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В работе дается анализ неформальных институтов, которые препятствуют 

или способствуют эффективному проведению интеграционных процессов в 
рамках Таможенного союза и Украины. Цель работы - выявление неформаль-
ных институтов препятствующих или способствующих осуществлению инте-
грационной политики в рамках Таможенного союза и Украины, измерение со-
временной белорусской ментальности и выявление наличия или отсутствия ее 
конгруэнтности со странами Таможенного союза и Украины. Объектом иссле-
дования выступают неформальные институты стран Таможенного союза и 
Украины, их преемственность, общие тенденции их изменения и их конгруэнт-
ность друг с другом. Предмет исследования - роль и влияние неформальных 
институтов на развитие интеграционных процессов в рамках Таможенного со-
юза и Украины.  

В рамках исследования был проведен анализ неформальных институтов и 
экономической ментальности, ретроспективный анализ ментальности белору-
сов, украинцев, россиян и казаков, определена современная экономическая 
ментальность Беларуси на основе методики Хофстеда и ее место на современ-
ной ментальной карте мира, степень конгруэнтности стран Таможенного союза 
и Украины по экономической ментальности и по показателям социально-
экономического развития.  

Работа состоит из трех глав. В первой главе проводится всесторонний 
анализ неформальных институтов. Во второй главе изучается экономическая 
ментальность и основные методы ее анализа. В третьей главе проводится ре-
троспективный анализ ментальности стран Таможенного союза и Украины, с 
помощью кластерного и дискриминантного анализа определятся степень кон-
груэнтности стран и анализируется влияние экономической ментальности на 
развитие интеграционных процессов стран Таможенного союза и Украины. Ра-
бота состоит из 127 с., 10 таблиц (24 с.), 5 рисунков (5 с.),  4 приложения (7 с.), 
список использованных источников 117 (10 с.). 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
 

Ключавыя словы: НЕФАРМАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ, МЕНТАЛIТЭТ, ЭКА-
НАМІЧНАЯ МЕНТАЛЬНАСЦЬ, КЛАСТЭРНЫ АНАЛIЗ, ЭТНАМЕТРЫЧНЫ 
ПАДХОД, МЕТОДЫКА ХАФСТЭДА, МЫТНЫ САЮЗ, ЭКАНАМIЧНАЯ 
КУЛЬТУРА, ІНТЭГРАЦЫЯ, КАНГРУЭТНАСЦЬ 

 
У працы даецца аналіз нефармальных інстытутаў, якія перашкаджаюць 

або спрыяюць эфектыўнаму правядзенню інтэграцыйных працэсаў у рамках 
Мытнага саюза і Украіны. Мэта працы - выяўленне нефармальных інстытутаў, 
якія перашкаджаюць або спрыяюць ажыццяўленню інтэграцыйнай палітыкі ў 
рамках Мытнага саюза і Украіны, вымярэнне сучаснай беларускай менталь-
насці і выяўленне наяўнасці або адсутнасці яе конгруэнтнасцi з краінамі Мыт-
нага саюза і Украіны. Аб'ектам даследавання выступаюць нефармальныя інсты-
туты краін Мытнага саюза і Украіны, іх пераемнасць, агульныя тэндэнцыі іх 
змены і іх конгруэнтнасць адзін з адным. Прадмет даследавання - роля і ўплыў 
нефармальных інстытутаў на развіццё інтэграцыйных працэсаў у рамках Мыт-
нага саюза і Украіны. 

У рамках даследавання быў праведзены аналіз нефармальных інстытутаў 
і эканамічнай ментальнасці, рэтраспектыўны аналіз ментальнасці беларусаў, 
украінцаў, расейцаў і казакоў, вызначана сучасная эканамічная ментальнасць 
Беларусі на аснове методыкі Хофстеда і яе месца на сучаснай ментальнай карце 
свету, ступень конгруэнтнасцi краін Мытнага саюза і Украіны па эканамічнай 
ментальнасці і па паказчыках сацыяльна-эканамічнага развіцця.  

Праца складаецца з трох раздзелаў. У першым раздзеле праводзіцца 
ўсебаковы аналіз нефармальных інстытутаў. У другiм раздзеле вывучаецца эка-
намічная ментальнасць і асноўныя метады яе аналізу. У трэцiм раздзеле 
праводзіцца рэтраспектыўны аналіз ментальнасці краін Мытнага саюза і 
Украіны, з дапамогай кластэрнага і дыскрымiнантнага аналізу вызначацца сту-
пень конгруэнтнасцi краін і аналізуецца ўплыў эканамічнай ментальнасці на 
развіццё інтэграцыйных працэсаў краін Мытнага саюза і Украіны. Праца скла-
даецца з 127 с., 10 табліц (24 с.), 5 малюнкаў (5 с.) , 4 прыкладання (7 с.), спіс 
выкарыстаных крыніц 117 (10 с.). 
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GENERAL DESCRIPTION OF RESEARCH 
 
Keywords: INFORMAL INSTITUTIONS, MENTALITY, ECONOMIC 

MENTALITY, CLUSTER ANALYSIS, ETNOMETRIKAL APPROACH, HOF-
STEDE’S METHOD, CUSTOMS UNION, ECONOMIC CULTURE, INTEGRA-
TION, CONGRUENCE 

 
This paper presents an analysis of informal institutions that hinder or facilitate 

the effective implementation of the integration processes within the Customs Union 
and Ukraine. Purpose - to identify informal institutions that hinder or facilitate the 
implementation of integration policies in the framework of the Customs Union and 
Ukraine , the measurement of the modern Belarusian mentality and identify the pres-
ence or absence of its congruence with the countries of the Customs Union and 
Ukraine. The object of research is the informal institutions of the Customs Union and 
Ukraine, their continuity, the general trend of their changes and their congruence with 
each other. Subject of research - the role and influence of informal institutions on the 
development of integration processes in the framework of the Customs Union and 
Ukraine. 

The research deals with an analysis of informal institutions and economic men-
tality, the mentality of a retrospective analysis of Belarusians, Ukrainians, Russians 
and Cossacks, definition of modern economic mentality of Belarus on the basis of 
Hofstede's methodology and its place in the modern mental map of the world, the de-
gree of congruence of the Customs Union and Ukraine on economic mentality and in 
terms of socio-economic development . 

The work consists of three chapters. The first chapter focuses on a comprehen-
sive analysis of informal institutions. In the second chapter we study the economic 
mentality and the basic methods of analysis . The third chapter focuses on a retro-
spective analysis of the mentality of the Customs Union and Ukraine, using cluster 
and discriminant analysis to determine the degree of congruence countries and ana-
lyzes the impact of economic mentality on the development of integration processes 
in the Customs Union and Ukraine. The work consists of 127 p., 10 tables (24 p), 5 
figures (5 p.) 4 applications (7 p.), a list of literature 117 (10 p.). 

 


