
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кафедра международных отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к дипломной работе 
 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАТАР (1995-2016 гг.) 
 
 
 
 

 

Астахов Алексей Сергеевич 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент  

Р.М. Турарбекова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Минск, 2017 



АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 
 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трѐх глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объѐм составляет 62 страниц. Список 

использованной литературы занимает 8 страниц и включает 87 позиций. 
 

2. Перечень ключевых слов 
 

КАТАР, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА, ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АРАБСКАЯ ВЕСНА, 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ССАГПЗ, ООН. 
 

3. Содержание работы 
 

Объект исследования – Государство Катар в международной политике. 
 

Цель исследования – дать характеристику эволюции внешней политики 

Государства Катар в 1995-2016 гг. 
 

Методы исследования. В работе использованы следующие общенаучные 

методы: описание, систематизация, классификация, аналитический метод, 

метод сравнительного анализа, метод сбора фактов. 
 

Полученные итоги и их новизна. Данная работа является одной из первых 

в белорусской историографии попыток проведения анализа эволюции внешней 

политики Катара и еѐ влияния на международные отношения в регионе 

Ближнего Востока. В условиях налаживания двустороннего сотрудничества 

между Республикой Беларусь и Государством Катар, анализ внешней политики 

эмирата может стать важным элементом в формировании стратегии Беларуси 

для построения крепких отношений с рассматриваемым государством 

Персидского Залива. 
 

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 эволюции 

внешней политики Государства Катар, а также для подготовки монографий и 

учебников.. 



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 

глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніцаў. Агульны аб’ѐм працы складае 

62 старонак. Спіс выкарыстаных крыніцаў займае 8 старонак і ўключае 87 

пазіцый. 
 

2. Пералік ключавых слоў 
 

КАТАР, ПЕРСІДСКІ ЗАЛІЎ, БЛІЗКІ УСХОД, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, 

ПАСРЭДНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, АРАБСКАЯ ВЯСНА, САУДАЎСКАЯ 

АРАВІЯ, ССАДПЗ, ААН. 
 

3. Змест працы 
 

Аб’ект даследавання – Дзяржава Катар ў міжнароднай палітыцы. 
 

Мэта даследавання – даць характарыстыку эвалюцыі знешняй палітыкі 

Дзяржавы Катар ў 1995-2016 гг. 
 

Метады даследавання. У працы скарыстаны наступныя 

агульнанавуковыя метады: апісанне, сістэматызацыя, класіфікацыя, аналітычны 

метад, метад параўнальнага аналізу, метад збору фактаў. 
 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дадзеная праца з'яўляецца адной з 

першых у беларускай гістарыяграфіі спробаў правядзення аналізу эвалюцыі 

знешняй палітыкі Катара і яе ўплыву на міжнародныя адносіны ў рэгіѐне 

Блізкага Ўсходу. Ва ўмовах наладжвання двухбаковага супрацоўніцтва паміж 

Рэспублікай Беларусь і Дзяржавай Катар, аналіз знешняй палітыкі эмірата можа 

стаць важным элементам у фарміраванні стратэгіі Беларусі для пабудовы 

моцных адносінаў з разглядаемай дзяржавай Персідскага Заліва. 
 

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 далейшага даследавання эвалюцыі знешняй палітыкі 

Дзяржавы Катар, а таксама для падрыхтоўкі манаграфій і падручнікаў. 



ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma work 
 

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

of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion and the list 

of references. Total scope of work is 62 pages. The list of references occupies 6 pages 

and includes 87 positions. 
 

2. Keywords:  

Qatar, Persian Gulf, Middle East, foreign policy, intermediary activity, Arab 

Spring, Saudi Arabia, GCC, UN.  
3. The content of the work 

 

The object of the research is the State of Qatar in international politics. 
 

The purpose of the research is to describe the evolution of the foreign policy of 

the State of Qatar in 1995-2016. 
 

Methods of research. The following general scientific methods are used in the 

work: description, classification, classification, analytical method, method of 

comparative analysis, method of fact finding. 
 

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

Belarusian historiography to analyze the evolution of Qatar's foreign policy and its 

impact on international relations in the Middle East region. In the context of establishing 

bilateral cooperation between the Republic of Belarus and the State of Qatar, an analysis 

of the foreign policy of the emirate may become an important element in shaping the 

strategy of Belarus for building strong relations with the Persian Gulf state. 
 

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 of the evolution of the foreign policy of the State of 

Qatar, and also for the preparation of monographs and textbooks. 


