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АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

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

использованной литературы. Общий объем работы составляет 66 страниц. 

Список использованной литературы занимает 9 страниц и включает 102 

позиции.   

2. Перечень ключевых слов. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, США, БАРАК ОБАМА, ДОНАЛЬД ТРАМП 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 

МЕКСИКА, КУБА. 

3. Текст реферата. 

Объект исследования – внешняя политика США. 

Цель исследования – охарактеризовать латиноамериканский вектор 

внешней политики США в 2008–2018 гг. 

Методы исследования. Методологической основой данного исследования 

является системный подход. В данной работе также были использованы такие 

методы, как анализ, синтез информации из документов, методы обобщения и 

построения аналогий для формулирования выводов, общенаучные методы 

индукции и дедукции, сравнительно-исторический методы. Помимо этого, 

были применены методы описания и наблюдения.  

Полученные итоги и их новизна. В данной работе были проанализированы 

источники и историография, а также определена методологическая база 

исследования; дана характеристика проблемам и результатам сотрудничества 

Соединенных Штатов с отдельными государствами Латинской Америки, 

выделены и изучены приоритеты латиноамериканского вектора внешней 

политики США; определены основные результаты и сложности сотрудничества 

Соединенных Штатов 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, а также при написании обобщающих работ 

по внешнеполитической истории отношений США с государствами Латинской 

Америки. 

  



АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

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

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

выкарыстанай літаратуры займае 9 старонак і ўключае 102 пазіцыi. 

2. Пералік ключавых слоў  

ЛАЦІНСКАЯ АМЕРЫКА, ЗША, БАРАК АБАМА, ДОНАЛЬД ТРАМП, 

ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ЗША, ІНТЭГРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ, МЕКСІКА, 

КУБА. 

3. Змест працы 

Аб’ект даследавання – знешняя палітыка ЗША. 

Мэта даследавання – ахарактарызаваць лацінаамерыканскі вектар знешняй 

палітыкі ЗША ў 2008 -2018 гг. 

Метады даследавання. Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляецца 

сістэмны падыход. У дадзенай працы таксама былі выкарыстаныя такія метады, 

як аналіз, сінтэз інфармацыі з дакументаў, метады абагульнення і пабудовы 

аналогій для фармулявання высноў, агульнанавуковыя метады індукцыі і 

дэдукцыі, параўнальна-гістарычны метады. Акрамя гэтага, былі ўжытыя 

метады апісання і назірання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. 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, а таксама пры напісанні абагульняючых прац па 

знешнепалітычнай гісторыі адносін ЗША з дзяржавамi Лацінскай Амерыкі.   



ANNOTATION  

1. Structure and scope of the diploma work 

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

diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion and list of references. 

Total scope of work is 66 pages. The list of references occupies 9 pages and includes 

102 positions. 

2. Keywords 

LATIN AMERICA, USA, BARAK OBAMA, DONALD TRUMP, US 

FOREIGN POLICY, INTEGRATION, MEXICO, CUBA. 

3. The content of the work 

The object of the research is the relations between the USA and states of Latin 

America in the chronological framework of the study. 

The purpose of the research is to characterize the Latin American vector of the 

US foreign policy from 2008 to 2018. 

Methods of research. The methodological basis of this research is a systematic 

approach. In the research such methods as analysis, synthesis of information from 

documents, methods of generalization and construction of analogies for the 

formulation of conclusions, general scientific methods of induction and deduction, 

comparative historical methods, methods of description and observation were used. 

The results of the work and their novelty. In this work, the sources and 

historiography were analyzed, as well as the methodological base of the study was 

determined; the problems and results of the cooperation of the United States with 

Latin American states were characterized, the priorities of the Latin American vector 

of us foreign policy were identified; the main results and difficulties of the 

cooperation of the United States with Latin American countries were identified and 

studied. 

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, as well as 

for writing general works on the political history of relations of the USA and Latin 

American states. 

 


