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Основные направления внешней политики Швеции в начале XXI века
1. Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу,
оглавления, реферата дипломной работы, введения, четырех глав,
заключения, 1 таблицы, списка использованной литературы. Общий объем
работы составляет 72 страницы. Список использованной литературы
занимает 7 страниц и включает 86 позиций.
2. Перечень ключевых слов
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА,
ДИПЛОМАТИЯ, КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ, ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ,
БЕЗОПАСНОСТЬ, КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ.
3. Текст реферата
Объект исследования - внешняя политика Шведского Королевства в
начале XXI в.
Цель исследования – анализ внешней политики Швеции в начале XXI в.
в контексте современной системы международных отношений.
Методы
исследования:
системный
подход,
описательноповествовательный, сравнительно-исторический метод, ретроспективный
метод, описательная статистика.
Полученные итоги и их новизна. Научная новизна заключается в
проведении анализа основных направлений внешней политики Королевства
Швеция в начале XXI в. как в регионе, так и во взаимоотношениях с США,
Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Кроме того, автором при
рассмотрении проблематики применен комплексный подход в изучении
внешней политики Швеции.
Достоверность материалов и результатов дипломной работы.
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.
Рекомендации по использованию результатов работы. Работа может
представлять интерес для педагогических, научных и дипломатических
работников, занимающихся вопросами взаимоотношений Республики
Беларусь и Королевства Швеция.
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Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Швеціі ў пачатку XXI стагоддзя
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа,
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, 1 табліцы,
спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 72 старонкі.
Спіс выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 86 пазіцый.
2. Пералік ключавых слоў
МІЖНАРОДНЫЯ
ЗНОСІНЫ,
ЗНЕШНЯЯ
ПАЛІТЫКА,
ДЫПЛАМАТЫЯ, КАРАЛЕЎСТВА ШВЕЦЫЯ, ДВУХБАКОВЫЯ СУВЯЗІ,
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, СУПРАЦОЎНІЦТВА, ПАЛІТЫЧНЫ ДЫЯЛОГ,
БЯСПЕКА, КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ.
3. Тэкст рэферата
Аб’ект даследвання – знешняя палітыка Каралеўства Швецыя ў
пачатку XXI ст.
Мэта даследавання – аналіз знешняй палітыкі Швеціі ў пачатку
XXI ст. у кантэксце сучаснай сістэмы міжнародных зносін.
Метады даследавання: сістэмны падыход, апісальна-апавядальны,
параўнальна-гістарычны метад, рэтраспектыўны метад, апісальная
статыстыка.
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навуковая навізна заключаецца ў
правядзенні аналіза асноўных напрамкаў знешняй палітыкі Каралеўства
Швеція ў пачатку XXI ст. як у регіѐне, так і ва ўзаемаадносінах з ЗША,
Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь. Акрамя таго аўтарам пры
разглядзе праблематыкі скарыстованы комплексны падыход ў вывучанні
знешняй палітыкі Швецыі.
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца
выканана самастойна.
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Праца можа
прадстаўляць інтарэс для педагагічных, навуковых і дыпламатычных
работнікаў, якія займаюцца пытаннямі узаемаадносін Рэспублікі Беларусь і
Каралеўствам Швецыя.

DIPLOMA WORK SUMMARY
Martsinkevich Yaraslau Pyatrovich
Principal directions of foreign policy of Sweden at the beginning of the XXI
century
1. Structure and scope of the diploma work
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents,
diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion, 1 table, and list of
references. Total scope of work is 72 pages. The list of references occupies 7 pages
and includes 86 positions.
2.
Key words: INTERNATIONAL RELATIONS, FOREIGN POLICY,
DIPLOMACY, THE KINGDOM OF SWEDEN BILATERAL TIES,
COOPERATION, COLLABORATION, POLITICAL DIALOGUE, SECURITY,
CULTURAL TIES.
3. Summary text
The object of research – foreign policy of the Kingdom of Sweden at the
beginning of the XXI century.
The purpose of the research – analysis of foreign policy of Sweden at the
beginning of the XXI century in the context of modern system of international
relations.
Methods of research: system approach, descriptive and narrative method,
comparative and historical method, retrospective method, descriptive statistics.
The results of the work and their novelty. Elements of scientific innovation:
the analysis of principal directions of foreign policy of Sweden at the beginning of
the XXI century not only in the region, but also through bilateral relations with the
USA, the Russian Federation and the Republic of Belarus. Besides that the author,
when considering the problematic, practiced complex approach in studying foreign
policy of Sweden.
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 work may be of interest to teachers,
scientists and diplomats, who work with issues of mutual relations of the Republic
of Belarus and the Kingdom of Sweden.

