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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Ковальчук Алены Андреевны 
 

Сравнительный анализ уровня интегрирования стран в  
региональных группировках Евразии 

 
Дипломная работа: 106 с., 24 рис., 20 табл., 88 источников, 4 прил. 

 
ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ, ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ РЫНКОВ, КОНВЕРГЕНЦИЯ, 
УРОВЕНЬ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РЫНКОВ, ЕВРАЗИЯ, СИЕИ  

Объект исследования – международная экономическая интеграция.  
Цель исследования – рассчитать уровни интегрирования региональных 

группировок стран Евразии и разработать практические рекомендации по 
углублению интеграции в рамках ЕАЭС.  

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 
историко-системный, ретроспективный).  

Полученные итоги и их новизна. В данной работе были рассмотрены 
понятия интеграции, международной экономической интеграции, конвергенции, 
охарактеризованы основные системы расчета уровня интеграции рынков, 
приведен детальный обзор СИЕИ ЕАБР, выявлен уровень интегрирования стран 
евразийского пространства, приведен обзор деятельности ЕС по углублению 
экономической интеграции, даны расчет уровня интегрирования рынков стран 
постсоветского пространства за период 2009-2013 гг. и даны практические 
рекомендации по повышению интегрирования стран ЕАЭС.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. На современном 
этапе данное исследование востребовано Постоянным комитетом СНГ и 
Евразийской экономической комиссией, может быть использовано для 
продолжения исследования международной экономической интеграции, а также 
при написании обобщающих работ по основам предметов «Мировая 
экономика», «Международная экономическая интеграция», «Международные 
экономические отношения», подготовке монографий и учебников.  
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Параўнальны аналіз ўзроўню інтэгравання краін у  
рэгіянальных групоўках Еўразіі 

 
Дыпломная работа: 106 стар., 24 мал., 20 таб., 88 крыніц, 4 дадатка. 

 
ІНТЭГРАЦЫЯ, МІЖНАРОДНАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, 

ТЭОРЫІ МІЖНАРОДНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ІНТЭГРАЦЫІ, ПАКАЗЧЫКІ 
ІНТЭГРАЦЫІ РЫНКАЎ, КАНВЕРГЕНЦЫЯ, ЎЗРОВЕНЬ ІНТЭГРАВАННЯ 
РЫНКАЎ, ЕЎРАЗІЯ, СІЕІ  

Аб’ект даследавання – міжнародная эканамічная інтэграцыя.  
Мэта даследавання – разлічыць ўзроўні інтэгравання рэгіянальных 

групоўкаў Еўразіі і на падставе атрыманых дадзеных даць практычныя 
рэкамендацыі па паглыбленні інтэграцыі ў рамках ЕАЭC.  

Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныя метады 
(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 
гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны).  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дадзенай працы былі разгледжаны паняцці 
інтэграцыі, міжнароднай эканамічнай інтэграцыі, канвергенцыі, 
ахарактарызаваны асноўныя сістэмы разліку ўзроўню інтэграцыі рынкаў, 
прыведзены дэталёвы агляд СIЕI ЕАБР, выяўлен ўзровень інтэгравання краін 
еўразійскай прасторы, прыведзены агляд дзейнасці ЕС па паглыбленні 
эканамічнай інтэграцыі, дадзены разлік ўзроўню інтэгравання рынкаў краін 
постсавецкай прасторы за перыяд 2009-2013 гг. і дадзены практычныя 
рэкамендацыі па павышэнні інтэгравання краін ЕАЭС.  

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. На сучасным этапе дадзенае 
даследаванне запатрабавана Пастаянным камітэтам СНД і Еўразійскай 
эканамічнай камісіяй, можа быць выкарыстана для працягу даследавання 
міжнароднай эканамічнай інтэграцыі, а таксама пры напісанні абагульняючых 
прац па асновах прадметаў «Сусветная эканоміка», «Міжнародная эканамічная 
інтэграцыя», «Міжнародныя эканамічныя адносіны», падрыхтоўцы манаграфій і 
падручнікаў.  
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INTEGRATION, INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION, THE 
THEORY OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION, THE RATE OF 
MARKET INTEGRATION, CONVERGENCE, THE LEVEL OF MARKET 
INTEGRATION, EURASIA, SIEI  

The object of the research is international economic integration.  
The purpose of the research is to calculate the level of the integration of regional 

groupings of Eurasia and on the basis of the data obtained to provide practical 
recommendations on deepening integration within EACU.  

Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are the 
principals of historical approach and objectivity. General scientific methods (analysis, 
synthesis, generalization, comparison) and special historical methods (historical 
comparative, historical systematizing, retrospective) are used in the work.  

The results of the work and their novelty.  
In this work were examined the concept of integration, international economic 

integration, convergence the main system for calculating the level of market 
integration described, given a detailed overview of SIEI EDB, identified the level of 
integration of Eurasian countries. Also the work provides an overview of the activities 
of the EU to deepen economic integration, gives the level of integration of payment 
markets in the former Soviet Union for the period 2009-2013 and practical 
recommendations to improve the integration of the EACU.  

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

 
 


