ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

ГЕОПОЛИТИКА, БАЛАНС СИЛ, СУВЕРЕНИТЕТ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ, ДОГОВОР, ДИАЛОГ КУЛЬТУР, ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ,
ГЕОЭКОНОМИКА, ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ГЕОСТРАТЕГИЯ,
ГЛОБАЛИЗМ, ИНТЕГРАЦИЯ, МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО.
Цель исследовательской работы – выявить особенности влияния
геополитического положения на основные сферы развития Республики
Беларусь.
Актуальность исследования заключается в том, что Республика
Беларусь занимает выгодное геополитическое положение, которое является
важным геостратегическим ресурсом от которого во много зависит развитие
государства.
Объект исследования: геополитическое положение как один из
факторов, оказывающий влияние на развитие Республики Беларусь в период
с 1991 по 2015 гг.
Предмет исследования: процессы и явления, связанные с
использованием геополитического положения как одного из важных
факторов развития Республики Беларусь.
Научная новизна: проведен комплексный анализ влияния
геополитического положения на основные сферы развития Республики
Беларусь за период с 1991 по 2015 гг. и показаны возможности и
перспективы дальнейшего использования этого важного геостратегического
ресурса.
Основные
выводы
исследования:
благодаря
выгодному
геополитическому положению, Республика Беларусь имеет возможность
вести многовекторную внешнюю политику, участвовать в условиях
глобализации в интеграционных процессах мирового сообщества.
Исследовательская работа состоит из введения, основной части,
разбитой на главы и параграфы, в которой проводится анализ научной
литературы по теме исследования, описание использованных методов, а
также показана роль геополитического положения в развитии Республики
Беларусь. Объем работы составляет 82 страницы, для более полного
раскрытия темы исследования использовались таблицы и диаграммы, в
которых приведен статистический и дополнительный материал. Количество
использованных библиографических источников составило 52, а также 5
работ автора.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ

ГЕАПАЛІТЫКА, БАЛАНС СІЛ, СУВЕРЭНІТЭТ, ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ
СТАНОВІШЧА, ДАГАВОР, ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР, ЕЎРАПЕЙСКАЯ
ПРАСТОРА, ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ, ГЕАЭКАНОМІКА,
ГЕАПАЛІТЫЧНАЯ
СІТУАЦЫЯ,
ГЕАСТРАТЭГІЯ,
ГЛАБАЛІЗМ,
ІНТЭГРАЦЫЯ, СУСВЕТНАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ.
Мэта даследніцкай працы – разглядзець уплыў геапалітычнага
становішча на асноўныя сферы развіцця Рэспублікі Беларусь.
Актуальнасць даследавання заключаецца ў тым, што Рэспубліка
Беларусь займае выгаднае геапалітычнае становішча, якое з'яўляецца важным
геастратэгічным рэсурсам ад якога ў шмат чым залежыць развіццё дзяржавы.
Аб'ект даследавання: геапалітычнае становішча як адзін з фактараў,
што аказвае ўплыў на развіццё Рэспублікі Беларусь у перыяд з 1991 па 2015
гг.
Прадмет даследавання: працэсы і з'явы, звязаныя з выкарыстаннем
геапалітычнага становішча як аднаго з важных фактараў развіцця Рэспублікі
Беларусь.
Навуковая навізна: праведзены комплексны аналіз уплыву
геапалітычнага становішча на асноўныя сферы развіцця Рэспублікі Беларусь
за ўвесь перыяд незалежнасці і паказаны магчымасці і перспектывы
далейшага выкарыстання гэтага важнага геастратэгічнага рэсурсу.
Асноўныя
высновы
даследавання:
дзякуючы
выгаднаму
геапалітычнаму становішчу, Рэспубліка Беларусь мае магчымасць весці
шматвектарную знешнюю палітыку, прымаць удзел ва ўмовах глабалізацыі ў
інтэграцыйных працэсах сусветнай супольнасці.
Даследніцкая праца складаецца з уводзін, асноўнай часткі, разбітую на
раздзелы і параграфы, у якой праводзіцца аналіз навуковай літаратуры па
тэме даследавання, апісанне выкарыстаных метадаў і методык, а таксама
раскрыта сутнасць геапалітычнага становішча ў развіцці Рэспублікі Беларусь.
Аб'ём працы складае 82 старонкі, для больш поўнага раскрыцця тэмы
даследавання выкарыстоўваліся табліцы і дыяграмы, у якіх прыведзены
статыстычны
і
дадатковы
матэрыял.
Колькасць
выкарыстаных
бібліяграфічных крыніц склала 52, а таксама 5 прац аўтара.

GEENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS

GEOPOLITICS,
BALANCE
OF
POWER,
SOVEREIGNTY,
GEOPOLITICAL POSITION, CONTRACT, DIALOGUE OF CULTURES, THE
EUROPEAN SPACE, THE EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS,
GEOECONOMICS,
GEOPOLITICAL
SITUATION,
GEOSTRATEGY,
GLOBALISM, INTEGRATION, GLOBAL COMMUNITY.
The purpose of research is to study the influence of the geopolitical situation
on the main spheres of development of the Republic of Belarus.
The relevance of the research is that the Republic of Belarus has a favorable
geopolitical position, which is an important geo-strategic resource which largely
depends on the development of the state.
The object of study is geopolitical position as one of the factors that
influence the development of the Republic of Belarus in the period from 1991 to
2015.
The subject of study is processes and phenomena that are connected with
geopolitical position as one of the important factors in the development of the
Republic of Belarus.
The scientific novelty is a comprehensive analysis of the impact of the
geopolitical situation on the main spheres of the development of the Republic of
Belarus during the whole period of independence and there are possibilities and
prospects of the usage of this important geostrategic resource in the thesis..
Key moments: due to its advantageous geopolitical position the Republic of
Belarus has the opportunity to lead a multi-vector foreign policy, to participate in
the context of globalization in the integration processes of the international
community.
The thesis consists of an introduction, main body divided into chapters and
paragraphs, in which the analysis of the scientific literature on the research topic is
shown, there is also a description of the methods and techniques and there is an
essence of the geopolitical situation in the development of the Republic of Belarus.
The amount of the thesis is 82 pages, the tables and diagrams were used for more
complete disclosure of the research topic, in which there is a statistical and
additional material. The number of the bibliographic sources is 52 an also there are
5 scientific publications of the author.

