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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 

Ведѐрчик Екатерины Олеговны 

 

НЕФТЯНОЙ ФАКТОР В ОТНОШЕНИЯХ США И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В 

НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

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

использованной литературы. Общий объем работы составляет 53 страницы. Список 

использованной литературы занимает 8 страниц и включает 83 позиции. 

2. Перечень ключевых слов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА,  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ, НЕФТЯНОЙ ФАКТОР, США, 

ВЕНЕСУЭЛА, БРАЗИЛИЯ, МЕКСИКА, БОЛИВИЯ, ЭКВАДОР, 

СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕРКОСУР, ИНТЕГРАЦИЯ. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – отношения  США со странами Латинской Америки 

в начале XXI века. 

Цель исследования – рассмотреть основные направления энергетической 

дипломатии Соединенных Штатов Америки, определить роль и место 

латиноамериканских стран в ней, выявить значимость нефтяного фактора в 

американо-мексиканских отношениях, обозначить роль нефтяного фактора во 

взаимоотношениях между США и Венесуэлой,  выделить нефтяной аспект 

двусторонних взаимоотношений США со странами-членами МЕРКОСУР и других 

стран Латинской Америки. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 

(историко-сравнительный, историко-аналитический, ретроспективный, 

описательной статистики, системный подход).  

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

белорусской историографии попыток исследования нефтяного фактора во внешней 

политике США с Латинской Америкой. В дипломной работе дан анализ 

латиноамериканского курса США и роли нефтяного фактора в нѐм. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Содержание работы 

может быть использовано в учебном процессе при изучении истории и актуальных 

проблем международных отношений, при подготовке монографий и учебников.    



 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Вядзѐрчык Кацярыны Алегаўны 

Нафтавы фактар у знешняй палітыцы ЗША і Лацінская Амерыкі 

XXI стагоддзя 

1. Структура і аб’ѐм дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з заданні на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ѐм працы складае 53 старонкі. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 8 старонак і ўключае 83 пазіцыі.  

2. Пералік ключавых слоў 

МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ, НАФТАВАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ, 

ЭНЕРГЕТЫЧНАЯ ДИПЛАМАТЫЯ, НАФТА, ЗША, ВЕНЕСУЭЛА, 

БРАЗІЛІЯ, БОЛІВІЯ, МЕКСЫКА, СУПРАЦОЎНІЦТВА, ІНТЕГРАЦЫЯ. 

3. Тэкст рэферата 

             Аб'ект даследавання - нафтавы фактар у знешняй палітыцы 

ЗША і Лацінская Амерыкі XXI стагоддзя 

Мэта даследавання – разгледзець асноўныя напрамкі энергетічнай 

дипломатыі З’яднаных Штатаў Амерыкі, вызначыць ролю і месца 

лацінаамерыканскіх краін у ѐй, выявіць значнасць нафтавага фактару ў 

амерыкана-мексіканскіх адносінах, пазначыць ролю нафтавага фактару ва 

ўзаемаадносінах паміж ЗША і Венесуэлай, вылучыць нафтавы аспект 

двухбаковых узаемаадносін ЗША з краінамі-удзельніцамі МЕРКАСУР і 

іншых краін Лацінскай Амерыкі. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя 

метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльна-гістарычныя 

метады (гісторыка-параўнальны, гісторыка-аналітычны, рэтраспектыўны). 

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

беларускай гістарыяграфіі спроб даследавання нафтавага фатару ў знешняй 

палитыкі ЗША і Латынская Амерыкі ў пачатку XXI стагоддзя. Больш за тое, у 

дыпломнай працы праводзіцца аналіз латынаамерыканскага напрамку ў 

знешняй палітыкі ЗША. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Змест працы можа 

быць выкарыстаны ў навучальным працэсе пры вывучэнні гісторыі і 

актуальных праблем міжнародных адносін, пры падрыхтоўцы манаграфій і 

падручнікаў. 



DIPLOMA WORK SUMMARY 

Viadziorchyk Katsiaryna Alehauna 

Oil factor in external politics of the USA and Latin America 

1. Structure and scope of the diploma work  

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

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, and list of references. 

Total scope of work is 53 pages. The list of references occupies 8 pages and 

includes 83 positions. 

2. Keywords 

INTERNATIONAL RELATIONS, OIL DIPLOMACY, OIL, FOREIGN 

POLICY, THE USA, BRAZIL, VENEZUELA, MEXICO, ECUADOR, BOLIVIA, 

COOPERATION, INTEGRATION. 

3. Summary text 

The object of the research is the oil factor of the external politics of the USA 

and Latin America at the beginning of the XXI century.  

The purpose of research is identify the main directions of the oil diplomacy 

of the USA, identify the role and the place of Latin America’s countries, to find out 

the role of the oil factor in the relations of the USA and Venezuela, to mark the oil 

aspect in bilateral relations of the USA and the Southern Common Market. 

Methods of research.  Theoretical and methodological bases of the research 

are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 

(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 

(historical comparative, historical analytical, retrospective) are used in the work. 

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

Belarusian historiography attempts to study the oil factor in the relations of the 

USA and Latin America’s countries at the beginning of the XXI century. Moreover, 

in research paper the author analyzes the Latin America’s vector in the USA’s 

external politics. 

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 content of the work can be used during 

the educational process in the study of the history and actual problems of 

international relations and the preparation of monographs and textbooks. 
 


