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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, списка использованной литературы. Общий объем работы 

составляет 87 страниц. Список использованной литературы занимает 14 

страниц и включает 155 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, РЕСПУБЛИКА КУБА, 

БЛОКАДА, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ, 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, КОМИССИЯ США-КУБА. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – конфронтационный этап и перспективы 

нормализации двусторонних американо-кубинских отношений.  

Цель исследования – оценка особого места Кубы в латиноамериканской 

стратегии США. 

Методы исследования. Использованы общенаучные методы (обобщения, 

сравнения, логического и статистического анализа, синтеза) и специально-

исторические методы (конкретно-исторический, историко-генетический, 

историко-типологический, историко-системный, историко-сравнительный). 

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

белорусской историографии исследований кубинского вектора внешней 

политики США (2009-2017 гг.). Проанализирована американская позиция по 

отношению к Кубе в вышеуказанный период, выявлены особенности процесса 

развития двусторонних отношений, в частности, предпосылки восстановления 

дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной, интенсификация 

контактов в политической, социально-экономической и культурной областях и 

деятельность Двусторонней комиссии США-Куба. 

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 кубинского вектора 

внешней политики США в 2018 г., в частности, после прихода к власти на Кубе 

М. Диаса-Канеля, а также при написании обобщающих работ по американо-

кубинским отношениям, подготовке монографий и учебников по вопросам 

международных отношений и всеобщей истории. 

.  



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, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ём працы 

складае 87 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 14 старонак і 

ўключае 155 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў 

ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, РЭСПУБЛІКА КУБА, БЛАКАДА, 

ПРАВА ЧАЛАВЕКА, НАРМАЛІЗАЦЫЯ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, КАМІСІЯ 

ЗША-КУБА. 

3. Тэкст рэферата 

Аб’ект даследавання – канфрантацыйны этап і перспектывы 

нармалізацыі двухбаковых амерыкана-кубінскіх адносін.  

Мэта даследавання – ацэнка асаблівага месца Кубы ў 

лацінаамерыканскай стратэгіі ЗША. 

Метады даследавання. Выкарыстаны агульнанавуковыя метады 

(абагульнення, параўнання, лагічнага і статыстычнага аналізу, сінтэзу) і 

спецыяльна-гістарычныя метады (канкрэтна-гістарычны, гісторыка-генетычны, 

гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-параўнальны). 

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

беларускай гістарыяграфіі даследаванняў кубінскага вектара знешняй палітыкі 

ЗША (2009-2017 гг.). Прааналізавана амерыканская пазіцыя ў адносінах да 

Кубы ў вышэйзгаданы перыяд, выяўлены асаблівасці працэсу развіцця 

двухбаковых адносін, у прыватнасці, перадумовы аднаўлення дыпламатычных 

адносін паміж Вашынгтонам і Гаванай, інтэнсіфікацыя кантактаў у палітычнай, 

сацыяльна-эканамічнай і культурнай галінах і дзейнасць Двухбаковай камісіі 

ЗША-Куба. 

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 даследавання кубінскага вектара знешняй 

палітыкі ЗША у 2018 г., ва прыватнасці пасля прыходу да ўлады на Кубе М. 

Дыяса-Канеля, а таксама пры напісанні абагульняючых прац па амерыкана-

кубінскім адносінам, падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў па пытаннях 

міжнародных адносін і ўсеагульнай гісторыі. 

 

  



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 and list of 

references. Total scope of work is 87 pages. The list of references occupies 14 pages 

and includes 155 positions. 

Keywords: THE UNITED STATES OF AMERICA, THE REPUBLIC OF 

CUBA, BLOCKADE, HUMAN RIGHTS, NORMALIZATION OF RELATIONS, 

FOREIGN POLICY, U.S.-CUBA COMMISSION. 

2. Summary text 

The object of the research is the confrontational stage and the prospects for 

normalizing bilateral American-Cuban relations. 

The purpose of the research to evaluate Cuba's special place in the Latin 

American strategy of the United States. 

Methods of research. The general scientific methods (generalizations, 

comparisons, logical and statistical analysis, synthesis) and special historical methods 

(concrete historical, historical-genetic, historical-typological, historico-systemic, 

historical-comparative) were used. 

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

the Belarusian historiography of the US foreign policy towards Cuba (2009-2017). 

The American position in relation to Cuba in the mentioned period has been studied, 

as well as the specifics of the development of bilateral relations, in particular, the 

prerequisites for the restoration of diplomatic relations between Washington D. C. 

and Havana, intensification of contacts in the political, socio-economic and cultural 

fields and the activity of the U.S.-Cuba Bilateral Comission. 

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 study of the U.S. foreign policy towards Cuba in 2018, in particular after 

M. Diaz-Kanel came to power in Cuba, as well as in writing generalizing works on 

US-Cuban relations, the preparation of monographs and textbooks on international 

relations and world history. 

 


