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РЕФЕРАТ 

Ковецкий Андрей Олегович 

«Евроскептицизм и его влияние на интеграционные процессы в 

Европейском союзе (2005 -2014 г.г.)» 

Дипломная работа: 44 с.,  8 прил. 

Ключевые слова: ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ, ИНТЕГРАЦИЯ, 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПОЛИТИКИ, 

ЕВРОПЕССИМИЗМ, ЕВРОСКЕПТИКИ 

Объект исследования –  позиция оппозиционных политических 

партий, движений, которые подвергают критике интеграционные процессы в 

Европейском союзе. 

Цель исследования:  комплексное изучение движения евроскептиков в 

странах Европейского союза, их идеологические основания и практические 

действия как ответ на углубляющийся процесс европейской интеграции. 

Методы исследования: в работе использован комплекс общенаучных 

и логических выводов исследования (индукция, дедукция, анализ, синтез, 

аналогия, сравнение, обобщение, классификация и типологизация). 

Полученные результаты и их новизна: в работе осуществлѐн анализ 

позиций оппозиционных политических партий, движений стран Евросоюза, 

систематизированы материалы и научные публикации различных авторов по 

данной теме, выделены важные проблемы  современного евроскептицизма. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы:  

использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов дипломной работы: 

итоги работы могут быть использованы для продолжения исследования 

современного евроскептицизма и его влияния на интеграционные процессы. 

Они будут представлять интерес также для анализа движения евроскептиков 

в странах Европейского союза. 

 

 



Abstract 

Kovetski Andrei Olegovich 

“Euroscepticism and its impact on the integration processes in the 

European Union (2005 – 2014)” 

Qualification work: 44 pages, 8 applications. 

Key words: EUROSCEPTICISM, INTEGRATION, EUROPEAN UNION, 

EUROPOLITICIANS, EUROPESSIMISM. 

The object of research: the politics of the opposition political parties, 

movements that criticize the integration processes in the European Union. 

The aim: comprehensive study of eurosceptics motion in the European 

Union, their ideological foundation and practical actions in response to deepening 

the process of European integration. 

Research methods: Were used the complex of general scientific and logical 

conclusions of the study (induction, deduction, analysis, synthesis, analogy, 

comparison, generalization, classification and typology). 

Elements of scientific novelty: There was implemented the analysis of 

opposition political parties, movements EU countries position; there is 

systematization of materials and scientific publications of various authors on the 

subject; outlined significant problems of actual euroscepticism. 

The reliability of materials and results of research: The materials used 

and the results of the research are reliable. The research accomplished 

independently. 

Recommendations for the use of the research results: The results of the 

research can be used to continue the study of contemporary eurosсepticism and its 

impact on the integration processes. They will also be of interest to analyze the 

movements of eurosceptics in the European Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рэферат 

Кавецкі Андрэй Алегавіч 

«Еўраскептыцызм і яго ўплыў на інтэграцыйныя працэсы ў 

Еўрапейскім саюзе (2005 -2014 г.г.)» 

 

Дыпломная праца: 44 с., 8 прым. 

 

Ключавыя словы: ЕЎРАСКПЕПТЫЦЫЗМ, ІНТЭГРАЦЫЯ, 

ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, УЎРАПАЛІТЫКІ, ЕЎРАПЕССЫМІЗМ. 

Аб'ект даследавання - пазіцыя апазіцыйных палітычных партый, 

рухаў, якія падвяргаюць крытыцы інтэграцыйныя працэсы ў Еўрапейскім 

саюзе. 

Мэта даследавання: комплекснае вывучэнне руху еўраскептыкаў ў 

краінах Еўрапейскага саюза, іх ідэалагічныя падставы і практычныя дзеянні 

як адказ на паглыбленне працэссу еўрапейскай інтэграцыі. 

Метады даследавання: у працы выкарыстаны комплекс 

агульнанавуковых і лагічных высноў даследавання (індукцыя, дэдукцыя, 

аналіз, сінтэз, аналогія, параўнанне, абагульненне, класіфікацыя і 

тыпалагізацыя). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы ажыццеўлены аналіз пазіцый 

апазіцыйных палітычных партый, рухаў краін Еўрасаюза, сістэматызаваны 

матэрыялы і навуковыя публікацыі розных аўтараў па дадзенай тэме, 

вылучаны важныя праблемы сучаснага еўраскептыцызму. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы: 
выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. 

Праца выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дыпломнай працы: вынікі 

працы могуць быць выкарыстаны для працягу даследаванні сучаснага 

еўраскептыцызму і яго ўплыву на інтэграцыйныя працэсы. Яны будуць 

прадстаўляць цікавасць таксама для аналізу руху еўраскептыкаў ў краінах 

Еўрапейскага саюза. 

 
 


