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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

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

использованной литературы. Общий объем работы составляет 69 страниц. 

Список использованной литературы занимает 8 страниц и включает 77 

позиций. 

2. Перечень ключевых слов  

БРАЗИЛИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕНИЕ ЮГ–ЮГ, 

МЕРКОСУР, УНАСУР, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, АРГЕНТИНА, АФРИКА, 

БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК. 

3. Содержание работы 

Объект исследования – внешняя политика Бразилии в 2003–2016 гг. 

Предмет исследования – сотрудничество по направлению Юг–Юг как 

приоритет внешней политики Бразилии в данный период. 

Цель исследования – определить особенности и тенденции внешней 

политики Бразилии при президентах Л. Силве и Д. Русеф. 

Методы исследования. В работе использовались следующие принципы: 

историзма, системности, объективности, а также общенаучные методы: 

сравнение, обобщение, анализ и специально-исторические методы: историко-

сравнительный, историко-генетический, структурно-функциональный. 

Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 

белорусской историографии попыток исследования внешней политики 

Бразилии в русле ее приоритетного направления Юг–Юг в 2003–2016 гг. В ней 

рассмотрены интересы и цели Бразилии во время нахождения у власти 

президентов Л. Силвы и Д. Русеф. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования внешней политики 

Бразилии в 2003–2016 гг. и на современном этапе, а также при написании 

обобщающих работ по истории внешней политики Бразилии, подготовке 

учебных пособий. Материалы дипломной работы могут применяться для 

определения перспективных направлений дальнейшего взаимодействия 

Республики Беларусь с Бразилией и укрепления отношений с ее партнерами в 

Латинской Америке, Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. 

  



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ём працы складае 69 старонак. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 8 старонак і ўключае 77 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

БРАЗІЛІЯ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, НАКІРАВАННЕ 

ПОЎДЗЕНЬПОЎДЗЕНЬ, МЕРКОСУР, УНАСУР, ЛАЦІНСКАЯ АМЕРЫКА, 

АРГЕНЦІНА, АФРЫКА, БЛІЗКІ І СЯРЭДНІ ЎСХОД. 

3. Тэкст рэферата 

Аб’ект даследавання – знешняя палітыка Бразіліі ў 2003–2016 гг. 

Прадмет даследавання – супрацоўніцтва у напрамку Поўдзень–Поўдзень 

як прыярытэт знешняй палітыкі Бразіліі ў дадзены перыяд. 

Мэта даследавання – вызначыць асаблівасці і тэндэнцыі знешняй 

палітыкі Бразіліі пры прэзідэнтах Л. Сілвы і Д. Русеф. 

Метады даследавання. У працы выкарыстоўваліся наступныя 

прынцыпы: гістарызму, сістэмнасці, аб'ектыўнасці, а таксама 

агульнанавуковыя метады: параўнанне, абагульненне, аналіз і спецыяльна-

гістарычныя метады: гісторыка-параўнальны, гісторыка-генетычны, 

структурна-функцыянальны. 

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

беларускай гістарыяграфіі спробаў даследавання знешняй палітыкі Бразіліі ў 

рэчышчы яе прыярытэтнага напрамку Поўдзень–Поўдзень у 2003–2016 гг. У 

працы разгледжаны інтарэсы і мэты Бразіліі на прыярытэтных 

знешнепалітычных напрамках падчас знаходжання ва ўладзе прэзідэнтаў 

Л. Сілвы і Д. Русеф. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследаванні знешняй палітыкі Бразіліі ў 

2003-2016 гг. і на сучасным этапе, а таксама пры напісанні абагульняючых 

прац па гісторыі знешняй палітыкі Бразіліі, падрыхтоўцы навучальных 

дапаможнікаў. Матэрыялы дыпломнай працы могуць прымяняцца для 

вызначэння перспектыўных напрамкаў далейшага ўзаемадзеяння Рэспублікі 

Беларусь з Бразіліяй і ўмацавання адносінаў з яе партнёрамі ў Лацінскай 

Амерыцы, Афрыцы, на Блізкім і Сярэднім Усходзе 

  



ANNOTATION 

 

1. Structure and volume of the diploma work 

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

diploma work summary, introduction, 2 chapters, conclusion and list of references. 

Total scope of work is 69 pages. The list of references occupies 8 pages and includes 

77 positions. 

2. Keywords: BRAZIL, FOREIGN POLICY, SOUTH-SOUTH DIRECTION, 

MERCOSUR, UNASUR, LATIN AMERICA, ARGENTINA, AFRICA, MIDDLE 

EAST. 

3. Summary text 

The object of the research is a foreign policy of Brazil in 2003–2016. 

The subject of the research is a South–South cooperation as a priority for 

Brazil’s foreign policy in this period. 

The purpose of the research is to determine the characteristics and trends of the 

foreign policy of Brazil under the presidents L. Silva and D. Rousseff. 

Methods of research. The following principles were used in the work: 

historicism, systemic character, objectivity, and also general scientific methods: 

comparison, generalization, analysis, and special historical research methods: 

historical-comparative, historical-genetic, structural-functional. 

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

in the Belarusian historiography to study the foreign policy of Brazil in the 

framework of the South–South direction in 2003-2016. The paper examines the 

interests and goals of Brazil on the priority foreign policy directions during the 

presidency of L. Silva and, D. Rousseff. 

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

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently. 

Recommendations on the usage. The results of the work can be used to continue 

the study of Brazilian foreign policy in 2003–2016 and at the present stage, as well 

as during preparation of summary works on the history of Brazilian foreign policy 

and textbooks. Thesis materials can be used to identify promising areas for further 

cooperation of the Republic of Belarus with Brazil and to strengthen relations with 

its partners in Latin America, Africa, and the Middle East. 


