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АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 

введения, трех глав, заключения, 2 иллюстраций, 6 таблиц, 2 приложений, 

списка использованных источников. Общий объем работы составляет 72 

страницы. Список использованных источников занимает 4 страницы и 

включает 47 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ, ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ, ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ЗАЩИТНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ, 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. Текст аннотации 

Объект исследования –  система защитных мер: специальные 

защитные, антидемпинговые и компенсационные меры во внешней торговле 

товарами в странах-членах Евразийского экономического союза. 

Цель исследования – многосторонний анализ применения системы 

защитных мер в ЕАЭС. 

Методы исследования. В работе использованы дедукция и индукция, 

графический, статистический методы, а также общенаучные методы 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение). 

Полученные итоги и их новизна. В работе дается основная 

характеристика мер защиты внутреннего рынка, применяемых в 

соответствии с нормами и принципами ВТО. Изучены нормативно-правовые 

источники, регулирующие применение мер в условия возрастания торговой 

конкуренции. Произведен анализ системы защиты внутреннего рынка в 

ЕАЭС и за его пределами. В рамках исследования изучены наиболее 

уязвимые отрасли промышленности и выработаны рекомендации по 

усовершенствованию системы защиты национальных производителей. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Область возможного практического применения. Итоги работы могут 

быть использованы для совершенствования внешнеторговой политики в 

интересах укрепления экономической безопасности государств-членов 

ЕАЭС. 



АНАТАЦЫЯ  

1. Структура і аб'ём дыпломнай работы 

Дыпломная работа складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 

глаў, заключэння, 2 ілюстрацый, 6 табліц, 2 дадаткаў, спісу выкарыстаных 

крыніц. Агульны аб’ём работы складае 72 старонкі. Спіс выкарыстаных 

крыніц займае 4 старонкі і ўключае 47 пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў 

АХОЎНЫЯ МЕРЫ, ЗАМЕЖНАГАНДЛЁВАЯ ПАЛІТЫКА, 

ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, 

СУСВЕТНАЯ ГАНДЛЁВАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ,СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ АХОЎНЫЯ, 

АНТЫДЭМПІНГАВЫЯ І КАМПЕНСАЦЫЙНЫЯ МЕРЫ, 

ЗАМЕЖНАЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

3. Текст анатацыі 

Аб'ект даследавання – сістэма ахоўных мер: спецыяльныя ахоўныя, 

антыдэмпінгавыя і кампенсацыйныя меры ў знешнім гандлі таварамі ў 

краінах- удзельніках Еўразійскага эканамічнага саюзу. 

Мэта даследавання – шматбаковы аналіз ужывання сістэмы ахоўных 

мер у ЕАЭС. 

Метады даследавання. У працы скарыстаны дэдукцыя і індукцыя, 

графічны, статыстычны метады, а таксама агульнанавуковыя метады 

(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы даецца асноўная 

характарыстыка мер абароны ўнутранага рынку, што ўжываюцца ў 

адпаведнасці з нормамі і прынцыпамі СГА. Вывучаны нарматыўна-прававыя 

крыніцы, якія рэгулююць ужыванне мер ва ўмовы ўзрастання гандлёвай 

канкурэнцыі. Зроблены аналіз сістэмы абароны ўнутранага рынку ў ЕАЭС і 

за яго межамі. У рамках даследаванні вывучаны найболей уразлівыя галіны 

прамысловасці і выпрацаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні сістэмы 

абароны нацыянальных вытворцаў. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання. Вынікі працы могуць 

быць скарыстаны для дасканалення замежнагандлёвай палітыкі ў 

зацікаўленасцях умацавання эканамічнай бяспекі дзяржаў-удзельнікаў ЕАЭС. 

  



ANNOTATION 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

list of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 2 

illustrations, 6 tables, 2 annexes, and list of references. Total scope of work is 72 

pages. The list of references occupies 4 pages and includes 47 positions. 

2. Keywords 

PROTECTIVE MEASURES, FOREIGN TRADE POLICY, ECONOMIC 

INTEGRATION, EURASIAN ECONOMIC UNION, WORLD TRADE 

ORGANIZATION, SPECIAL PROTECTIVE, ANTI-DAMPING AND 

COUNTERVAILING MEASURES, FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY. 

3. Annotation text 

The object of the research is a system of protective measures: special 

protective, anti-dumping and countervailing measures used in foreign trade of the 

Eurasian Economic Union. 

The purpose of the research is the multilateral analysis of application of the 

safeguard system in the EAEU. 

Research methods: deduction and induction, graphical and statistical 

methods, as well as general scientific methods (generalization, analysis, synthesis, 

comparison) have been used in the graduation work. 

Obtained results and their novelty. The work describes main characteristics 

of the protective measures used in accordance with the norms and principles of the 

WTO. Legal acts that regulate application of the measures in conditions of 

increasing commercial competition have been studied. Analysis of the safeguard 

system in and out of the EAEU has been made. The research has helped to find out 

the most vulnerable industries and develop recommendations for improving usage 

of the protective measures by national producers. 

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. 

Area of possible practical application. The results of the work can be used 

to improve the foreign trade policy in order to strength economic security of the 

EAEU. 


