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РЕФЕРАТ 
 

Чекулаева Юлия Ивановна 
«Совершенствование системы стимулирования экспорта в Республике 

Беларусь» 
 

Дипломная работа: 108 с., 12 рис., 10 табл., 73 источника. 
 
Ключевые слова: экспорт, внешнеэкономическая деятельность, 

субсидирование, стимулирование экспорта, государственная поддержка 
экспортеров, экспортоориентированная модель развития, экспортный потенциал, 
экспортное кредитование, страхование экспорта.  

Объект исследования: экспортное стимулирование в зарубежных странах и 
Республике Беларусь. 

Предмет исследования: экспортные отношения, возникающие в процессе 
использования форм и методов стимулирования экспорта на макро- и 
микроуровнях. 

Цель работы: определить состояние и направления совершенствования 
системы стимулирования экспорта в Республике Беларусь. 

Методы исследования: общенаучные методы (синтез, анализ, дедукция и 
индукция), статистические и эконометрические методы,  методы группировок, 
системный подход, абстрактно-логические методы и методы сравнительного 
анализа.  

Полученные результаты и их новизна: произведен комплексный анализ 
экспортной деятельности Республики Беларусь и Федеративной Республики 
Германии, определены формы и методы стимулирования белорусского и 
немецкого экспорта, а также перспективы его развития.  Определены основные 
пути стимулирования экспорта в Республике Беларусь. 

Область возможного практического применения: результаты работы 
могут быть использованы государственными органами в качестве методов 
стимулирования экспорта 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 
 

Чэкулаева Юлiя Iванаўна 
«Удасканальванне сістэмы стымулявання экспарту ў Рэспубліцы Беларусь» 

 
Дыпломная праца : 108 с., 12 мал., 10 табл., 73 крыніцы. 
 
Ключавыя словы: экспарт, знешнеэканамічная дзейнасць, субсідаванне, 

стымуляванне экспарту, дзяржаўная падтрымка экспарцёраў, 
экспартаарыентаваная мадэль развіцця, экспартны патэнцыял, экспартнае 
крэдытаванне, страхаванне экспарту. 

Аб'ект даследавання: экспартнае стымуляванне ў замежных краінах і 
Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання: экспартныя адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 
выкарыстання формаў і метадаў стымулявання экспарту на макра- і мікраўзроўні. 

Мэта працы: вызначыць стан і напрамкі ўдасканалення сістэмы 
стымулявання экспарту ў Рэспубліцы Беларусь.  

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (сінтэз, аналіз, дэдукцыя і 
індукцыя), статыстычныя і эканаметрычныя метады, метады груповак, сістэмны 
падыход, абстрактна-лагічныя метады і метады параўнальнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выраблены комплексны аналіз экспартнай 
дзейнасці Рэспублікі Беларусь і Федэратыўнай Рэспублікі Германіі, вызначаны 
формы і метады стымулявання беларускага і нямецкага экспарту, а таксама 
перспектывы яго развіцця. Вызначаны асноўныя шляхі стымулявання экспарту ў 
Рэспубліцы Беларусь. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны дзяржаўнымі органамі ў якасці метадаў стымулявання экспарту 
Рэспублікі Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй 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 
 

                                                Chekulaeva Yulia 
«Improving the system of export stimulation in the Republic of Belarus» 

 
Degree paper: 108 p., 12 ill., 10 tab., 73 sources. 
 
Key words: export, foreign-economic activity, subsidizing, export stimulation, 

state support of exporters, export-oriented development model, export potential, export 
crediting, export insurance. 

Object of research: export stimulation in foreign countries and the Republic of 
Belarus. 

Subject of research: the export relations, which arise when using forms and 
methods of export stimulation at the macro- and micro levels. 

Objective: to define a state and the directions of improving the system of export 
stimulation in the Republic of Belarus. 

Research methods: scientific methods (synthesis, analysis, deduction and 
induction), statistical and econometric techniques, methods, groups, system approach, 
abstract and logical methods and methods of comparative analysis. 

The results obtained and their novelty: the complex analysis of export activity 
of the Republic of Belarus and the Federal Republic of Germany was conducted, forms 
and methods of stimulation of the Belarusian and German export, and also prospect of its 
development were defined. The basic ways of export stimulation in the Republic of 
Belarus were defined. 

Area of possible practical application: the results of work can be used by public 
authorities as methods of export stimulation of the Republic of Belarus. 

The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated process, 
and all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts taken from 
literary and other sources are given by links to their authors. 

 
 

 
 

 


