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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 используемых источников. Общий объем работы 

составляет 83 страниц. Список используемых источников занимает 12 

страниц и включает 121 позицию.  

2. Перечень ключевых слов. 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛІКА, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК, АРАБСКАЯ ВЕСНА, ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ 

КОНФЛИКТ, ДИПЛОМАТИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, УРЕГУЛИРОВАНИЕ.  

3. Содержание работы.  

Объект исследования – французская внешняя политика. 

Предмет исследования – внешняя политика Франции на Ближнем 

Востоке в начале XXI века.  

Цель исследования – анализ внешнеполитической деятельности 

Французской Республики по отношению к региону Ближнего Востока. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

критического, сравнительного и ивент анализа, а также историко-

описательный и сравнительно-исторический методы. 

Полученные результаты и их новизна. Данная работа является одной из 

первых исследований в отечественной историографии в области 

комплексного анализа и систематизации событий, касающихся внешней 

политики Франции на Ближнем Востоке в начале XXI в. Детально изучены 

основные направления внешней политики Францы на Ближнем Востоке в 

указанный период, проанализированы взаимоотношения с приоритетными 

для Республики странами региона, а также изучено участие Франции в 

основных конфликтах региона в XXI в. Практическая новизна данной работы 

заключается в применении полученных сведений для анализа и оценки 

дальнейшей политики Республики в регионе Ближнего Востока, а также в 

использовании опыта Франции, предпринявшей успешные шаги для 

восстановления своего присутствия в регионе, утратившей своей влияние в 

конце XX в.  

Достоверность материалов и результаты дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейшего исследования в 

области международных отношений на Ближнем Востоке в начале XXI в.  

 



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы.  

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

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

выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ѐм працы складае 83 старонки. Спіс 

выкарыстаных крыніц займае 12 старонак і ўключае 121 пазіцыю. 

2. Пералiк ключавых слоў. 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛІКА, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, БЛІЗКІ 

УСХОД, АРАБСКАЯ ВЯСНА, ПАЛЕСЦІНА-ІЗРАІЛЬСКІ КАНФЛІКТ, 

ДЫПЛАМАТЫЯ, СУПРАЦОЎНІЦТВА, УРЭГУЛЯВАННЕ. 

3. Змест работы. 

Аб'ект даследавання – французская знешняя палітыка. 

Прадмет даследавання – знешняя палітыка Францыі на Блізкім 

Усходзе ў пачатку XXI стагоддзя. 

Мэта даследавання –  аналіз знешнепалітычнай дзейнасці Французскай 

Рэспублікі ў адносінах да рэгіѐну Блізкага Ўсходу. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаны агульнанавуковыя 

метады крытычнага, параўнальнага і івент- аналізу, а таксама гісторыка-

апісальны і параўнальна-гістарычны метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дадзеная праца з'яўляецца адным з 

першых даследаванняў у айчыннай гістарыяграфіі ў галіне комплекснага 

аналізу і сістэматызацыі падзей, якая адносіцца да знешняй палітыкі Францыі 

на Блізкім Усходзе ў пачатку XXI ст. Дэталѐва вывучаны асноўныя напрамкі 

знешняй палітыкі Францы на Блізкім Усходзе ва ўказаны перыяд, 

прааналізаваны ўзаемаадносіны з прыярытэтнымі для Рэспублікі краінамі 

рэгіѐну, а таксама вывучаны ўдзел Францыі ў асноўных канфліктах рэгіѐну ў 

XXI ст. Практычная навізна дадзенай працы заключаецца ў выкарыстанні 

атрыманых звестак для аналізу і ацэнак далейшай палітыкі Рэспублікі ў 

рэгіѐне Блізкага Усходу, а таксама ў выкарыстанні вопыту Францыі, якая 

ажыццявіла паспяховыя крокі для аднаўлення сваѐй прысутнасці ў рэгіѐне, 

якая страціла свой уплыў у канцы XX ст. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікі дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Атрыманыя вынікі 

могуць быць выкарыстаны для далейшага даследавання ў галіне 

міжнародных адносін на Блізкім Усходзе ў пачатку XXI ст. 

 



 

ANNOTATION  

 

1. Structure and scope of the diploma work 

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

diploma thesis abstract, introduction, four chapters, conclusion, and list of 

references. Total scope of thesis is 83 pages. The list of references occupies 12 

pages and includes 121 positions. 

2. Keywords: THE FRENCH REPUBLIC, FOREIGN POLICY, THE 

MIDDLE EAST, THE ARAB SPRING, THE PALESTINIAN-ISRAEL 

CONFLICT, DIPLOMACY, COOPERATION, SETTLEMENT.  

3. The content of the work  

Object of the research –French foreign policy. 

Subject of the research –France's foreign policy in the Middle East at the 

beginning of the XXI century. 

Purpose of the research–analysis of the foreign policy of the French 

Republic in relation to the Middle East. 

Methods of the research. Critical, comparative, event analysis are used in the 

thesis, as well as historical-descriptive and comparative-historical methods. 

Results and novelty of the diploma thesis. This work is one of the first 

studies in the national historiography in the field of complex analysis and 

systematizing of events related to France's foreign policy in the Middle East at the 

beginning of the XXI century.The main directions of foreign policy of France in 

the Middle East during the periodare examined in details, as well as relations with 

priority countries for the Republic in the region. Moreover, France’s involvement 

into the main conflict in the region is explored. Practical novelty of this work is in 

a possibility to use the obtained information for the analysis and evaluation of 

future France’s policy in the Middle East, as well as to use the experience of 

France, which have taken successful steps to restore its presence in the region, 

which was lost in the late XX century. 

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

used in the diploma thesis and results of the research are authentic. This research 

has been done independently. 

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

the diploma thesis can be used for further research  in the field of international 

relations in the Middle East at the beginning of the XXI century. 

 

 

 


