
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кафедра международных отношений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИСПАНИИ В 

1975–2016 гг. 
 

 

 

 

Букина Елизавета Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор М.Э. Чесновский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



АННОТАЦИЯ 

 
1. Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работы, оглавления, 

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

использованной литературы. Общий объем работы составляет 73 страницы. 

Список использованной литературы занимает 5 страниц и включает 58 

позиций. 

2. Перечень ключевых слов. 

ИСПАНИЯ, ДЕМОНТАЖ ФРАНКИСТСКОГО РЕЖИМА, 

ПОСТФРАНКИСТСКИЙ ПЕРЕХОД, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, НАТО, 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТИЯ, ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ООН. 

3. Текст реферата. 

Объект исследования – внешняя политика Испании как сегмент системы 

международных отношений; 

Предмет исследования – внешнеполитическая активность Испании в 

1975–2015 гг. 

Цель работы – определить место и роль Испании в современной системе 

европейских и международных отношений. 

Методы исследования – в работе использованы общенаучные методы 

системного, контекстуального, критического, сравнительного анализа на 

основе принципов объективизма и структурного единства исследовательских 

задач, а также политологические, исторические методы.  

Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 

белорусской историографии попыток исследования внешней политики 

Испании с 1975 г. Детально изучены разные аспекты перехода Испании от 

франкистского режима к демократии, а также проанализированы некоторые 

трудности, с которыми столкнулась страна на пути интеграции в Европейский 

союз, НАТО, ООН. Также рассмотрена деятельность страны в рамках данных 

организаций.    

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 в дальнейшем исследовании перехода 

Испании на демократический путь правления, при подготовке учебников, в 

рамках курса лекций или специальных курсов. Исследование может 

представлять интерес с точки зрения изучения истории Испании. 



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб’ём дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц. Агульны аб‘ѐм працы складае 73 старонкі. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 5 старонак і ўключае 58 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў. 

IСПАНIЯ, ДЭМАНТАЖ ФРАНКIСЦКАГА РЭЖЫМУ, 

ПОСТФРАНКІСЦКІ ПЕРАХОД, ЕЎРАПЕЙСКI САЮЗ, НАТО, ЗНЕШНЯЯ 

ПАЛITЫКА, ДЭМАКРАТЫЯ, ДВУХБАКОВЫЯ АДНОСIНЫ, ААН.  

3. Тэкст рэферата. 

Аб’ект даследавання – знешняя палiтыка Iспанii як сегмент сістэмы 

міжнародных адносін. 

Прадмет даследавання – знешнепалітычная актыўнасць Іспаніі ў 1975–

2015 гг. 

Мэта даследавання – вызначыць месца і ролю Іспаніі ў сучаснай сістэме 

еўрапейскіх і міжнародных адносін. 

Метады даследавання – у працы выкарыстаны агульнанавуковыя метады 

сістэмнага, кантэкстуальнага, крытычнага, параўнаўчага аналізу на падставе 

прынцыпаў аб'ектывізму і структурнага адзінства даследчых задач, а таксама 

паліталагічныя, гістарычныя метады. 

Вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у беларускай 

гістарыяграфіі спроб даследавання знешняй палiтыкi Iспанii з 1975 г. Дэталѐва 

даследаваны розныя аспекты пераходу Іспаніі ад франкісцкага рэжыму да 

дэмакратыі, а таксама прааналізаваны некаторыя цяжкасці, з якімі сутыкнулася 

краіна на шляху інтэграцыі ў Еўрапейскі саюз, НАТО, ААН. Таксама 

разгледжана дзейнасць краіны ў рамках гэтых арганізацый.  

Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца 

выканана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для далейшага даследавання пераходу Іспаніі на 

дэмакратычны шлях кіравання, пры падрыхтоўцы падручнікаў, у рамках курсу 

лекцый або спецыяльных курсаў. Даследаванне можа прадстаўляць цікавасць з 

пункту гледжання вывучэння гісторыі Іспаніі.  



ANNOTATION 

 

1. Structure and volume of the thesis. 

The diploma work consists of the assignment for the thesis work, the table of 

contents, the abstract of the thesis, the introduction, four chapters, the conclusion, the 

list of used literature. The total amount of work is 73 pages. The list of used 

literature takes 5 pages and includes 58 entries. 

2. List of keywords. 

SPAIN, DISMANTLING OF THE FRANCKISH REGIME, POST-

FRANKISH PERIOD, EUROPEAN UNION, NATO, FOREIGN POLICY, 

DEMOCRACY, BILATERAL RELATIONS, UN. 

3. The text of the abstract. 

The object of the study is foreign policy of Spain as a segment of the system of 

international relations; 

The subject of the study is Spain's foreign policy activity in 1975-2015. 

The aim of the work is to determine the place and role of Spain in the modern 

system of European and international relations. 

Methods of research. In the work were used: the dialectical method of 

scientific cognition, general scientific methods of cognition (logical processing of 

materials, historical and logical), as well as general scientific methods of research 

(comparative analysis and synthesis, private and special methods of cognition). 

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

in the Belarusian historiography to study the foreign policy of Spain since 1975. 

Various aspects of the transition of Spain from the Franco regime to democracy have 

been studied in detail, and some of the difficulties faced by the country on the way to 

integration into the European Union, NATO, and the United Nations have been 

analyzed. In addition, the activities of the country within the framework of these 

organizations are considered. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and the 

results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

 Recommendations for using the results of work. The results of the work can 

be used to further study the transition of Spain to a democratic path of government, 

in the preparation of textbooks, as part of a course of lectures or special courses. 

 


