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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 и списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 73 страницы. 
Список использованных источников и литературы занимает 15 страниц и 

включает 147 позиций. 
2. Перечень ключевых слов.  
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА, МЕСТО В ЕС, РОЛЬ В ЕС, РАСШИРЕНИЕ ЕС, 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, РОССИЯ, США. 
3. Текст реферата.  

Объект исследования – внешняя политика ФРГ. 
Предмет исследования – внешняя политика ФРГ в 2005–2020 гг. 
Цель работы – анализ основных тенденций внешней политики 

Федеративной Республики Германия в 2005–2020 гг. 
Методы исследования. Методологическая основа исследования 

базируется на принципах историзма и системности. В работе использованы 

общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение) и специальные исторические 

методы. 
Полученные итоги и их новизна. Различные аспекты внешней политики 

ФРГ изучены в работе, рассмотрены отношения с РФ и США в период 2005–

2020 гг. Новизна работы заключается в полноценном исследовании политики 

Германии по актуальным вызовам современности, такие как Брекзит, 

миграционный кризис. А также в исследовании проблем двухсторонних 

отношений Германии с Россией и США. Изучена позиция ФРГ по основным 

проблемам ЕС, а также основные направления и проблемы сотрудничества ФРГ 

с РФ и США. 
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 для дальнейшего исследования внешней 

политики Германии в рамках Европейского Союза, на мировой арене. Также 

при написании обобщающих работ по истории внешней политики Германии и 

подготовке монографий. 
  



АНАТАЦЫЯ 
1. Структура и і аб’ём дыпломнай працы  

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 92 старонкі. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 15 старонак і ўключае 147 пазіцыю. 
2. Пералік ключавых слоў  
ГЕРМАНІЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, ЗНЕШНЯЯ 

ПАЛІТЫКА, МЕСЦА Ў ЕС, РОЛЯ Ў ЕС, ПАШЫРЭННЕ ЕС, МІГРАЦЫЙНАЯ 

ПАЛІТЫКА, РАСІЯ, ЗША. 
3. Тэкст рэферата 

Аб’ект даследавання – знешняя палітыка ФРГ. 
Прадмет даследавання – знешняя палітыка ФРГ у 2005–2020 гг. 
Мэта даследавання – аналіз асноўных тэндэнцый знешняй палітыкі 

Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў 2005–2020 гг. 
Метады даследавання. Метадалагічная аснова даследаванні грунтуецца 

на прынцыпах гістарызму і сістэмнасці. У працы выкарыстаны 

агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, абагульненне) і спецыяльныя 

гістарычныя метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы вывучаны розныя аспекты 

знешняй палітыкі ФРГ, разгледжаны адносіны з РФ і ЗША ў перыяд 2005–2020 
гг. Навізна працы заключаецца ў даследаванні палітыкі Германіі па актуальных 

выклікам сучаснасці, такія як Брэксіт, міграцыйны крызіс. А таксама ў 

даследаванні праблем двухбаковых адносін Германіі з Расеяй і ЗША. Вывучана 

пазіція ФРГ па асноўных праблемах ЕС, а таксама асноўныя напрамкі і 

праблемы супрацоўніцтва ФРГ з РФ і ЗША. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 
Рэкамендацыі по выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для далейшага даследавання знешняй палітыкі Германіі ў 

рамках Еўрапейскага Саюза, на сусветнай арэне. Таксама пры напісанні 

абагульняючых прац па гісторыі знешняй палітыкі Германіі і падрыхтоўцы 

манаграфій. 
 

 

 

  



ANNOTATION  
 

1. Structure and scope of the diploma thesis. 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion and list of references. 
Total scope of work is 92 pages. The list of references occupies 15 pages and 
includes 147 positions. 
2. Keywords. GERMANY, THE EUROPEAN UNION, ANGELA MERKEL, 
FOREIGN POLICY, PLACE IN THE EU, ROLE IN THE EU, EU 
ENLARGEMENT, MIGRATION POLICY, RUSSIA, USA. 
3. Text of the abstract. 

Object of research – the foreign policy of Germany. 
Subject of research – the foreign policy of Germany in 2005-2020. 
The purpose of the work – the analysis of the main trends in the foreign policy 

of the Federal Republic of Germany in 2005-2020. 
Research methods. The methodological basis of the research is based on the 

principles of historicism and system. General scientific methods (analysis, synthesis, 
generalization) and special historical methods are used in the work. 

The obtained results and their novelty. Various aspects of the foreign policy of 
the Germany are examined, relations with the Russian Federation and the United 
States are considered in the period 2005-2020 in the graduate work. The novelty of 
the work lies in the study of German policy on the current challenges of our time, 
such as Brexit, the migration crisis. And also in the study of the problems of bilateral 
relations between Germany and Russia and the United States. The position of 
Germany on the main directions and problems of cooperation Germany with Russia 
and the USA are also examined. 

The authenticity of the materials and results of the graduate work. The used 
materials and results of the thesis are authentic. Work is carried out independently. 

Recommendations for the use of the results. The results of the work can be 
used for further research of Germany's foreign policy within the European Union and 
on the world stage as well as a base for writing works on the history of German 
foreign policy, preparation of monographs. 

 


