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The relevance of the topic is due to the  lack of comprehensive research on the  

Eurasian movement. 

The object of the study is the main directions of the Eurasian doctrine on the  

ways of development ОГ Russia, other socio-political trends, considering the 

development ОГ Russia. 

The subject of the research is the scientific literature about the Eurasian 

movement and other socio-political trends, considering the development ОГ 

Russia. 

The methodological basis of the  thesis  is the principles  ОГ dialectics and 

historicism, science and objectivity. They are implemented in a comprehensive 

approach 

to the study ОГ the historical process. The comparative — historical and 

system—structural 

methods developed by domestic and foreign historiography are also used.  

The purpose of the thesis is to comprehensively characterize the Eurasian 

movement on the ways ОГ development ОГ Russia and to compare it with 

other socio- 

political trends ОГ the XX century. 

The following conclusions were drawn  from  the study. The  main ideas ОГ 

Eurasianism were to deny Eurocentrism and recognition ОГ fundamental 

equality of all 

civilizations; to sharply critical attitude to the Romano-German West, striving 

for the 

universal Europeanization of mankind and the destruction of the identity of 

national 
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cultures; to the assertion of Russia as Eurasia — a special "continent", an 

original cultural 

and geographical world, which is different from Europe and Asia, but related 

to the latter 

than the former; to the statement of the unity of the Eurasian " continent»; the 

approval 

of the Mongolian yoke as a good for Russia; the understanding of the Russian 

revolution 



as a catastrophic completion of the disastrous process of the Europeanization 

of Russia, 

on the one hand, and on the other —  as the  beginning of its beneficent "turn 

to the East"; 

the statement of the collapse of liberal democracy and the nomination of a new 

state 

system — the Eurasian ideocracy; the opposition to the decaying spirit of 

European 

individualism of the Orthodox idea of conciliency. 

The structure and volume of the thesis. Thesis includes introduction, 4 

chapters, 

conclusion, list of sources and literature, including 55 titles. The volume of the  

text  of 

the thesis is 68 pages. 

РЭФЕРАТ 

«ЕУразійскія канцэпцыі развіцця Расіі (1920-1940-е гг.))» 
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Актуальнасць тэмы абумоулена адсутнасцю комплексных 

Даследаванняу 

па пытаннях еУразійскага руху. 

Аб'ектам даследавання з'яУляюцца асноУныя напрамкі еУразійскага 

вучэнні 

аб шляхах развіцця Pacii, іншыя грамадска-палітычныя плыні, якія 

разглядаюць 

пытанні развіцця Расіі. 

Прадметам даследавання з'яУляецца навуковая літаратура аб 

еУразійскім 

руху і іншых грамадска-палітычных плынях, якія разглядаюць пытаННі 

развіцця 

Расіі. 

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы з'яУляюцца прынцыпы 

Дыялектыкі і гістарызму, навуковасці і аб'ектыУнасці. Яны рэалізуюцца 

57 

комплексным падыходзе Да вывучэння гістарычнага працэсу. Таксама 

Ужываюцца 

пара;”!нальна — гістарычны і сістэмна—структурны метады, 

выпрацаваныя айчыннай 

і замежнай гістарыяграфіяй. 



Мэта дыпломнай працы — усебакова ахарактарызаваць еУразійскае рух 

аб 

шляхах развіцця Расіі і параУнаць яго 3 іншымі грамадска-палітычнымі 

плынямі 

ХХ стагоддзя. 

Па выніках Даследавання былі зроблены наступныя высновы. 

АсноУныя ідэі 

еУразійства заключаліся 57 адмаУленні эУропацэнтрызму і прызнанні 

прынцыповага 

раУнапраУя Усіх цывілізацый; рэзка крытычным Дачыненні Да рамана-

германскай 

Захаду, які імкнецца Да Усеагульнай еУрапеізацыі чалавецтва і 

знішчэння 

самабытнасці нацыянальных культур; зацвярджэнні Расеі як ЕУразіі — 

асаблівага 

«кантынента», самабытнага культурна-геаграфічнага свету, які 

адрозніваецца ад 

ЕУропы і Азіі, але больш роднаснага апошняй, чым першай; 

зацвярджэнні 

адзінства еУразійскага «кантынента»; зацвярджэнні мангольскага 

прыгнету Дабром 

Для Расіі; разуменні рускай рэвалюцыі як катастрафічнага завяршэння 

пагібельнага 

працэсу еУрапеізацыі Расіі, 3 аднаго боку, a 3 Другога — як начала яе 

благадзельнаго 

«павароту на Усход»; канстатацыі крушэння ліберальнай Дэмакратыі і 

вылучэнні 

ей на змену новага дзяржаУнага ладу — еУразійскай Идеакратыі; 

супрацьпастаУлеНЬНі разлагающему духу еУрапейскага індывідуалізму 

прававлаУнай ідэі саборнасці. 

Структура і аб'ём дыпломнай  работы.  Дыпломная праца Уключае  

Увядзенне‚ 4 главы,  заключанне,  спіс крыніц і літаратуры, які Уключае 
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найменняу. Аб'ём тэксту дыпломнай працы складае 68 старонак.  


