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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Крюк Юлии Евгеньевны 

Основные направления внешней политики Швеции в 1990-е гг. 

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 и приложения. Общий объем работы 

составляет 69 страниц. Список использованных источников занимает 6 

страниц и включает 74 позиции.  

2. Перечень ключевых слов 

ШВЕЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, НАТО, ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

3. Текст реферата 

Объект исследования – внешняя политика Швеции, формирующаяся в 

контексте включения скандинавского государства в европейскую 

интеграцию. Цель исследования – выделить основные направления внешней 

политики Швеции в 1990-е гг. Методы исследования. Методология 

исследования основана на принципах историзма и научной объективности с 

применением системно-структурного подхода. В работе использованы 

общенаучные методы (обобщение, анализ, синтез) и специально-

исторические методы (историко-генетический и историко-типологический). 

Полученные итоги и их новизна. В дипломной работе 

проанализированы основные направления внешней политики Швеции в 

1990-е гг. Научная новизна проведенного исследования заключается в том, 

что впервые в белорусской историографии проведен комплексный анализ 

внешней политики Швеции в 1990-е гг. с учетом влияния на нее различных 

факторов, таких как окончание «холодной войны», распад СССР и 

появление независимых государств, смена правительств в Швеции в 1990-е 

гг., отход от нейтралитета во внешней политике в связи с включением в 

процесс европейской интеграции, ориентация на евроатлантические 

структуры.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. Рекомендации по 

использованию результатов работы. Итоги работы могут быть 

использованы для продолжения исследования внешней политики Швеции, 

при подготовке монографий и учебников, для написания обобщающих 

работ по особенностям внешнеполитического курса Швеции в указанный 

период.  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Крук Юліі Яўгенаўны 

Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Швецыі ў 1990-е гг. 

1.Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

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

выкарастанай літаратурыі дадатку. Агульны аб’ѐм працы складае 69 

старонак. Спіс выкарастанай літаратуры займае 6 старонак і змяшчае 74 

пазіцыі.  

2. Пералік ключавых слоў 

ШВЕЦЫЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, НАТА, ДВУХБАКОВЫЯ 

АДНОСІНЫ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА 

3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання – знешняя палітыка Швецыі, якая фармуецца ў 

кантэксце ўключэння скандынаўскай дзяржавы ў еўрапейскую інтэграцыю. 

Мэта даследавання– вылучыць асноўныя напрамкі знешняй палітыкі 

Швецыі ў 1990-я гг. 

Метады даследавання. Метадалогія даследавання заснавана на 

прынцыпах гістарызму і навуковай аб'ектыўнасці з ужываннем сістэмна-

структурнага падыходу. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 

(абагульненне, аналіз, сінтэз) і адмыслова-гістарычныя метады (гісторыка-

генетычны і гісторыка-тыпалагічны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы прааналізаваны 

асаблівасці і асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Швецыі ў 1990-я гг. 

Навуковая навізна праведзенага даследавання заключаецца ў тым, што 

ўпершыню ў беларускай гістарыяграфіі праведзены комплексны аналіз 

знешняй палітыкі Швецыі ў 1990-я гг. з улікам уплыву розных фактараў, 

такіх як заканчэнне "халоднай вайны", распад СССР і з'яўленне незалежных 

дзяржаў, змена ўраду ў Швецыі ў 1990-я гг., адыход ад нейтралітэту ў 

знешняй палітыцы ў сувязі з уключэннем у працэс еўрапейскай інтэграцыі,  

арыентацыя на еўраатлантычныя структуры. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследаванняў знешняй палітыкі Швецыі, 

пры падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў, для напісання абагульняючых 

прац па асаблівасцях знешнепалітычнага курсу Швецыі ў названы перыяд. 

  



DIPLOMA WORK SUMMARY 

Yulia Kruk 

Key directions of Swedish foreign policy in 1990s 

1. Structure and scope of the diploma work 

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

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

references and appendix. Total scope of work is 69 pages. The list of references 

takes 6 pages and includes 74 items.  

2. Keywords: 

SWEDEN, THE EUROPEAN UNION, NATO, BILATERAL 

RELATIONS, FOREIGN POLICY 

3. The text of diploma work summary 

The object of the research is Swedish foreign policy, emerging in the 

context of inclusion of the Scandinavian countries in the European integration. 

The purpose of research is to identify the main directions of the foreign 

policy of Sweden in the 1990s. 

Methods of research. The research methodology is based on the applying of 

the principles of historicism and scientific objectivity as well as systematic 

structural approach. General scientific methods (analysis, synthesis, 

generalization) and specially-historical methods (historical and genetic, historical 

and typological)  

The results obtained and their novelty. The distinctive features and the 

main directions of the foreign policy of Sweden in the 1990s were analyzed in the 

research paper. Scientific novelty of the research lies in the fact that for the first 

time in the Belarusian historiography of international relations a comprehensive 

analysis of Swedish foreign policy in the 1990s has been made. The Swedish 

foreign policy in the 1990s developed under the influence of different factors, 

such as the end of "cold war", the collapse of the Soviet Union and the emergence 

of independent states, the change of government in Sweden in the 1990s, a shift 

from neutrality in foreign policy in connection with the inclusion in the European 

integration process, focus on the Euro-Atlantic structures. 

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 

written individually.  

Recommendations on the usage. The results of the work can be used to 

continue studies of the Swedish foreign policy, during preparation of monographs 

and textbooks, when writing summarizing works on the distinctive features of the 

Swedish foreign policy within the considered period. 


