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АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Общий объем работы составляет 56 

страниц. Список использованных источников и литературы занимает 7 страниц 

и включает 71 позицию. 

2.  Перечень ключевых слов. 

КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ, 

ООН, СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН, СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ, МИРОТВОРЧЕСКИЕ 

МИССИИ, ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 

3. Текст реферата. 

Объект исследования – деятельность Испании в ООН в 1991-2017 гг. 

Предмет исследования – основные направления деятельности и позиции 

Испании в политической, экономической и гуманитарной сферах деятельности 

ООН. 

Цель исследования – выявить роль и место ООН во внешней политике 

Испании, а также изучить основные направления деятельности Испании в ООН 

в 1991-2017 гг. 

Методы исследования. В работе использованы методы конкретно-

исторического анализа в сочетании с методом сравнительного и системного 

анализа, а также институциональный, политологический, историко-

описательный и сравнительно-исторический методы. 

Полученные результаты дипломной работы и их новизна. Работа 

является одной из первых в белорусской историографии попыток комплексного 

исследования деятельности Испании в ООН в 1991-2017 гг. Детально изучены 

основные направления деятельности Испании в ООН в сфере политики и 

безопасности, развитие экономического и гуманитарного сотрудничества 

Испании и ООН, определено место ООН во внешней политике Испании.  

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 в дальнейшем исследовании деятельности 

Испании в ООН, при подготовке учебников, в рамках курсов лекций или 

специальных дисциплин. 



 

АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзін, чатырох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ѐм працы складае 56 

старонак. Спіс выкарыстанай выкарыстаных крыніц і літаратуры займае 7 

старонак і ўключае 71 пазіцыю. 

2. Пералiк ключавых слоў 

КАРАЛЕЎСТВА ІСПАНІЯ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ДЫПЛАМАТЫЯ, 

ААН, САВЕТ БЯСПЕКІ ААН, САВЕТ ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА, 

МІЖНАРОДНЫ МІР І БЯСПЕКА, МІРАТВОРЧЫЯ МІСІІ, 

ГУМАНІТАРНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА. 

3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання – дзейнасць Іспаніі ў ААН у 1991-2017 гг. 

Прадмет даследавання – асноўныя напрамкі дзейнасці і пазіцыі Іспаніі ў 

палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай сферах дзейнасці ААН. 

Мэта даследавання – выявіць ролю і месца ААН у знешняй палітыцы Іспаніі, 

а таксама даследваць асноўныя напрамкі дзейнасці Іспаніі ў ААН у 1991-

2017 гг. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаны метады канкрэтна-

гістарычнага аналізу ў спалучэнні з метадам параўнальнага і сістэмнага 

аналізу, а таксама інстытуцыянальны, паліталагічны, гісторыка-апісальны і 

параўнальна-гістарычны метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у 

беларускай гістарыяграфіі спроб комплекснага даследавання дзейнасці 

Іспаніі ў ААН у 1991-2017 гг. Дэталѐва вывучаны асноўныя напрамкі 

дзейнасці Іспаніі ў ААН у сферы палітыцы і бяспекі, развіццѐ эканамічнага і 

гуманітарнага супрацоўніцтва Іспаніі і ААН, вызначана месца ААН у 

знешняй палітыцы Іспаніі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі работы могуць быць 

выкарыстаны для далейшага даследавання дзейнасці Іспаніі ў ААН, пры 

падрыхтоўцы падручнікаў, у рамках курсаў лекцый або спецыяльных 

дысцыплін. 



ANNOTATION 

1. Structure and scope of the diploma thesis 

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

diploma thesis abstract, introduction, four chapters, conclusion, list of references. 

Total scope of thesis is 56 pages. The list of references occupies 7 pages and 

includes 71 positions. 

2. Keywords 

KINGDOM OF SPAIN, FOREIGN POLICY, DIPLOMACY, UN, UN 

SECURITY COUNCIL, HUMAN RIGHTS COUNCIL, INTERNATIONAL 

PEACE AND SECURITY, PEACEKEEPING MISSIONS, HUMANITARIAN 

COOPERATION. 

3. Text of the abstract 

Object of the research – the activities of Spain in the UN in 1991-2017. 

Subject of the research – the main activities and positions of Spain in the political, 

economic and humanitarian spheres of the UN activities. 

Purpose of the research – to identify the role and place of the UN in the foreign 

policy of Spain, and to study the main activities of Spain in the UN in 1991-2017. 

Methods of the research. In the thesis are used methods of concrete historical 

analysis combined with the method of comparative and system analysis. 

Institutional, politological, historical-descriptive and comparative-historical 

methods are used as well. 

The results of the work and their novelty. The thesis is one of the first attempts in 

the Belarusian historiography of a complex research of Spain's activities in the UN 

in 1991-2017. The main directions of Spain's activities in the UN in the field of 

politics and security, the development of economic and humanitarian cooperation 

between Spain and the United Nations, and the UN's place in Spain's foreign policy 

have been studied in detail. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used in 

the diploma thesis and it results are authentic. The research has been done 

independently. 

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

thesis can be used for a further research of Spain's activities in the UN, in the 

preparation of textbooks, within courses of lectures or special disciplines. 

 


