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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 81 с., 4 рис., 6 табл., 79 библ. назв., 0 прил. 

Ключевые слова: АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 

МОНОПОЛИЯ, ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ, ДОМИНИРУЮЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ, РЫНОК. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся 

при реализации антимонопольной политики в государстве, антимонопольная 

политика государства, деятельность государственных органов, в чью 

компетенцию входит ее проведение. 

Предмет исследования – основные нормативные правовые акты 

Республики Беларусь и ряда иностранных государств в сфере конкуренции. 

Цель работы: выявление существующих проблем в антимонопольной 

политике Республики Беларусь, разработка предложений по преодолению 

имеющихся пробелов в нормативных правовых актах в области конкуренции 

и усовершенствованию антимонопольной политики, а именно по созданию 

независимого антимонопольного органа. 

Методы исследования: анализ, сравнение, комплексный подход. 

Полученные результаты и их новизна: проведен сравнительный анализ 

ключевых понятий антимонопольного законодательства Республики 

Беларусь и иностранных государств; разработаны предложения по созданию 

независимого антимонопольного органа в Республике Беларусь с 

использованием позитивного опыта иностранных государств. 

Результаты магистерской диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе. 

Автор работы подтверждает, что приведѐнный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и аналитические материалы сопровождаются ссылками на их 

авторов 

 

 

 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Магістарская дысертацыя:81 с., 4 мал., 6 табл., 79 бібл. назв., 0 дадаткаў 

 

Ключавыя словы: АНТЫМАНАПОЛЬНАЯ ПАЛIТЫКА, 

МАНАПОЛІЯ, НАТУРАЛЬНАЯ МАНАПОЛIЯ, ДАМIНУЮЧАЕ 

СТАНОВИШЧА, КАНКУРЭНЦЫЯ, РЫНАК. 

Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складваюцца пры 

рэалізацыі антыманапольнай палітыкі ў дзяржаве, антыманапольная палітыка 

дзяржавы, дзейнасць дзяржаўных органаў, да чыѐй кампетэнцыi адносiцца яе 

рэалiзацыя. 

Прадмет даследавання  – асноўныя нарматыўныя прававыя акты 

Рэспублікі Беларусь і шэрагу замежных дзяржаў у сферы канкурэнцыі. 

Мэта працы: выяўленне існуючых праблем у антыманапольнай 

палітыцы Рэспублікі Беларусь, распрацоўка прапаноў па пераадоленні 

наяўных недахопаў у нарматыўных прававых актах у галіне канкурэнцыі і 

ўдасканаленні антыманапольнай палітыкі, а менавіта па стварэнні 

незалежнага антыманапольнага органа. 

Метады даследавання: аналіз, параўнанне, комплексны падыход. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзены параўнальны аналіз 

ключавых паняццяў антыманапольнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь і 

замежных дзяржаў; распрацаваны прапановы па стварэнні незалежнага 

антыманапольнага органа ў Рэспубліцы Беларусь з выкарыстаннем 

пазітыўнага вопыту замежных дзяржаў. 

Вынікі магістарскай дысертацыі могуць быць выкарыстаны ў 

навучальным працэсе. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і аналітычныя 

матэрыялы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Master's thesis: 81 p., 4 fig., 6 tables,79references, 0 appendices 

Keywords: ANTITRUST POLICY, MONOPOLY, NATURAL 

MONOPOLY, DOMINANT POSITION, COMPETITION, MARKET. 

Object of research – public relations forming at realization of the 

antimonopoly policy in the state, the antimonopoly policy of the state, activity of 

government bodies whose competence includes its carrying out. 

Subject of research – main legal acts of Republic of Belarus and foreign 

states in the sphere of the competition. 

Purpose: identification of the existing problems in the antimonopoly policy 

of Republic of Belarus, development of proposals on overcoming of the gaps in 

legislation in the field of competition and improvement of the antimonopoly 

policy, namely on creation of independent antitrust authority. 

Methods of research: analysis, comparison, comprehensive approach. 

The results obtained and their novelty: a comparative analysis of key 

concepts of the antitrust law of Republic of Belarus and the foreign states, 

proposals on creation of independent antimonopoly authority in Republic of 

Belarus with the positive experience of the foreign states are developed 

The results of the diploma thesis can be used in the educational process. 

The author confirms that analytical material is correct and objectively 

reflects the state of the process under investigation, all theoretical and analytical 

materials taken from the literature and other sources are accompanied by the 

references to their real authors. 

 

 


