в XXI веке как средство поддержания мирной и 

дружественной обстановки в субрегионе. 

Цель исследования – выявление особенностей отношений между государствами 

Корейского полуострова (Республика Корея и КНДР) и Японией, а также возможных 

перспектив разрешения существующего спектра проблем. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

контекстуального, критического, диалектического, сравнительного, контекст- и ивент- 

анализа, а также институциональный, политологический, историко-описательный и 

сравнительно-исторический методы. 

Полученные результаты и их новизна. Работа является попыткой комплексного 

исследования внешнеполитического курса Японии в отношении государств Корейского 

полуострова, а также роли Японии в урегулировании сложившейся ситуации между 

КНДР и Республикой Корея. Детально изучены основные направления деятельности 

японской стороны в разрешении как межгосударственных противоречий с каждым из 

государств, так и участие в мирном процессе урегулирования ядерной угрозы со 

стороны КНДР в контексте субрегиональной и международной безопасности.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Использованные 

материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты работы могут 

быть использованы для дальнейшего исследования и научной разработки 

проблематики международной безопасности, внешней политики, при подготовке 

учебников, в рамках курсов лекций или специальных дисциплин. 



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзін, чатырох глаў, заключэння і спісу 

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём працы складае 68 старонак. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 70 пазіцый. 

2. Пералiк ключавых слоў. 

ЯПОНІЯ, ПАЎНОЧНАЯ КАРЭЯ (КНДР), ПАЎДНЁВАЯ КАРЭЯ 

(РЭСПУБЛІКА КАРЭЯ), КАРЭЙСКІ ПАЎВОСТРАЎ, СУБРЭГІЁН, ЗНЕШНЯЯ 

ПАЛІТЫКА, МІЖНАРОДНЫ МІР І БЯСПЕКА, ЯДЗЕРАНАЯ ПАГРОЗА, 

ПЕРАМОЎНЫ ПРАЦЭС, ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ ПРЭТЭНЗІІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ 

ЎРЭГУЛЯВАННЯ СІТУАЦЫІ, ААН, МІЖНАРОДНЫЯ САНКЦЫІ, 

СУПРАЦОЎНІЦТВА У ВАЕННАЙ СФЕРЫ І СФЕРЫ БЯСПЕКІ. 

3. Тэкст рэферата. 

Аб'ект даследавання - міждзяржаўныя адносіны Японіі з КНДР і 

Рэспублікай Карэя ў пачатку XXI стагоддзя. 

Прадмет даследавання - дзейнасць Японіі па ўрэгуляванні сітуацыі на 

Карэйскім паўвостраве ў XXI стагоддзі як сродак падтрымання мірнага і 

сяброўскага становішча ў субрэгіёне. 

Мэта даследавання - выяўленне асаблівасцяў адносін паміж дзяржавамі 

Карэйскага паўвострава (Рэспубліка Карэя і КНДР) і Японіяй, а таксама 

магчымых перспектыў вырашэння існуючага спектру праблем. 

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. Праца з'яўляецца спробай комплекснага 

даследавання знешнепалітычнага курсу Японіі ў дачыненні да дзяржаў 

Карэйскага паўвострава, а таксама ролі Японіі ва ўрэгуляванні сітуацыі, якая 

склалася паміж КНДР і Рэспублікай Карэя. Дэталёва вывучаны асноўныя 

напрамкі дзейнасці японскага боку ў вырашэнні як міждзяржаўных супярэчнасцей 

з кожнай з дзяржаў, так і ўдзел у мірным працэсе ўрэгулявання ядзернай пагрозы 

з боку КНДР у кантэксце субрэгіянальнай і міжнароднай бяспекі.  

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для далейшага даследаванні і навуковай распрацоўкі 

праблематыкі міжнароднай бяспекі, знешняй палітыкі, пры падрыхтоўцы 

падручнікаў, у рамках курсаў лекцый або спецыяльных дысцыплін. 

 



ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma thesis.  

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

diploma thesis abstract, introduction, four chapters, conclusion and list of references. 

Total scope of thesis is 68 pages. The list of references occupies 7 pages and includes 

70 positions.  

2. Keywords. 

JAPAN, NORTH KOREA (DPRK), SOUTH KOREA (REPUBLIC OF 

KOREA), THE KOREAN PENINSULA, SUBREGION, FOREIGN POLICY, 

INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY, NUCLEAR THREAT, 

NEGOTIATION PROCESS, TERRITORIAL CLAIMS, PROSPECTS OF 

RESOLVING THE SITUATION, UN, INTERNATIONAL SANCTIONS, 

COOPERATION IN MILITARY SPHERE AND SECURITY. 

3. Text of the abstract. 

Object of the research is the interstate relations of Japan with the DPRK and the 

Republic of Korea at the beginning of the XXI century. 

Subject of the research is Japan’s work to resolve the situation on the Korean 

Peninsula in the 21st century as a means of maintaining a peaceful and friendly situation 

in the subregion. 

Purpose of the research is to identify the peculiarities of relations between the 

states of the Korean Peninsula (Republic of Korea and the DPRK) and Japan, as well as 

possible prospects for resolving the existing spectrum of problems. 

Methods of the research. In the thesis general scientific methods of contextual, 

critical, dialectic, comparative, context- and event- analysis are used. Also institutional, 

politological, historical-descriptive and comparative-historical methods are used.  

Results and novelty of the diploma thesis. The thesis is an attempt to 

comprehensively study the foreign policy of Japan in relation to the states of the Korean 

Peninsula, as well as the role of Japan in resolving the current situation between the 

DPRK and the Republic of Korea. The main activities of the Japanese side in resolving 

both interstate conflicts with each of the states and participation in the peace process of 

resolving the nuclear threat from the DPRK in the context of subregional and 

international security are studied in detail.  

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 for a further research and scientific development of a perspective of 

the national and international security, foreign policy, in the preparation of textbooks, 

within courses of lectures or special disciplines. 


