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РЕФЕРАТ 
Лапченко Екатерина Алексеевна  

Дипломная работа: 104 с., 7 рис., 4 табл., 4 приложения, 75 источников. 

Ключевые слова: ИНТЕГРАЦИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ, МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ, 
СТРАНОВОЙ АНАЛИЗ. 

Объект исследования – функционирование Евразийского экономического 
союза как евразийского регионального интеграционного процесса. 

Предмет исследования – торговое сотрудничество Республики Беларусь со 
странами-участницами ЕАЭС. 

Цель исследования. Определить существующее положение дел в сфере 
торговой политики в странах ЕАЭС, проанализировать развитие взаимной и 
внешней торговли в Евразийском экономическом союзе, выработать 
рекомендации по формированию единой торговой политики ЕАЭП с учетом 
развития национальных экономик стран-участников евразийских региональных 
интеграционных процессов. 

Методы исследования. Сравнительного анализа, описания, аналогии, 
экономико-математические, исторические, эмпирические, экспертных оценок и 
анкетирования, синтеза полученных данных.  

Полученные результаты и их новизна. Систематизированы результаты 
зарубежных и национальных исследований по тематике торговой интеграции; 
исследован рост как внутриотраслевой, так и взаимной торговли стран ЕАЭС; 
определено существующее положение дел в сфере торговой политики в странах 
ЕАЭС; проанализировано развитие взаимной и внешней торговли в Евразийском 
экономическом союзе; выработаны рекомендации по формированию Единой 
торговой политики ЕАЭС с учетом развития национальных экономик стран-
участников евразийских региональных интеграционных процессов. 

Область возможного практического применения. Результаты, полученные 
в дипломной работе, могут быть применены при изучении торговой интеграции 
стран ЕАЭС, а также при усовершенствовании учебных, учебно-методических 
материалов. 

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 
Лапчанка Кацярына Аляксееўна  

Гандлёвая інтэграцыя краін Еўразійскага эканамічнага саюза 

Дыпломная праца: 104 с., 7 мал., 4 табл., 4 дадаткі, 75 крыніц. 

Ключавыя словы: ІНТЭГРАЦЫЯ, РЭГІЯНАЛЬНЫЯ ГАНДЛЁВЫЯ 
ПАГАДНЕННІ, МЫТНЫ САЮЗ, ІНТЭГРАЦЫНЫЯ ПАГАДНЕННІ, 
СУСВЕТНЫ ГАНДАЛЬ, ЛІБЕРАЛІЗАЦЫЯ ГАНДЛЮ, КРАІНАВЫ АНАЛІЗ. 

Аб'ект даследавання  – функцыянаванне Еўразійскага эканамічнага саюза 
як еўразійскага рэгіянальнага інтэграцыйнага працэсу. 

Прадмет даследавання – гандлёвае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з 
краінамі-удзельніцамі ЕАЭС. 

Мэта даследавання: Вызначыць існуючы стан спраў у сферы гандлёвай 
палітыкі ў краінах ЕАЭС, прааналізаваць развіццё ўзаемнага і знешняга гандлю ў 
Еўразійскім эканамічным саюзе, выпрацаваць рэкамендацыі па фарміраванні 
адзінай гандлёвай палітыкі ЕАЭС з улікам развіцця нацыянальных эканомік 
краін-удзельніц еўразійскіх рэгіянальных інтэграцыйных працэсаў. 

Метады даследавання. Параўнальнага аналізу, апісання, аналогіі, 
эканоміка-матэматычныя, гістарычныя, эмпірычныя, экспертных ацэнак і 
анкетавання, сінтэзу атрыманых дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Сістэматызаваны вынікі замежных і 
нацыянальных даследаванняў па тэматыцы гандлёвай інтэграцыі; даследаваны 
рост як ўнутрыгаліновай, так і ўзаемнага гандлю краін ЕАЭС; вызначана існы 
стан спраў у сферы гандлёвай палітыкі ў краінах ЕАЭС; прааналізавана развіццё 
ўзаемнага і знешняга гандлю ў Еўразійскім эканамічным саюзе; выпрацаваны 
рэкамендацыі па фарміраванні Адзінай гандлёвай палітыкі ЕАЭС з улікам 
развіцця нацыянальных эканомік краін-удзельніц еўразійскіх рэгіянальных 
інтэграцыйных працэсаў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення. Вынікі, атрыманыя ў 
дыпломнай працы, могуць быць ужытыя пры вывучэнні гандлёвай інтэграцыі 
краін ЕАЭС, a таксама пры ўдасканаленні навучальных, вучэбна-метадычных 
матэрыялаў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 
 



          DIPLOMA WORK SUMMARY 
Ekaterina Alekseevna Lapchenko 

Trade integration of the Eurasian Economic Union 

Diploma work: 104 p., 7 pic., 4 tab., 4 applications, 75 sources. 

Key words: INTEGRATION, REGIONAL TRADE AGREEMENTS, 
CUSTOMS UNION, INTEGRATION AGREEMENTS, WORLD TRADE 
,LIBERALIZATION OF TRADE, COUNTRY ANALYSIS.  

Object of research – the functioning of the Eurasian Economic Union as the 
Eurasian regional integration process. 

Subject of research – trade cooperation of Belarus with the participating 
countries of the EEU. 

Purpose of research. To determine the current state of affairs in the field of 
trade policy in the EEU, to analyze the development of mutual and foreign trade in the 
Eurasian Economic Union, to make recommendations on the formation of a single 
trade policy within the EEU for the national economies of the participating countries 
of the Eurasian regional integration processes. 

Research methods. Comparative analysis, description, analogy, economic and 
mathematical, historical, empirical, expert evaluations and questionnaires, the data 
synthesis.  

The results and their novelty.  The results of foreign and national studies on 
trade integration were systematized; the growth of intra and mutual trade of the EEU 
was investigated; the status quo in the area of trade policy in the countries of the EEU 
was defined; the development of mutual and foreign trade in the Eurasian Economic 
Union was analyzed; recommendations on formation of a single trade policy within the 
EEU for the national economies of the participating countries of the Eurasian regional 
integration processes were worked out. 

The area of possible practical application. The results obtained in the diploma 
work could be applied in the study of trade integration of the EEU, as well as for the 
improvement of educational, teaching and learning materials. 

The author of the diploma work confirms that all analytical materials provided 
below are correctly and objectively reflecting the research process, and all borrowed 
information from literature and other sources of theoretical, methodological and 
methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 

 

 

 
 
 

 


