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Объект дипломной работы – экономика Германии в 1919-1932 гг.  

Предмет дипломной работы – репарационный вопрос и политические 

партии Веймарской Германии. 

Цель работы – выявить основные направления и этапы существования 

репарационного вопроса в Германии и отношение к нему политических 

партий. 

Теоретико-методологическую основу дипломной   работы    составляет 

комплекс методов исторической науки: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-системный и аксиологический. Работа построена в 

соответствии с принципами объективности, историзма, системности, 

ценности в истории, а также междисциплинарности. 

Полученные результаты и их новизна. В дипломном исследовании 

были рассмотрены основные  проблемы в репарационном вопросе и 

отношение к нему различных политических партий Веймарской Германии. 

Автор работы доказал, что одной из главных проблем межвоенной Германии, 

была именно проблема репараций, сыгравшая самую существенную роль в 

ликвидации Веймарской демократии. Автор работы утверждает, что 

приведённый в ней фактический материал объективно отражает состояние 

объекта исследования, а все заимствованные из источников и литературы 

идеи и подходы сопровождаются ссылками авторов.  

Результаты исследования, выносимые на защиту, разработаны автором 

дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах. Другие 

авторы в проведении исследования участия не принимали. 

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

реферата, введения, трёх глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложений. Общий объём работы - 63 страницы. 

Из них: список источников и литературы – 3 страниц (47 наименований), 

реферат на русском, белорусском и английском языках – 3 страницы, 

приложений -1 страница.  
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Ключавыя словы: рэпарацыі, дэмакратыя, выбары, палітычныя 

партыі, Версальскі мірны дагавор, Веймарская рэспубліка, Сусветны 

эканамічны крызіс. 

Аб'ект дыпломнай працы – эканоміка Германіі ў 1919-1932 гг. 

Прадмет дыпломнай працы – рэпарацыйнае пытанне і палітычныя 

партыі Веймарскай Германіі. 

Мэта работы - выявіць асноўныя накірункі і этапы існавання 

рэпарацыйнага пытання ў Германіі і адносіны да яго палітычных партый. 

Тэарэтыка-метадалагічную аснову дыпломнай працы складае 

комплекс метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнальны, гісторыка-сістэмны і аксіялагічны. Праца пабудавана ў 

адпаведнасці з прынцыпамі аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці, 

каштоўнасці ў гісторыі, а таксама міждысцыплінарнасці. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломным даследаванні былі 

разгледжаны асноўныя праблемы ў рэпарацыйным пытанні і стаўленне да яго 

розных палітычных партый Веймарскай Германіі. Аўтар працы даказаў, што 

адной з галоўных праблем міжваеннай Германіі, была менавіта праблема 

рэпарацый, якая сыграла самую істотную ролю ў ліквідацыі Веймарскай 

дэмакратыі. Аўтар працы сцвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны 

матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан аб'екта даследавання, а ўсе 

запазычаныя з крыніц і літаратуры ідэі і падыходы суправаджаюцца 

спасылкамі аўтараў. 

Вынікі даследавання, якія выносяцца на абарону, распрацаваны 

аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваныя на самастойных высновах. 

Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання ўдзелу не прымалі. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

рэферата, ўводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, дадаткаў. Агульны аб'ём працы - 63 старонкі. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры - 3 старонкі (47 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і 

англійскай мовах - 3 старонкі, прыкладанняў -1 старонка. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Sokolovsky Vadim Marjanovic 

Research issue: Reparation issue and political parties of Weimar Germany. 

Keywords: Reparations, democracy, elections, political parties, Treaty of 

Versailles, Weimar Republic, World economic crisis. 

The object is economics of Germany in 1919-1932. 

The subject is  Reparation issue and political parties of Weimar Germany. 

The purpose of the work is to identify the main directions and stages of the 

existence of the reparation issue in Germany and the attitude of political parties 

towards it. 

The theoretical and methodological basis of the thesis is a set of methods of 

historical science: historical-genetic, historical-comparative, historico-systemic and 

axiological. The work is built in accordance with the principles of objectivity, 

historicism, system, values in history, as well as interdisciplinarity. 

The obtained results and their novelty. In the diploma study, the main 

problems in the reparation question and the attitude of various political parties of 

Weimar Germany were considered. The author of the work proved that one of the 

main problems of interwar Germany was precisely the problem of reparations, 

which played the most significant role in the liquidation of the Weimar democracy. 

The author of the work asserts that the factual material given in it objectively 

reflects the state of the object of research, and all ideas and approaches borrowed 

from sources and literature are accompanied by references of the authors. 

The results of the research submitted to the defense were developed by the 

author of the thesis in person and are based on independent conclusions. Other 

authors did not participate in the study. 

Structure and volume of the thesis. Thesis work consists of an abstract, 

introduction, three chapters, conclusion, a list of used sources and literature, 

applications. The total amount of work is 63 pages. Of these: a list of sources and 

literature - 3 pages (47 names), an abstract in Russian, Belarusian and English - 3 

pages, applications -1 page. 

 

 

 

 

 

  


