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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 158 с., 43 рис., 17 табл., 135 библ. назв., 10 прил. 

 

Ключевые слова: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОДДЕРЖКИ, ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ 

ЭКСПОРТНЫХ РИСКОВ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Объект исследования – система стимулирования экспорта в 

национальной экономике. 

 

Предмет исследования – роль финансовых инструментов в 

национальной системе стимулирования экспорта. 

 

Цель работы: оценка и адаптация к отечественной практике 

международного опыта организации экспортного финансирования и 

страхования экспортных рисков с поддержкой государства, выявление 

перспективных направлений развития и преобразования национальной 

системы финансовой поддержки экспорта. 

 

Методы исследования: системный подход, синтез, индукция и 

дедукция, экономический и сравнительный анализ, эконометрическое 

моделирование. 

  

Полученные результаты и их новизна: рассмотрена и 

проанализирована действующая практика экспортного финансирования и 

страхования, на основании зарубежного опыта определены приоритетные 

направления и перспективы развития рынка экспортного кредитования и 

страхования в Республике Беларусь. 

 

Результаты магистерской диссертации могут быть использованы при 

разработке программ по повышению осведомленности национальных 

экспортеров об эффективности применения инструментов экспортного 

финансирования и страхования в рамках проведения внешнеэкономических 

операций, а также при совершенствовании действующей в Республике 

Беларусь системы финансовой поддержки экспорта. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный 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 ПРАЦЫ 

 

Магістарская дысертацыя: 158 с., 43 мал., 17 табл., 135 бібл. назв., 10 прыкл. 

 

Ключавыя словы: ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 

СТЫМУЛЯВАННЕ ЭКСПАРТУ, ФІНАНСАВЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ 

ПАДТРЫМКІ, ЭКСПАРТНАЕ ФІНАНСАВАННЕ, СТРАХАВАННЕ 

ЭКСПАРТНЫХ РЫЗЫКАЎ, ФІНАНСАВЫЯ ІНСТЫТУТЫ РАЗВІЦЦЯ. 

 

Аб'ект даследавання – сістэма стымулявання экспарту ў нацыянальнай 

эканоміцы. 

 

Прадмет даследавання – роля фінансавых інструментаў у 

нацыянальнай сістэме стымулявання экспарту. 

 

Мэта работы: ацэнка і адаптацыя да айчыннай практыцы 

міжнароднага вопыту арганізацыі экспартнага фінансавання і страхавання 

экспартных рызык з падтрымкай дзяржавы, выяўленне перспектыўных 

напрамкаў развіцця і пераўтварэння нацыянальнай сістэмы фінансавай 

падтрымкі экспарту. 

 

Метады даследавання: сістэмны падыход, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, 

эканамічны і параўнальны аналіз, эканаметрычнае мадэляванне. 

 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжана і прааналізавана дзеючая 

практыка экспартнага фінансавання і страхавання, на падставе замежнага 

вопыту вызначаны прыярытэтныя напрамкі і перспектывы развіцця рынку 

экспартнага крэдытавання і страхавання ў Рэспубліцы Беларусь. 

 

Вынікі магістарскай дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры 

распрацоўцы праграм па павышэнню дасведчанасці нацыянальных 

экспарцёраў аб эфектыўнасці прымянення інструментаў экспартнага 

фінансавання і страхавання ў рамках правядзення знешнеэканамічных 

аперацый, а таксама пры удасканаленні дзеючай ў Рэспубліцы Беларусь 

сістэмы фінансавай падтрымкі экспарту. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй 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: 158 p., 43 ill., 17 tab., 135 sources, 10 app. 

 

Key words: INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY, EXPORT 

PROMOTION, FINANCIAL INSTRUMENTS OF SUPPORT, EXPORT 

FINANCE, EXPORT RISK INSURANCE, DEVELOPMENT FINANCE 

INSTITUTIONS. 

 

Object of research – system of export promotion in the national economy. 

 

Subject of research – role of financial instruments in the national system of 

export promotion. 

 

Purpose of research: to assess and to adapt international experience in 

arranging export finance and export risk insurance with state support to national 

practices and to identify priority directions for development and transformation of 

the national financial support system for exports. 

 

Research methods: system approach, synthesis, induction and deduction, 

economic and comparative analysis, econometric modeling. 

Obtained results and their novelty: the current practices of export finance and 

insurance were reviewed and analyzed, priority areas and development prospects of 

export finance and insurance market in the Republic of Belarus were defined on the 

basis of international experience. 

The results of the Master’s thesis can be used to develop programs for raising 

awareness of national exporters on the efficiency of the application of export finance 

and insurance instruments in the framework of conducting foreign trade operations, 

as well as to improve the existing financial support system for exports in the Republic 

of Belarus. 

The author of the work confirms that analytical material correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical and 

analytical materials borrowed from literary and other sources are given references to 

their authors. 

 

 


