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РЕФЕРАТ 
 

Ковальчук Яна Игоревна 
«Эффективность внешнеторговой деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса Республики Беларусь» 
 
Дипломная работа: 58 с., 3 рис., 8 табл., 42 источника, 4 прил. 
 
Ключевые слова: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ. 

 
Объект исследования–малые и средние предприятия Республики 

Беларусь. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, 

функционального и динамического анализа, логически-исторический, 
графический. 

Полученные результаты и их новизна: наглядное представление о 
степени развития малого и среднего бизнеса Республики Беларусь, степень 
эффективности внешнеторговой деятельности предприятий, основанная на 
сопоставлении ряда качественных и количественных факторов, и определены 
основные проблемы развития внешнеторговой деятельности малого и 
среднего бизнеса. 

Область возможного практического применения:выявление 
возможных направлений повышения эффективности внешнеторговой 
деятельности малых и средних предприятий Республики Беларусь. 

 
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 
Кавальчук Яна Iгараўна 

«Эфектыўнасцьзнешнегандлевайдзейнасціпрадпрыемстваўмалога і 
сярэднягабізнесуРэспублікі Беларусь» 

 
Дыпломная работа: 58 с., 3 мал., 8 табл., 42 крыніцы, 4 дадаткі. 
 
Ключавыя словы: ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ І 

ЗНЕШНЕГАНДЛЕВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, МАЛЫЯ І СЯРЭДНІЯ 
ПРАДПРЫЕМСТВЫ, ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАДТРЫМКА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 
РАЗВІЦЦЯ. 

 
Аб’ект даследавання– малыя і сярэднія прадпрыемствы Рэспублікі 

Беларусь. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, 

функцыянальнага і дынамічнага аналізу, лагічна-гістарычны, графічны. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: нагляднае ўяўленне аб ступені 

развіцця малога і сярэдняга бізнесу Рэспублікі Беларусь, ступень 
эфектыўнасці знешнегандлевай дзейнасці прадпрыемстваў, заснаваная на 
супастаўленні шэрагу якасных і колькасных фактараў, і вызначаны асноўныя 
праблемы развіцця знешнегандлевай дзейнасці малога і сярэдняга бізнесу. 

Вобласць магчымага практычнага ужывання: выяўленне магчымых 
напрамкаў павышэння эфектыўнасці знешнегандлевай дзейнасці малых і 
сярэдніх прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь. 

 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей 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. 

 
 

  



ANNOTATION 
Kovalchuk Yana Igorevna 

«The efficiency of the foreign trade activity of the enterprises of small and 
medium business of the Republic of Belarus» 

 
Degreepaper: 58p., 3 ill., 8 tab., 42 sources, 4 app. 
 

Key words: FOREIGN ECONOMIC AND TRADE ACTIVITIES, SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES, GOVERNMENT SUPPORT, DEVELOPMENT 
EFFECTIVENESS. 

The object of research–small and medium enterprises of the Republic of 
Belarus. 

Purpose of research:to characterize the foreign trade activities of small and 
medium business of the Republic of Belarus, to determine its effectiveness. 

Research methods:comparative analysis and synthesis, functional and 
dynamic analysis, logical, historical, graphic. 

Obtained results and their novelty:visual representation of the degree of 
development of small and average business of the Republic of Belarus, the degree 
of efficiency of foreign trade activities of the enterprises, based on the comparison 
of a number of qualitative and quantitative factors, and identified the main 
problems of development of foreign trade activities of small and medium 
businesses. 

Area of possible practical application:identification of possible ways to 
increase the efficiency of foreign trade activities of small and medium enterprises 
of the Republic of Belarus. 
 

The author of the degree confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of 
investigatedprocess, and all the theoretical, methodological and methodical 
positions and concepts borrowed from literary and other sources are given 
references links to their authors. 

 

 


