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Як вядома, базай пстарычнага анал1зу з'яуляецца пстарычная 
крышца, таму важным этапам у працэсе даследавання з'яуляецца 
пошук крынщ, выяуленне прыналежнасщ да ix тых ni шшых 
носьбггау мшулага. У пытанш вызначэння «пстарычнай крынщы» 
сярод вучоных няма адзшай думю. Беларусюя крынщазнауцы 
складаюць яе з наступных частак: па-першае, крышца з'яуляецца 
фактам пстарычнага мшулага; па-другое, утрымоувае шфармацыю 
аб гэтым факце. 

А што з'яуляецца крынщай пстарыяграф1чнага даследавання? 
Як шша вядомы paciftcKi пстарыёграф С. О. Шмщт: «Галоуным1 
[чстарыяграф1чным1 крышцам1 можна прызнаць друкаваныя працы 
псторыкау...». Нельга не пагадз1цца з гэтым вучоным. Сапрауды, з 
самога вызначэння пстарыяграфи як самостойнай галшы всдау 
зразумела, што галоуная яе мэта - анал1з арган1зацьп пстарычнай 
навую, даследчыцкай праблематык1, зместу творау вучоных. 

Галоунай крын1цай пры вывучэнн1 м1жнародных даследаванняу 
у Беларус1 з'яуляюцца працы айчынных псторыкау, юрыстау i 
пал1Толагау у гал1не даследавання м1жнародных адносш: у першую 
чаргу манаграф11, абароненыя дысертацьп, публ1кацьп у навуковых 
часошсах. [ншыя публ1кацьп, напрыклад, навучальна метадычныя 
матэрыялы i комплексы, артыкулы у газетах, можна аднесщ да 
крын!Ц пстарыяграф1чнага даследавання умоуна. Зыходзячы з 
гэтага, аутарам прапануецца уласная С1стэматызацыя перал1чаных 
крын1ц: манаграф1чныя выданн1, абароненыя дысертацьп i артыкулы 
у навуковых часошсах. Гэта тлумачыцца тым, што усе гэтыя BbiniKi 
творчасщ вучонага ставяць перад сабой розныя мэты: к а т мэта 
артыкула - характарыстыка аднаго щ некальк1х аспектау пэунай 
з'явы, то манафаф1я ui дысертацыя звычайна прысвечана 
характарыстыцы yc ix аспектау з'явы. 

Акрамя вышэйперал1чаных асноуных крын1ц, у ходзе 
пстарыяграф1чнага даследавання неабходна выкарыстоуваць i 
шшыя крьппцы. 

Сярод дакументальных крын1ц гэта пратаколы пасяджэнняу 
навуковых падраздзяленняу (кафедр ВНУ, аддзелау i 1нстытутау 
Акадэм11 навук Беларус1 i г. д.), справаздачы падраздзяленняу i ix 
супрацоун1кау аб навуковай рабоце i )ншыя дакументы. 
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Яшчэ адной каштоунай крынщай з'яуляецца перыядычны друк, 
у першую чаргу навуковыя i навукова-папулярныя часошсы, таюя 
як «Весшк БДУ», «Весгц АН Беларусь, «Беларусю пстарычны 
4aconic», «Беларуская мшуушчына» i шш., дзе друкуюцца 
беларусюя псторыю, юрысты i пагптолап. Сярод ix выдзяляюцца 
сиецыялгзаваныя часошсы «Беларусь в мире» i «Белорусский 
журнал международного права и международных отношений». 
Карысную ролю адыгрываюць энцыклапедычныя выданш, так1я як 
«Энцыклапедыя псторьп Беларуси, «Беларуская энцыклапедыя», 
«Дипломатический словарь-справочник» i шш. Шмат аператыунай 
даведачнай шфармацьп п'старыёграф можа атрымаць на афщыйных 
Web-старонках навуковых i навучальных устаноу. 

TaKiM чынам, пстарыёграф валодае шырокай базай крынщ, 
якая i c T O T H a адрозшваецца ад базы крынщ шшых галш навую. Ix 
анал1з з выкарыстаннем прынцыпау аб'ектыунасц! i г1старызму 
дазваляе дасканала аднав1ць разв1ццё навук1 у абраны перыяд, 
праанал1заваць яе праблематыку i KipyHKi, зраб1ць высновы аб 
недахопах, як1я патрэбна выпрауляць у будучым. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ 
УКРАИНЫ, МОЛДОВЫ, БЕЛАРУСИ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА ЕС 

Достанко Е.А., Белорусский государственный университет 

Исторически «стартовые возможности» Беларуси, Украины и 
Молдовы в начале 1990-х годов были во многом схожи, но имели и 
свои особенности, которые затем отразились в неоднородности процес
сов формирования и развития политики этих стран с Европейским 
Союзом. В свою очередь, Европейский Союз проводил «политику 
дифференцированного подхода» в отношении стран в середине 1990-х 
- начале 2000-х гг. Современное состояние сотрудничества западных 
новых независимых государств (терминология ЕС) во многом опре
деляет те преимущества и нежелательные последствия реализации 
политики соседства, предложенной ЕС в 2003 году, для Украины, 
Молдовы, Беларуси. Расширение Европейского Союза (ЕС), появле
ние новых соседей, а именно России, западных новых независимых 
государств (Украина, Молдова, Беларусь), а также государств Юж
ного Средиземноморья потребовало от Европейского Союза выра
ботки новых подходов к осуществлению взаимодействия с этими 
странами. 
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