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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы. 

 Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 61 

страница. Список использованной литературы занимает 11 страниц и 

включает 109  позиций. 

2. Перечень ключевых слов. 

 КУБА, США, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, КУБИНО-АМЕРИКАНСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ, ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЭМБАРГО, МИГРАЦИЯ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ США, ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 

3. Текст реферата. 

 Объект исследования – внешняя политика Республики Куба; 

 Предмет исследования – место и роль Соединенных Штатов Америки 

во внешней политике Кубы. 

 Цель работы – выявление основных проблемных направлений кубино-

американских отношений в изученный период и тенденций их развития. 

 Методы исследования. В работе использованы методы системного, 

контекстуального, критического, сравнительного анализа, а также 

специальные правовые, политологические, исторические методы. 

Полученные итоги. Подробно изучены основные события, повлиявшие 

на ход эволюции кубино-американских отношений в период с 1996 по 2016 

года, а также официальные документы, принимавшиеся правительствами 

обеих стран в рамках налаживания двусторонних связей. Проанализирована 

деятельность кубинской диаспоры на территории Соединенных Штатов, а 

также еѐ влияние на принятие политических решений в отношении Кубы.  

 Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

 Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

работы могут быть использованы для дальнейшего исследования 

проблематики кубино-американских отношений, при подготовке учебников, 

в рамках курсов лекций или специальных курсов. 

 

 

 

 



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб’ѐм дыпломнай працы. 

 Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 

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

выкарыстаных крыніц. Агульны аб‘ѐм працы складае 61 старонку. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 11 старонак і ўключае 109 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў. 

 КУБА, ЗША, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, КУБІНА-АМЕРЫКАНСКІЯ 

АДНОСІНЫ, ГАНДЛЕВА-ЭКАНАМІЧНАЕ ЭМБАРГА, МІГРАЦЫЯ, 

АДМІНІСТРАЦЫЯ ЗША, ДЭМАКРАТЫЯ, ПРАВЫ ЧАЛАВЕКА. 

3. Тэкст рэферата. 

 Аб’ект даследавання – знешняя палітыка Рэспублікі Куба; 

 Прадмет даследавання – месца і роля Злучаных Штатаў Амерыкі ў 

знешняй палітыцы Кубы. 

 Мэта даследавання – выяўленне асноўных праблемных накірункаў 

кубіна-амерыканскіх адносін у абазначаны перыяд і тэндэнцый іх развіцця. 

 Метады даследавання. У працы выкарыстаныя метады сістэмнага, 

кантэкстуальнага, крытычнага, параўнаўчага аналізу, а таксама спецыяльныя 

прававыя, паліталагічныя, гістарычныя метады. 

 Атрыманыя вынікі. Дасканала даследаваны асноўныя падзеі, якія 

паўплывалі на ход эвалюцыі кубіна-амерыканскіх адносін у перыяд з 1996 па 

2016 гады, а таксама афіцыйныя дакументы, прынятыя ўрадамі абедзвух 

краін паводле наладжвання двухбаковых сувязей. Прааналізавана дзейнасць 

кубінскай дыяспары на тэрыторыі Злучаных Штатаў, а таксама яе ўплыў на 

прыняцце палітычных вырашэнняў у адносінах да Кубы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

выкарыстоўвацца для далейшых даследаванняў праблематыцы кубіна-

амерыканскіх адносін, пры падрыхтоўцы падручнікаў, у рамках курсаў 

лекцый або спецыяльных курсаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

1. Structure and volume of diploma. 

 Diploma consists of the task for it, list of content, diploma thesis, 

introduction, three chapters, conclusion and references. The volume of diploma 

consists of 61 pages. Section for references occupies 11 pages and includes 109 

positions.  

2. Keywords. 

 CUBA, USA, FOREIGN POLICY, CUBAN-AMERICAN RELATIONS, 

EMBARGO, MIGRATION, ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF 

THE USA, DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS. 

3. Text of annotation. 

 The object of research – foreign policy of the Republic of Cuba; 

 The subject of research – the place and role of the United States of America 

in Cuba’s foreign policy. 

 The purpose of work - identify the issues in the sphere of Cuban-American 

relations and the tendencies of their development. 

 Methodological basis of the work. The author of research has used methods 

of system, contextual, critical and comparative analysis and special law, 

politological and historical methods as well. 

 Results. There were thoroughly researched main events which influenced the 

evolution of Cuban-American relations in the period from 1996 to 2016, as well as 

official documents adopted by the governments of both countries in the framework 

of improving bilateral ties. Also there was analyzed the activity of the Cuban 

community in the United States, as well as its influence on the political decision-

making towards Cuba. 

 Recommendations on the further use of the results of the work. The results 

can be used for further studies of the problems of Cuban-American relations, for 

the preparation of textbooks, courses of lectures or some special courses. 

 

 

 

 

 

 

 

 


