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АННОТАЦИЯ 

 

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 объѐм работы составляет 68 

страниц. Список использованной литературы занимает 8 страниц и включает 

82 позиций. 

2. Перечень ключевых слов. 

МЕКСИКА, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, США, ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН, НАФТА, ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3. Текст реферата. 

Объект исследования – внешняя политика Мексики на современном 

этапе. 

Предмет исследования – приоритетные направления внешней 

политики мексиканского государства. 

Цель работы – анализ приоритетных направлений 

внешнеполитического курса Мексики в период с 2000 по 2016 гг., а именно 

сотрудничества с США и государствами Латинской Америки. 

Методы исследования: описание, систематизация, метод 

аналитического исследования, метод сбора фактов. 

Полученные итоги и их новизна. Данная работа представляет собой 

попытку анализа внешнеполитической деятельности Мексики в период с 

2000 по 2016 гг. Работа является одной из первых попыток в белорусской 

историографии исследовать внешнюю политику Мексики. В ходе написания 

работы были изучены основные векторы внешней политики мексиканского 

государства. Практическая новизна работы заключается в возможности 

использования еѐ результатов и опыта Мексики при формировании 

многовекторной политики Республики Беларусь. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Данная 

работа правильно и объективно отражает состояние исследуемой темы. 

Использовавшиеся материалы при написании работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию материалов работы. Результаты 

работы могут быть использованы для дальнейшего изучения данной темы. 

Исследование может представлять интерес с точки зрения развития 

контактов Беларуси в латиноамериканском направлении. 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура и аб’ём дыпломнай працы. 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох главаў, заключэння, спісу 

выкарастаных крыніц. Агульны аб’ѐм працы складае 68 старонак. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 8 старонак і ўключае 82 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў. 

МЕКСІКА, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ЗША, ЛАЦІНСКАЯ АМЕРЫКА, 

ЛАЦІНААМЕРЫКАНСКІ РЭГІЁН, НАФТА, ГАНДЛЁВА-ЭКАНАМІЧНЫЯ 

АДНОСІНЫ, РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ. 

3. Тэкст рэферата. 

Аб’ект даследвання – знешняя палітыка Мексікі на сучасным этапе. 

Прадмет даследвання – прыярытэтныя кірункі знешняй палітыкі 

мексиканскай дзяржавы. 

Мэта даследвання – аналіз прыярытэтных кірункаў знешнепалітычнага 

курса Мексікі ў перыяд з 2000 па 2016 гг., а дакладна супрацоўніцтва з ЗША і 

дзяржавамі Лацінскай Амерыкі. 

Метады даследвання: апісанне, сістэматызацыя, метад аналітычнага 

даследавання, метад збору фактаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца ўяўляе сабой спробу аналізу 

знешнепалітычнай дзейнасці Мексікі ў перыяд з 2000 па 2016 гг. Праца 

з'яўляецца адной з першых спроб у беларускай гістарыяграфіі даследваць 

знешнюю палітыку Мексікі. Падчас напісання працы былі вывучаны 

асноўныя кірункі знешняй палітыкі мексіканскай дзяржавы. Практычная 

навізна працы складаецца ў магчымасці выкарыстання яе вынікаў і вопыту 

Мексікі пры фарміраванні шматвектарнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 

Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Праца 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан тэмы. Матэрыялы, якія 

выкарастоўваліся пры напісанні працы, з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для дальнейшага вывучэння гэтай тэмы. Даследаванне 

можа прадстаўляць цікавасць з пункту гледжання развіцця кантактаў 

Беларусі ў лацінаамерыканскім рэгіѐне. 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

 

1. Structure and scope of diploma work 

The diploma work consists of the assignment for the thesis work, the table of 

contents, the abstract of the thesis work, the introduction, three chapters, 

conclusion, list of used literature. The total amount of work is 68 pages. The 

list of used literature takes 8 pages and includes 82 positions. 

2. Keywords. 

MEXICO, FOREIGN POLICY, USA, LATIN AMERICA, LATIN 

AMERICAN REGION, NAFTA, TRADE AND ECONOMIC RELATIONS, 

REGIONAL ORGANIZATIONS. 

3. The content of the work 

Object of research – the foreign policy of Mexico at the present stage during 

2000-2016. 

Subject of research – the main directions of the foreign policy of Mexico. 

Purpose of the diploma work – analyze the priorities of Mexico's foreign 

policy in the period from 2000 to 2016, especially cooperation with the United 

States and Latin American countries. 

Methods: description, systematization, method of analytical research, 

method of gathering facts. 

Scientific novelty of the diploma work. This work is an attempt to analyze 

the foreign policy activities of Mexico in the period from 2000 to 2016. The work 

is one of the first attempts in the Belarusian historiography to explore Mexico's 

foreign policy. During the writing of the work, the main vectors of the foreign 

policy of the Mexican state were studied. The practical novelty of the work lies in 

the possibility of using its results and the experience of Mexico in the formation of 

the multi-vector policy of the Republic of Belarus. 

Reliability of materials and the results of the thesis. This work correctly and 

objectively reflects the status of the topic. The materials used in writing the work 

are reliable. The work was done independently. 

Recommendations for the use of work materials. The results of the work can 

be used to further study this topic. It can be of interest from the point of view of 

developing Belarus' contacts in the Latin American direction. 
 


