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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 7 приложений, 

списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 71 

страницe. Список использованной литературы занимает 5 страниц и включает 

62 позиции.  

2. Перечень ключевых слов  

ИНТЕГРАЦИЯ, ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, СНГ, 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЕАЭС, ТАДЖИКИСТАН, ШОС, ОДКБ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, РОЛЬ. 

3. Содержание работы  

Объект исследования – евразийские интеграционные процессы.  

Предмет исследования – участие Таджикистана в евразийских 

интеграционных процессах в период 2000–2017 гг. 

Цель исследования – исследовать участие Таджикистана в интеграции на 

постсоветском пространстве в 2000–2017 годы и определить перспективы его 

вступления в ЕАЭС. 

Методы исследования. В качестве научно-исследовательских 

инструментов и приемов использованы общенаучные методы, такие как 

системный, исторический, сравнительный. 

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

попыток систематизации внешнеполитической стратегии Таджикистана при 

участии в евразийских  интеграционных процессах. В работе проанализирована 

интеграция в рамках ЕврАзЭС, ЕАЭС, участие Таджикистана в обеспечении 

национальной безопасности в рамках ОДКБ и ШОС. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования участия 

Таджикистана в евразийских интеграционных объединениях, а также при 

написании обобщающих работ по внешнеполитической и экономической 

стратегии Таджикистана, подготовке монографий и учебников.  

  



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзін, трох глаў, заключэння, 7 дадаткаў, спісу 

выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ѐм працы складае 71 старонку. Спіс 

выкарыстанай літаратуры займае 5 старонак і ўключае 62 пазіцыі. 

2. Пералік ключавых слоў  

Інтэграцыя, постсавецкая прастора, СНД, Мытны саюз, ЕАЭС, 

Таджыкiстан, ШАС, АДКБ, перспектывы, роля. 

3. Змест працы  

Аб’ект даследавання – еўразійскія інтэграцыйныя працэсы. 

Прадмет даследавання – удзел Таджыкістана ў еўразійскіх 

інтэграцыйных працэсах у перыяд 2000–2017 гг. 

Мэта даследавання – даследаваць ўдзел Таджыкістана ў інтэграцыі на 

постсавецкай прасторы ў 2000–2017 гады і вызначыць перспектывы яго 

ўступлення ў ЕАЭС. 

Метады даследавання. У якасці навукова-даследчых інструментаў і 

прыѐмаў выкарыстаны агульнанавуковыя метады, такія як сістэмны, 

гістарычны, параўнальны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца аднiм з першых  спробаў 

сістэматызацыі знешнепалітычнай стратэгіі Таджыкістана пры ўдзеле ў 

еўразійскіх інтэграцыйных працэсах. У працы прааналізавана інтэграцыя ў 

рамках ЕўрАзЭС, ЕАЭС, удзел Таджыкістана ў забеспячэнні нацыянальнай 

бяспекі ў рамках АДКБ і ШАС. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследавання ўдзелу Таджыкістана ў 

еўразійскіх інтэграцыйных працэсах, а таксама пры напісанні абагульняючых 

прац па знешнепалітычнай і эканамічнай стратэгіі Таджыкістана, падрыхтоўцы 

манаграфій і падручнікаў. 

 

  



ANNOTATION  

 

1. Structure and scope of the diploma work  

The diploma work of the assignment for the diploma, the table of contents, the 

abstract of the diploma, introduction, three chapters, conclusion, 7 applications, a list 

of used literature. The total amount of work is 71 pages. The list of used literature 

takes 5 pages and includes 62 entries. 

2. Keywords: INTEGRATION, POST-SOVIET SPACE, CIS, CUSTOMS 

UNION, EEU, TAJIKISTAN, SCO, CSTO, PERSPECTIVES, ROLE. 

3. The content of the work  

The object of the research is the Eurasian integration processes. 

The subject of the research is the рarticipation of Tajikistan in the Eurasian 

integration processes in the period 2000–2017. 

The purpose of the research is to explore the participation of Tajikistan in the 

integration in the post-Soviet space in 2000–2017 and determine the prospects for its 

accession to the EEU. 

Methods of research. As scientific research tools and techniques general 

scientific methods, such as system, historical, comparative are used. 

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

attempts to systematize Tajikistan's foreign policy strategy with participation in 

Eurasian integration processes. The work analyzes the integration within the 

framework of the EurAsEC, the EEU, Tajikistan's participation in ensuring national 

security within SCO and CSTO. 

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. The results of the work can be used to 

continue the study of Tajikistan's participation in Eurasian integration processes, as 

well as in writing generalizations on Tajikistan's foreign policy and economic 

strategy, the preparation of monographs and textbooks. 


