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РЕФЕРАТ 

 

«Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь» 

 

Работа содержит: 68 с., 14 рисунков, 14 таблиц, 40 источников, 

4 приложения. 

 

Ключевые слова: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ВВП, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ 

Цель работы: исследование методики проведения анализа, методов и 

моделей оценки внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 

Объект исследования: внешнеэкономическая деятельность Республики 

Беларусь. 

Методы исследования: горизонтальный, трендовый, методы сравнения, 

технико-экономических расчетов. 

Полученные результаты и их новизна: раскрыты теоретические основы 

внешнеэкономической деятельности в республике Беларусь, рассмотрены 

методики проведения анализа и модели внешнеэкономической деятельности 

государства, дана оценка внешнеэкономической деятельности Республики 

Беларусь с применением математического, экономического и 

эконометрического инструментария и рассмотрены направления ее 

совершенствования. 

Область возможного  практического  применения: результаты могут 

быть использованы при управлении внешнеэкономической деятельностью на 

уровне государства. 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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(подпись студента) 

 



РЕФЕРАТЫ 

 

«Знешнеэканамічная дзейнасць Рэспублікі Беларусь» 

 

Праца змяшчае: 68 с., 14 малюнкаў, 14 табліц, 40 крыніц, 4 прыкладання. 

 

Ключавыя словы: ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, ЗНЕШНЯЯ 

ГАНДАЛЬ, ІНВЕСТЫЦЫІ, ВУП, ЭКСПАРТ, ІМПАРТ 

 

Мэта работы: даследаванне методыкі правядзення аналізу, метадаў і 

мадэляў ацэнкі знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь. 

Аб'ект даследавання: знешнеэканамічная дзейнасць Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: гарызантальны, трэндавы, метады параўнання, 

тэхніка-эканамічных разлікаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: раскрытыя тэарэтычныя асновы 

знешнеэканамічнай дзейнасці ў рэспубліцы Беларусь, разгледжаны методыкі 

правядзення аналізу і мадэлі знешнеэканамічнай дзейнасці дзяржавы, дадзена 

ацэнка знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь з ужываннем 

матэматычнага, эканамічнага і эканаметрычнага інструментара і разгледжаны 

напрамкі яе ўдасканалення. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі могуць быць 

выкарыстаны пры кіраванні знешнеэканамічнай дзейнасцю на ўзроўні 

дзяржавы. 

Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна і прыведзены ў 

ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан 

доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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(подпіс студэнта) 



ABSTRACT 

 

«Foreign Economic Activity of the Republic of Belarus» 

 

The paper contains 68 s., 14 figures, tables 14, 40 sources, 4 application. 

 

Keywords: FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, FOREIGN TRADE, 

INVESTMENTS, GDP, EXPORTS, IMPORTS 

Objective: To study methods of analysis, methods and models for evaluating 

foreign economic activity of the Republic of Belarus. 

The object of study: foreign economic activity of the Republic of Belarus. 

Methods: horizontal, trend, comparison methods, technical and economic 

calculations. 

The results and their novelty: the theoretical bases of foreign trade activities 

in the Republic of Belarus, discussed methods of analysis and models of foreign trade 

activities of the state, assessed the foreign trade activities of the Republic of Belarus 

with the use of mathematical, economic and econometric tools and considered the 

direction of improvement. 

The area of possible practical application: the results can be used in the 

management of foreign economic activity at the state level. 

The author of the work confirms that the work is done independently and 

powered her settlement and analytical materials correctly and objectively reflects the 

state of the test process, and all borrowed from literature and other sources of 

theoretical, methodological principles and concepts are accompanied by references to 

their authors. 
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