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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Барахвостова Павла Александровича 

Политика США в отношении Европейского союза в 2009–2012 гг. 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 2 

таблиц, списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 

68 страниц. Список использованной литературы занимает 11 страниц и 

включает 120 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ, ТОРГОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПАРТНЕРСТВО. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – политика Соединенных Штатов Америки в 

отношении Европейского союза в 2009-2012 гг. 

Цель исследования – анализ особенностей эволюции политики США в 

отношении Европейского союза в сфере безопасности и в области торгово-

экономических отношений в указанный период. 

Методы исследования. При выполнении работы использованы 

общенаучные методы (обобщение, анализ, синтез, сравнение), специальные 

исторические методы (историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-типологический, историко-системный, ретроспективный), а также 

методы источниковедения (отбор, анализ и критика источников).   

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

белорусской историографии попыток исследования эволюции политики 

США в отношении ЕС в сфере безопасности и в области торгово-

экономических отношений в 2009-2012 гг. В работе выявлены тенденции и 

противоречия политики США в отношении ЕС в указанных направлениях в 

исследуемый период, определены их причины, исследована проблема  

становления трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

дипломной работы могут быть использованы при разработке рациональной 

торгово-экономической и инвестиционной политики, а также политики в 

сфере безопасности Республики Беларусь в отношении ЕС и США. 

 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Барахвостава Паўла Аляксандравіча 

Палітыка ЗША ў дачыненні да Еўрапейскага саюза ў 2009–2012 гг. 

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, 2 табліц, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ём 

працы складае 68 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 11 

старонак і ўключае 120 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў 

ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, 

МІЖНАРОДНЫ ТЭРАРЫЗМ, ГАНДЛЕВАЕ І ІНВЕСТЫЦЫЙНАЕ 

ПАРТНЕРСТВА. 

3. Тэкст рэферата 

Аб’ект даследавання – палітыка Злучаных Штатаў Амерыкі ў 

дачыненні да Еўрапейскага саюза ў 2009-2012 гг. 

Мэта даследавання – аналіз асаблівасцяў эвалюцыі палітыкі ЗША ў 

дачыненні да Еўрапейскага саюза ў сферы бяспекі і ў галіне гандлёва-

эканамічных адносін у названы перыяд.  

Метады даследавання. Пры выкананні працы выкарыстаны 

агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне), 

спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны), 

а таксама метады крыніцазнаўства (адбор, аналіз і крытыка крыніц ). 

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

беларускай гістарыяграфіі спробаў даследавання эвалюцыі палітыкі ЗША ў 

дачыненні да ЕС у сферы бяспекі і ў галіне гандлёва-эканамічных адносін у 

2009-2012 гг. У рабоце выяўлены тэндэнцыі і супярэчнасці палітыкі ЗША ў 

дачыненні да ЕС ў названых напрамках у доследны перыяд, вызначаны іх 

прычыны, даследавана праблема станаўлення трансатлантычнага гандлёвага і 

інвестыцыйнага партнёрства.  

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі дыпломнай 

працы могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы рацыянальнай гандлёва-

эканамічнай і інвестыцыйнай палітыкі, а таксама палітыкі ў сферы бяспекі 

Рэспублікі Беларусь у дачыненні да ЕС і ЗША. 

 

  



DIPLOMA THESIS ABSTRACT 

Barakhvostov Pavel Aleksandrovich 

The US policy towards the European Union in 2009-2012 

1. Structure and size of the diploma thesis 

The diploma thesis consists of the diploma thesis assignment, a table of 

contents, a diploma thesis abstract, an introduction, 3 chapters, a conclusion, 2 

tables, and a references section. The size of the thesis is 68 pages. The references 

section occupies 11 pages and includes 120 positions. 

2. Keywords: the United States of America, the European Union, 

international terrorism, trade and investment partnership. 

3. Summary text 

The object of the research is the US policy towards the European Union in 

2009-2012. 

The purpose of the research is an in-depth analysis of the features of the 

evolution of the US policy toward the European Union in the field of security and 

the economic and trade relations in the given period. 

Methods of research. General scientific methods (analysis, synthesis, 

generalization, comparison), special historical methods (historical genetic, 

historical comparative, historical topological, historical systematizing, 

retrospective) as well as the methods of source study (sampling, analysis and 

criticism of sources).are used in the work. 

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

attempts in Belarusian historiography to research the evolution of the US policy 

towards the EU in the field of security, trade and economic relations in 2009-2012. 

This paper reveals the tendencies and contradictions of the U.S. policy towards the 

EU in the given period, determines their causes, and investigates the problem of 

the formation of the transatlantic trade and investment partnership. 

Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials 

used and the results of the diploma thesis are authentic. The work has been put 

through independently. 

Recommendations on the usage. The results of the thesis can be used in the 

development of rational economic, trade and investment policies, as well as the 

security policy of the Republic of Belarus towards the EU and the USA. 

 
 


