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АННОТАЦИЯ 

 
1. Структура и объем дипломной работы.  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 62 страницы. 
Список использованной литературы занимает 4 страницы и включает 50 
позиций.   

2. Перечень ключевых слов.  
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО,  ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА,  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ, МАШАВ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 
ООН, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  

3. Текст реферата.  
Объект исследования – сотрудничество с международными 

организациями.    
Предмет исследования – взаимодействие государства Израиль с 

международными организациями.   
Цель исследования – выявить и проанализировать наиболее сильные 

векторы сотрудничества Израиля с международными организациями, 
определить позицию Израиля в ООН и отношение к нему мирового 
сообщества.  

Задачи исследования: 
1) Проанализировать историографию международного сотрудничества 

государства Израиль с международными организациями. 
2) Определить проблемы и перспективы сотрудничества Израиля в 

рамках ООН. 
3) Выявить основные направления международного сотрудничества в 

области сельского хозяйства в рамках ООН. 
4) Рассмотреть ключевые направления деятельности МАШАВ как 

главного координационного органа Израиля в сфере международного 
сотрудничества. 

Областью возможного практического применения являются: сфера 
политологического образования, международные отношения. 

Значимость исследования: полученные в результате исследования выводы 
могут быть использованы в процессе преподавания учебных дисциплин 
«История международных отношений», «Политология» и других. 

Краткое содержание работы: в дипломной работе исследуются наиболее 
сильные векторы сотрудничества Израиля с международными организациями. 
 



АНАТАЦЫЯ 
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы.  
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзін, трох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём працы складае 62 старонкi. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 4 старонкi і ўключае 50 пазіцый.  
2. Пералiк ключавых слоў.  

ДЗЯРЖАВА ІЗРАІЛЬ, СУПРАЦОЎНІЦТВА МІЖНАРОДНЫЯ 
АРГАНІЗАЦЫІ, МАШАВ, МІЖНАРОДЫ МІР І БЯСПЕКА, ЕЎРАПЕЙСКІ 
САЮЗ, ААН, СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА, ІНАВАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ.  
3. Тэкст рэферата.  

Аб'ект даследавання - супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі. 
Прадмет даследавання - узаемадзеянне дзяржавы Ізраіль з міжнароднымі 

арганізацыямі. 
Мэта даследавання - выявіць і прааналізаваць найбольш моцныя вектары 

супрацоўніцтва Ізраіля з міжнароднымі арганізацыямі, вызначыць пазіцыю 
Ізраіля ў ААН і стаўленне да яго сусветнай супольнасці. 

Для дасягнення дадзенай мэты былі пастаўлены наступныя задачы: 
1) Прааналізаваць гістарыяграфію міжнароднага супрацоўніцтва 

дзяржавы Ізраіль з міжнароднымі арганізацыямі. 
2) Вызначыць праблемы і перспектывы супрацоўніцтва Ізраіля ў рамках 

ААН. 
3) Выявіць асноўныя напрамкі міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне 

сельскай гаспадаркі ў рамках ААН. 
4) Разгледзець ключавыя напрамкі дзейнасці МАШАВ як галоўнага 

каардынацыйнай органа Ізраіля ў сферы міжнароднага супрацоўніцтва. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца: сфера 

паліталагічнай адукацыі, міжнародныя адносіны. 
Значнасць даследаванні: атрыманыя ў выніку даследавання высновы 

могуць быць выкарыстаны ў працэсе выкладання вучэбных дысцыплін 
«Гісторыя міжнародных адносін», «Паліталогія» і іншых. 

Кароткі змест працы: ў дыпломнай працы даследуюцца найбольш моцныя 
вектары супрацоўніцтва Ізраіля з міжнароднымі арганізацыямі. 
 

  



ANNOTATION 
 

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, list of references. 
Total scope of thesis is 62 pages. The list of references occupies 4 pages and 
includes 50 positions.  
2. Keywords.  

THE STATE OF ISRAEL, COOPERATION, INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS, MASHAV, INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY, 
EUROPEAN UNION, UN, AGRICULTURE, INNOVATION TECHNOLOGIES.  
3. Text of the abstract.  

Object of the research – cooperation with international organizations.   
Subject of the research – the interaction of the State of Israel with international 

organizations. 
Purpose of the research – to identify and analyze the strongest vectors of 

Israel's cooperation with international organizations, determine Israel's position in 
the UN and the attitude of the world community to it.  

Objectives of the stuy:  
1) Analyze the historiography of international cooperation of the State of Israel 

with international organizations. 
2) Identify the problems and prospects for Israel's cooperation within the UN 

framework. 
3) Identify the main areas of international cooperation in the field of agriculture 

within the UN. 
4) To consider the key activities of MASHAV as the main coordinating body of 

Israel in the field of international cooperation. 
The sphere of possible practical application: the sphere of political science 

education, international relations. 
Significance of the research: the conclusions obtained as a result of the research 

can be used in the teaching of the disciplines "History of International Relations", 
"Political Science" and others. 

The summary of the work: the diploma work examines the strongest vectors of 
Israel's cooperation with international organizations. 
 

 


