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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 67 с., 40 источников. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство,  
субъекты малого бизнеса, государственная поддержка малого бизнеса, 

развитие малого предпринимательства. 
Цель исследования заключается в изучении государственной политики 

поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь. 
Задачи дипломной работы: 
-исследование исторического пути развития  поддержки малого бизнеса 

в нашей стране; 
-анализ зарубежного опыта политики поддержки малого бизнеса на 

примере стран Центральной и Восточной Европы, США и России; 
-выявление тенденций развития малого предпринимательства в 

Республике Беларусь; 
-изучение нормативных актов, регулирующих поддержку малого 

бизнеса в Республике Беларусь; 
-формулирование проблемных вопросов развития малого бизнеса в 

Республике Беларусь; 
-исследование путей решения проблемных вопросов возникающих в 

области государственной поддержки малого бизнеса Республики Беларусь. 
 Предметом исследования являются политика Республики Беларусь в 

области поддержки малого бизнеса, становление и развитие малого бизнеса в 
нашей стране. 

Объектом исследования является малый бизнес как феномен 
политической и хозяйственной жизни Республики Беларусь. 

В рамках исследования использовались концепции, теоретические 
положения, представленные в классической и современной отечественной и 
зарубежной литературе, нормативно-правовые документы, материалы 
научных конференций, статей. 

Анализ процессов функционирования и развития малого бизнеса 
рассматривался в статике и динамике, сочетая логический и исторический 
подходы, общенаучные методы исследования: сравнительно-правовой, 
анализа и синтеза, наблюдения. При написании работы использовались 
диалектический, системный, комплексный, а также другие специальные 
методы исследования. 

 
 

 
  



РЭФЕРАТ 
(на беларускай мове) 

 
Дыпломная праца: 67 с., 40 крыніц. 
Ключавыя словы: малы бізнес, прадпрымальніцтва, 
суб'екты малога бізнэсу, дзяржаўная падтрымка малога бізнэсу, развіццё 

малога прадпрымальніцтва. 
Мэта даследавання  ў вывучэнні дзяржаўнай палітыкі падтрымкі малога 

бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь. 
Задачы дыпломнай працы: 
-даследванне гістарычнага шляху развіцця падтрымкі малога бізнесу ў 

нашай краіне; 
-анализ замежнага вопыту палітыкі падтрымкі малога бізнесу на 

прыкладзе краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, ЗША і Расіі; 
-вызначэнне тэндэнцый развіцця малога прадпрымальніцтва ў 

Рэспубліцы Беларусь; 
-вывучэнне нарматыўных актаў, якія рэгулююць падтрымку малога 

бізнэсу ў Рэспубліцы Беларусь; 
-фармуляванне праблемных пытанняў развіцця малога бізнэсу ў 

Рэспубліцы Беларусь; 
-даследванне шляхоў вырашэння праблемных пытанняў ўзнікаючых у 

галіне дзяржаўнай падтрымкі малога бізнесу Рэспублікі Беларусь. 
 Прадметам даследавання з'яўляюцца палітыка Рэспублікі Беларусь у 

галіне падтрымкі малога бізнэсу, станаўленне і развіццё малога бізнесу ў 
нашай краіне. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца малы бізнес як феномен палітычнага і 
гаспадарчага жыцця Рэспублікі Беларусь. 

У рамках даследавання выкарыстоўваліся канцэпцыі, тэарэтычныя 
палажэнні, прадстаўленыя ў класічнай і сучаснай айчыннай і замежнай 
літаратуры, нарматыўна-прававыя дакументы, матэрыялы навуковых 
канферэнцый, артыкулаў. 

Аналіз працэсаў функцыянавання і развіцця малога бізнесу разглядаўся 
ў статыцы і дынаміцы, спалучаючы лагічны і гістарычны падыходы, 
агульнанавуковыя метады даследавання: параўнальна-прававой, сінтэзу, 
назірання. Пры напісанні працы выкарыстоўваліся дыялектычны, сістэмны, 
комплексны, а таксама іншыя спецыяльныя метады даследавання. 
 
  



THE ABSTRACT 
(на иностранном языке) 

 
 

Thesis: 67 p., 40 sources. 
Keywords: small business, business, subjects of small business, state support 

of small business, small business development. 
The research goal is to study the state policy of the support for small business 

in the Republic of Belarus.  
Thesis tasks are as follows: 
- to study the history of the development and support for small business in our 

country; 
- to analyze foreign practices of the policy of small business support through 

the example of Central and Eastern Europe, the USA and the Russian Federation; 
- to explore tendencies of the small business development  in  the  Republic  of  

Belarus; 
- to explore standard acts which regulate the support for small business in the 

Republic of Belarus; 
- to formulate problematic issues of the development of small business in the 

Republic of Belarus; 
- to research ways of solution to the problems in the sphere of state support 

for small business in the Republic of Belarus.  
The  subject  of  the  research  is  the  policy  of  the  Republic  of  Belarus  in  the  

sphere of the support for small business, establishment and development of small 
business in our country. 

The  object  of  the  study  is  small  business  as  a  phenomenon  of  political  and  
economic life of the Republic of Belarus. 

The research was made with the use of concepts, theoretical positions, 
presented in classical and modern, domestic and foreign literature, legal and 
regulatory documents, proceedings of scientific conferences and articles. 

The analysis of the functioning and the development of small business was 
examined in statics and dynamics, combining logical and historical approaches, 
scientific methods of research: the comparative legal method, analysis, synthesis 
and observation methods. The thesis was written with the use of dialectical, 
systematic, complex and other special research methods. 
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