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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 66 страниц. 

Список использованной литературы занимает 11 страниц и включает 108 

позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Б. ОБАМА, 

ДОКТРИНА ОБАМЫ, БРАЗИЛИЯ, МЕКСИКА, КУБА, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 

3. Содержание работы 

Объект исследования – внешняя политика Соединенных Штатов 

Америки в период с 2009 по 2016 гг.  

Цель исследования – дать анализ латиноамериканскому направлению 

внешней политики США в годы президентства Б. Обамы (2009–2016 гг.). 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

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

описательный, историко-генетический, метод периодизации, историко-

сравнительный, историко-системный, историко-ретроспективный, метод 

типологии). 

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

белорусской историографии попыток всестороннего исследования 

латиноамериканского вектора внешней политики США (2009–2016 гг.). В 

работе проанализированы источники, историография, а также определена 

методологическая база; охарактеризовано содержание проблем и результатов 

сотрудничества США с отдельными государствами Латинской Америки, 

выделены и изучены приоритеты политики Соединенных Штатов в 

латиноамериканском регионе; определены основные результаты и сложности 

сотрудничества США с государствами Латинской Америки. 

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 латиноамериканского 

вектора внешней политики США (2009–2016 гг.), а также при написании 

обобщающих работ по внешнеполитической истории отношений США со 

странами Латинской Америки.  



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

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

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 66 старонак. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 11 старонак і ўключае 108 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў 

ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ЗША, ЛАЦІНСКАЯ АМЕРЫКА, Б. АБАМА, 

ДАКТРЫНА АБАМЫ, БРАЗІЛІЯ, МЕКСІКА, КУБА, БЯСПЕКА, 

ЭНЕРГЕТЫЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА. 

3. Змест працы 

Аб’ект даследавання – знешняя палітыка Злучаных Штатаў Амерыкі ў 

перыяд з 2009 па 2016 гг.  

Мэта даследавання – даць аналіз лацінаамерыканскаму кірунку знешней 

палітыкі ЗША ў гады прэзідэнцтва Б. Абамы (2009–2016 гг.). 

Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 

(аналіз, сінтэз, абагульненне) і адмыслова-гістарычныя метады (гісторыка-

апісальны, гісторыка-генетычны, метад перыядызацыі, гісторыка-параўнальны, 

гісторыка-сістэмны, гісторыка-рэтраспектыўны, метад тыпалогіі). 

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

беларускай гістарыяграфіі спробаў ўсебаковага даследавання 

лацінаамерыканскага вектара знешняй палітыкі ЗША (2009-2016 гг.). У працы 

прааналізаваны крыніцы, гістарыяграфія, а таксама вызначана метадалагічная 

база; ахарактарызаваны змест праблем і вынікаў супрацоўніцтва ЗША з 

асобнымі дзяржавамі Лацінскай Амерыкі, вылучаны і вывучаны прыярытэты 

палітыкі Злучаных Штатаў у лацінаамерыканскім рэгіѐне; вызначаны асноўныя 

вынікі і складанасці супрацоўніцтва ЗША з дзяржавамі Лацінскай Амерыкі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследавання лацінаамерыканскага вектара 

знешней палітыкі ЗША (2009-2016 гг.), а таксама пры напісанні абагульняючых 

прац па знешнепалітычнай гісторыі адносін ЗША з краінамі Лацінскай 

Амерыкі. 

 

 

  



ANNOTATION 

 

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 66 pages. The list of references occupies 10 pages and 

includes 108 positions. 

1. Keywords: US FOREIGN POLICY, LATIN AMERICA, B. OBAMA, 

OBAMA DOCTRINE, BRAZIL, MEXICO, CUBA, SECURITY, ENERGY 

COOPERATION. 

2. The content of the work 

The object of the research is the US foreign policy during B. Obama’s 

administrations. 

The purpose of the research is to give an analysis of the Latin American vector 

of US foreign policy from 2009 to 2016. 

Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are 

the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 

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

descriptive, historical genetic, periodization method, historical comparative, historical 

systematizing, historical retrospective, typological method) are used in the work. 

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

in the Belarusian historiography to study thoroughly the Latin American vector of the 

US foreign policy (2009–2016). The work analyzes sources, historiography, and also 

defines the methodological basis; the content of the problems and results of US 

cooperation with individual Latin American states is characterized, and the priorities 

of US policy in the Latin American region are highlighted and studied; the main 

results and complexities of cooperation between the USA and Latin American 

countries are determined. 

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 and ideas can be used for the 

continuation of the research of Latin American vector of US foreign policy (2009–

2016), as well as for writing general works on the political history of relations of the 

USA and Latin American states. 
 


