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РЕФЕРАТ  
 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введение, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 65 страниц. 

Список использованной литературы занимает 5 страниц и включает 58 

позиций.  

2. Перечень ключевых слов.  

ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИТОГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСВА В ЕС, 

ЕВРОПЕЙСКАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

3. Текст реферата.  

Объект исследования – евросоюзный контекст внешней политики 

Италии.  

Предмет исследования – влияние Италии на процессы эволюции ЕС в 

XXI в. 

Цель исследования – определение особенностей и основных результатов 

политики Италии в отношении Европейского союза в рассматриваемый период. 

Методы исследования. В работе применены историко-генетический, 

системный, системно-ситуационный методы, а также методы сравнительного 

анализа, в совокупности с общелогическими и общенаучными методами.  

Полученные результаты и их новизна. Автор охарактеризовал 

европейский вектор внешней политики Италии в рассматриваемый период, 

проследил динамику и выявил тенденции интеграционных процессов в 

Европейском союзе, проанализировал влияние итальянского политического 

истеблишмента на расширение интеграции в ЕС, дал оценку деятельности 

Италии в период председательства в Парламенте ЕС; проанализировал позицию 

Италии по реформированию миграционной политики ЕС, проследил 

деятельность Европейского союза по урегулированию миграционного кризиса 

2015 г.; раскрыл характер влияния Италии на процессы совершенствования 

политики безопасности Европейского союза. Практическая новизна работы 

заключается в формировании общей картины оказываемого со стороны Италии 

влияния на эволюцию ЕС в XXI в. В русскоязычной и зарубежной 

историографии до этого подобный анализ производился лишь в отдельных 

аспектах евросоюзной политики Италии.  

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 проблематики 

влияния Италии на эволюционные процессы ЕС. 

  



РЭФЕРАТ  
 

1. Структура і аб’ѐм дыпломнай работы 

Дыпломная работа складаецца з задання на дыпломную работу, зместу, 

рэферата, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. 

Агульны аб’ѐм працы складае 65 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц займае 5 

старонак і ўключае 58 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

ЭВАЛЮЦЫЯ ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА, ЕЎРАПЕЙСКАЯ 

ІНТЭГРАЦЫЯ, ІТАЛІЯ, ВЫНІКІ СТАРШЫНСТВА Ў ЕС, ЕЎРАПЕЙСКАЯ 

МIГРАЦЫЙНАЯ ПАЛIТЫКА, ПАЛІТЫКА ЕЎРАПЕЙСКАЙ БЯСПЕКІ.  

3. Тэкст рэферата 

Аб’ект даследавання – еўрасаюзны кантэкст знешняй палітыкі Італіі. 

Прадмет даследавання – ўплыў Італіі на працэсы эвалюцыі ЕС у XXI ст.  

Мэта даследавання – вызначэнне асаблівасцяў і асноўных вынікаў 

палітыкі Італіі ў дачыненні да Еўрапейскага саюза ў разглядаемы перыяд. 

Метады даследавання. У рабоце ўжытыя гісторыка-генетычны, сістэмны, 

сістэмная-сітуацыйны метады, а таксама метады параўнальнага аналізу, у 

сукупнасці з агульналагічнымi агульнанавуковымi метадамі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Аўтар ахарактарызаваў еўрапейскі вектар 

знешняй палітыкі Італіі ў разгляданы перыяд, прасачыў дынаміку і выявіў 

тэндэнцыі інтэграцыйных працэсаў у Еўрапейскім саюзе, прааналізаваў уплыў 

італьянскага палітычнага істэблішменту на пашырэнне інтэграцыі ў ЕС, даў 

ацэнку дзейнасці Італіі ў перыяд старшынства ў Парламенце ЕС; прааналізаваў 

пазіцыю Італіі па рэфармаванні міграцыйнай палітыкі ЕС, прааналізаваў 

дзейнасць Еўрапейскага саюза па ўрэгуляванні міграцыйнага крызісу 2015 г.; 

раскрыў характар уплыву Італіі на працэсы ўдасканалення палітыкі бяспекі 

Еўрапейскага саюза. Практычная навізна працы заключаецца ў фарміраванні 

агульнай карціны ўплыву Італіі на эвалюцыю ЕС у XXI ст. У рускамоўнай і 

замежнай гістарыяграфіі да гэтага падобны аналіз здзяйсняўся толькі ў асобных 

аспектах еўрасаюзнай палітыкі Італіі. 

Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца 

аўтэнтычнымі. Работа выканана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Практычная 

каштоўнасць даследавання заключаецца ў магчымасці выкарыстання яго 

вынікаў для далейшага навуковага вывучэння праблематыкі ўплыву Італіі на 

эвалюцыйныя працэсы ЕС. 

  



DIPLOMA THESIS ABSTRACT 

 

1. Structure and scope of the diploma thesis.  

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

diploma thesis abstract, introduction, three chapters, conclusion and list of references. 

Total scope of diploma thesis is 65 pages. The list of references occupies 5 pages and 

includes 58 items.   

2. Keywords.  

EVOLUTION OF THE EUROPEAN UNION, EUROPEAN INTEGRATION, 

ITALY, RESULTS OF THE CHAIRPERSON IN THE EU, EUROPEAN 

MIGRATION POLICY, EUROPEAN SECURITY POLICY. 

3. Text of the abstract.  

Object of the research – European context of Italy’s foreign policy. 

Subject of the research – Italy's influence on the evolution of the EU in the 21st 

century. 

Purpose of the research – determination of the specifics and main results of 

Italy's policy towards the European Union in the period under review. 

Methods of the research. In the work were used historical-genetic, system, 

system-situational methods, as well as methods of comparative analysis, in 

conjunction with general and general scientific methods. 

Results and novelty of the diploma thesis. This thesis aims to analyze the Italy’s 

influence on the integration development in the European Union and it is an attempt 

to systematize and summarize the most important aspects of this context. The author 

described the European vector of Italy's foreign policy in the period under review, 

followed the dynamics and revealed tendencies of integration in the European Union, 

analyzed the influence of the Italian political establishment on the expansion of 

integration into the EU, assessed the activities of Italy during the presidency of the 

EU Parliament; analyzed the position of Italy on reforming the EU migration policy, 

analyzed the activities of the European Union to resolve the migration crisis of 2015; 

revealed the nature of Italy's influence on the processes of improving the security 

policy of the European Union. The practical novelty of the work is to form an overall 

picture of the influence exerted by Italy on the evolution of the EU in the 21st 

century. Proceeding from the studied Russian-language and foreign historiography, 

such analysis was carried out before only in certain aspects of the Italy’s policy 

toward European Union. 

Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The material 

used in the diploma thesis and its results are authentic. The research has been 

conducted independently.  

Recommendations on the use of results of the diploma thesis. The results of the 

thesis can be used for a further research on the issue of Italy’s influence on the 

evolutionary processes in the EU.  

 


