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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 108 с., 18 табл., 11 рис., 106 источников, 4 прил. 
ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ, МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ, ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

ИНТЕГРАЦИИ, СТАДИИ ИНТЕГРАЦИИ, БАРЬЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ, 
ИСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

 
Объект исследования – модели международной экономической 

интеграции.  
Цель исследования – выявитьосновные характеристики моделей 

экономической интеграции и определить их сравнительную эффективность в 
зависимости от экономических, институциональных и политических условий 
для изучения логики процессов интеграции в современной мировой 
экономике и разработки предложений для совершенствования 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

При выполнении работыиспользовались общенаучные методы теории, 
гипотезы, рефлексии, классификации, наблюдения и научного исследования. 

В данной работе рассматриваются понятия формальных и 
неформальных моделей экономической интеграции, внутренней и 
транснациональной интеграции, характеризуется состояние и перспективы 
интеграционных процессов по регионам мира, выявляются современные 
проблемы и барьеры интеграции на постсоветском пространстве.  

Итоги работы могут быть использованы для продолжения 
исследования международной экономической интеграцией в рамках 
регионов, а также при написании обобщающих работ по основам предметов 
«Мировая экономика», «Международные экономические отношения», 
подготовке монографий и учебников. На современном этапе данное 
исследование востребовано Евразийской экономической комиссией. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 
 
 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 

Дыпломная работа: 108стар., 11 мал., 18 таб., 106крыніц, 4 дадатка. 
ІНТЭГРАЦЫЯ, МІЖНАРОДНАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, 
МАДЭЛІ МІЖНАРОДНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ІНТЭГРАЦЫІ, 

ФАРМАЛЬНЫЯ І НЕФАРМАЛЬНЫЯ МАДЭЛІ, СТАДЫІ ІНТЭГРАЦЫІ, 
БАР'ЕРЫ ІНТЭГРАЦЫІ, ІНСТЫТУЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ 

 
Аб’ектдаследавання–мадэліміжнароднайэканамічнайінтэграцыі.  
Мэтадаследавання–

выявіцьасноўныяхарактарыстыкімадэляўэканамічнайінтэграцыі і 
вызначыцьіхпараўнальнуюэфектыўнасць у залежнасці ад эканамічных, 
інстытуцыйных і палітычныхумоў для вывучэннялогікіпрацэсаўінтэграцыі ў 
сучаснайсусветнайэканоміцы і распрацоўкіпрапаноў для 
ўдасканаленняінтэграцыйныхпрацэсаўнапостсавецкайпрасторы. 

Прывыкананніпрацывыкарыстоўвалісяагульнанавуковыяметадытэорыі, 
гіпотэзы, рэфлексіі, класіфікацыі, назірання і навуковагадаследавання. 

У дадзенайпрацыразглядаюццапаняцціфармальных і 
нефармальныхмадэляўэканамічнайінтэграцыі, унутранай і 
транснацыянальнайінтэграцыі, характарызуецца стан і 
перспектывыінтэграцыйныхпрацэсаў па рэгіёнах свету, 
выяўляюццасучасныяпраблемы і бар'ерыінтэграцыі на 
постсавецкайпрасторы. 

Вынікіпрацымогуцьбыцьвыкарыстаны для 
працягудаследаванніміжнароднайэканамічнайінтэграцыяй у рамках рэгіёнаў, 
а таксамапрынапісанніабагульняючыхпрац па асновахпрадметаў 
«Сусветнаяэканоміка», «Міжнародныяэканамічныяадносіны», 
падрыхтоўцыманаграфій і падручнікаў.На сучасным этапе 
дадзенаедаследаваннезапатрабаванаЕўразійскайэканамічнайкамісіяй. 

Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў ёйразлікова-
аналітычныматэрыялправільна і аб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныяпалажэнні і 
канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў. 

 
  



DIPLOMA WORK SUMMARY 

Diploma work: 108p., 18tabl.,11 pic.,106 references, 4 add. 
INTEGRATION, INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION, 

MODELS OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION, 
FORMAL AND INFORMAL MODELS OF INTEGRATION, STAGES 
OF REGIONAL INTEGRATION, BARRIERS FOR INTEGRATION, 

ISTITUTSIONAL CONDITIONS 
 

The object of the research is models of economic integration. 
The purpose of the researchis to identify the main characteristics of the 

models of economic integration and to determine their relative effectiveness, 
depending on the economic, institutional and political conditions for the study of 
the logic of integration processes in the modern world economy and the 
development of proposals for improving the integration processes in the post-
Soviet space. 

Scientific methods as theory, hypotheses, reflection, classification, 
monitoring and scientific research were used in the work. 

This work examines the concept of formal and informal models of economic 
integration, internal and transnational integration, characterizes the state and 
prospects of integration processes in regions of the world, identifies current 
problems and barriers to the integration of the former Soviet Union. 

The recapitulationand ideas can be used for the continuation of the research 
of international economic integration on regional scope, for writing general works 
on subjects "World Economy", "International Economic Integration", 
"International Economic Relations", preparation of monographs and textbooks. At 
the present stage the study is claimed by the Eurasian Economic Commission. 

The author of the work confirms that analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the analysis process, and all theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literature 
and other sources are accompanied by references to their authors. 

 
          

 
 


