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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа включает 55 страниц, 68 источников.  

 Ключевые слова: ЮГОСЛАВИЯ, РАСПАД СФРЮ, 

ПОСТЮГОСЛАВСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, КОСОВО, ВОЙНА В БОСНИИ И 

ГЕРЦЕГОВИНЕ, США, РОССИЯ, ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, ЭТНИЧЕСКИЕ 

КОНФЛИКТЫ, КОНФЛИКТЫ, МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ, 

МИРОТВОРЧЕСТВО, НЕЗАВИСИМОСТЬ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, 

БАЛКАНЫ.  

Цель исследования – определить позиции, роль и место России и США в 

конфликтах на Балканах, и выявить их интересы. 

 Методы исследования: в работе использованы общенаучные методы: 

контекстуального, когнитивного, ивент-, контент-анализа, институциональный, 

и историко-описательный и историко-аналитический методы, а также метод 

системного подхода.  

Материал исследования – монографии и публицистические материалы 

специалистов данной области, официальные документы международных 

организаций (резолюции ООН), незначительная часть иностранной публикации 

зарубежной научной литературы. 

 Объект исследования: межэтнические конфликты и противоречия на 

постюгославском пространстве и роль ведущих акторов международных 

отношений в их урегулировании.  

 Предмет исследования – позиции Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки в отношении конфликтов в Югославии и влияние внешних 

факторов на становление их политики в регионе. 

Научная новизна усматривается в переосмыслении односторонних оценок 

итогов конфликтов в балканском регионе. Работа представляет попытку 

краткой систематизации и анализа историко-описательного текста.   

В процессе работы были рассмотрены роль международных организаций, 

РФ и США в конфликтах на территорри бывшей СФРЮ и описано их 

непосредственное влияние и участие в процессе стабилизации региона.   

Область возможного практического применения: результаты работы 

могут быть использованы в изучении конфликтных процессов между странами 

бывшей СФРЮ, а также в расширении исследований в области региональных 

конфликтов, в подготовке материалов для лекций по специальным 

дисциплинам международных отношений.  

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца ўключае 55 старонак, 68 крыніц. 

Ключавыя словы: ЮГАСЛАВІЯ, РАСПАД СФРЮ, 

ПОСТЮГАСЛАЎСКАЯ ПРАСТОРА, КОСАВА, ВАЙНА Ў БОСНІІ І 

ГЕРЦЭГАВІНЕ, ЗША, РАСІЯ, ЕС, НАТО, ААН, ЭТНІЧНЫЯ КАНФЛІКТЫ, 

МІРАТВОРЧЫЯ МІСІІ, ПАЎДНЁВА-ЎСХОДНЯЯ ЕЎРОПА, БАЛКАНЫ. 

 Мэта даследавання – вызначыць пазіцыі, ролю і месца Расіі і ЗША ў 

канфліктах на Балканах, выявіць іх інтарэсы.  

 Метады даследавання – у працы выкарыстаны агульнанавуковыя метады: 

кантэкстуальнага, кагнітыўнага, івент-, кантэнт-аналізу, інстытуцыянальны, 

гісторыка-апісальны і гісторыка-аналітычны метады, а таксама метад 

сістэмнага падыходу. 

 Матэрыал даследавання – манаграфіі і публіцыстычныя матэрыялы 

спецыялістаў дадзенай вобласці, афіцыйныя дакументы міжнародных 

арганізацый (рэзалюцыі ААН), публікацыі замежнай навуковай літаратуры. 

 Аб’ект даследавання – міжэтнічныя канфлікты і супярэчнасці на 

постюгаслаўскай прасторы і роля вядучых актараў міжнародных адносін у іх 

урэгуляванні.  

 Прадмет даследавання – пазіцыі Рассійскай Федэрацыі і Злучаных 

Штатаў Амерыкі ў адносінах да канфліктаў у Югаславіі і ўплыў знешніх 

фактараў на станаўленне іх палітыкі ў рэгіѐне.  

 Навуковая навізна ўгледжваецца ў пераасэнсаванні аднабокіх ацэнак 

вынікаў канфліктаў ў балканскім рэгіѐне. Праца ўяўляе спробу кароткай 

сістэматызацыі і аналізу гісторыка-апісальнага тэксту. 

 У працэсе працы разгледжаны роля міжнародных арганізацый, РФ і ЗША 

ў канфліктах на тэрыторыі былой СФРЮ і апісаны іх непасрэдны ўплыў і ўдзел 

у працэсе стабілізацыі рэгіѐну. 

 Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны ў вывучэнні канфліктных працэсаў паміж краінамі былой 

СФРЮ, а таксама ў пашырэнні даследаванняў у галіне рэгіянальных 

канфліктаў, у падрыхтоўцы матэрыялаў для лекцый па спецыяльных 

дысцыплінах міжнародных адносін. 

  



THESIS ABSTRACT 

 The diploma thesis include 55 pages, 68 sources. 

 Keywords: YUGOSLAVIA, DESINTEGRATION OF YUGOSLAVIA, 

KOSOVO, WAR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, USA, RUSSIA, EU, NATO, 

OSCE, UN, CONFLICTS, PEACEKEEPING MISSIONS, PEACEKEEPING, 

INDEPENDENCE, SOUTH-EASTERN EUROPE, BALKANS, ETHNIC 

CONFLICTS. 

 Purpose of the research - determine the positions, role and place of Russia and 

the United States in the conflicts in the Balkans, and identify their interests. 

 Methods of the research – in the research were used the general scientific 

methods: contextual, cognitive, event-, content-analysis, institutional and historical-

descriptive and historical-analytical methods, as well as the method of the system 

approach 

 The material of the research is monographs and journalistic materials of 

experts of this field, official documents of international organizations (UN 

resolutions), a small part of foreign literature. 

 Object of the research – interethnic conflicts and contradictions on the post 

Yugoslav territory and the role of leading actors in international relations in their 

settlement. 

 Subject of the research - the position of the Russian Federation and the United 

States of America on the conflicts in Yugoslavia and the influence of external factors 

on the development of their policies in the region. 

 Scientific novelty - is seen in the rethinking of the outcome of conflicts in the 

Balkan region. The work represents an attempt to briefly systematize and analyze a 

historically descriptive text. 

 During of the research the role of international organizations, the Russian 

Federation and the United States in conflicts in the territory of the former Federal 

Republic of Yugoslavia was considered and their direct influence and participation in 

the stabilization of the region was described. 

 Area of possible practical application: The results of the research can be used 

in the study of conflict processes between the countries of the former Federal 

Republic of Yugoslavia, as well as in the expansion of research in the field of 

regional conflicts, in the preparation of materials for lectures on special subjects. 


