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АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы. 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех 
глав, заключения, 2 приложений, списка использованной литературы. Общий 
объем работы составляет 59 страницы. Список использованной литературы 
занимает 4 страницы и включает 50 позиций. 

2. Перечень ключевых слов. 
ИММИГРАЦИОНАЯ ПОЛИТИКА, МИГРАЦИЯ, ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА, ЭМИГРАНТЫ, ИММИГРАНТЫ. 
3. Содержание работы. 
Объект исследования – иммиграционная политика стран Латинской 

Америки.  
Цель исследования – на основе анализа близких по тематике публикаций 

определить влияние отдельных направлений иммиграционной политики 
Латинской Америки на процессы международной миграции и направления ее 
эволюции. 

Методы исследования. В работе использованы следующие методы 
научного исследования: метод системного и контекстуального анализа, 
исторический метод, метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, метод 
концептуального и структурного единства. 

Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
попыток исследования иммиграционной политики стран Латинской Америки.  В 
работе проанализированы история развития иммиграционной политики, 
особенности направлений и правовое регулирование иммиграционной политики, 
исследованы основные типы современной иммиграции в Латинской Америке. 

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 иммиграционной политики 
Латинской Америки, а также при написании обобщающих работ по теории 
международных отношений, подготовке монографий и учебников.  

 



АНАТАЦЫЯ 
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 
глаў, заключэння, 2 дадаткаў, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм 
працы складае 59 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 4 старонкі і 
ўключае 50 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 
ІМІГРАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА, МІГРАЦЫЯ, ЛАЦІНСКАЯ АМЕРЫКА, 

ЭМІГРАНТЫ, ІМІГРАНТЫ.  
3. Змест працы 

Аб’ект даследавання – іміграцыйная палітыка дзяржаў Лацінскай Амерыкі. 
Мэта даследавання – на аснове аналізу блізкіх па тэматыцы публікацый 

вызначыць уплыў асобных напрамкаў іміграцыйнай палітыкі Лацінскай Амерыкі 
на працэсы міжнароднай міграцыі і напрамкі яе эвалюцыі. 

Метады даследавання. У працы выкарыстаныя наступныя метады 
навуковага даследавання: метад сістэмнага і кантэкстуальнага аналізу, 
гістарычны метад, метад аналізу і сінтэзу, метад індукцыі і дэдукцыі, метад 
канцэптуальнага і структурнага адзінства. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых спробаў 
даследавання іміграцыйнай палітыкі краін Лацінскай Амерыкі. У працы 
прааналізаваны гісторыя развіцця іміграцыйнай палітыкі, асаблівасці напрамкаў 
і прававое рэгуляванне іміграцыйнай палітыкі, даследаваны асноўныя тыпы 
сучаснай іміграцыі ў Лацінскай Амерыцы. 

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 іміграцыйнай палітыкі Лацінскай 
Амерыкі, а таксама пры напісанні абагульняючых прац па тэорыі міжнародных 
адносін, падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў.



ANNOTATION 
 

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

of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 2 
addendums, and list of references. Total scope of work is 59 pages. The list of 
references occupies 4 pages and includes 50 positions. 

2. Keywords:  
IMMIGRATION POLICY, MIGRATION, LATIN AMERICA, EMIGRANTS, 

IMMIGRANTS. 
3. The content of the work 
The object of the research is immigration policy of the states of Latin America. 
The purpose of the research is to determine the impact of individual directions 

of the immigration policy of Latin America on the processes of international 
migration and the direction of its evolution on the basis of an analysis of related 
publications. 

Methods of research. The following methods of scientific research were used 
in the work: systematic method and contextual analysis, the historical method, the 
method of analysis and synthesis, the method of induction and deduction, the method 
of conceptual and structural unity. 

The results of the work and their novelty. The work is one of the first attempts of 
studying the immigration policy of  Latin America. The work analyzes the history of the 
development of immigration policy, the features of the directions and the legal regulation 
of immigration policy, investigated the main types of modern immigration in Latin 
America. 

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 researches of the immigration policy of Latin America and for writing 
general works on the theory of international relations, the preparation of monographs 
and textbooks. 
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