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РЕФЕРАТ 
 

Летникова Екатерина Геннадьевна 
«Конкурентоспособность Республики Беларусь в Евразийском 

экономическом союзе» 
 
Дипломная работа: 91 с., 6 рис., 10 табл., 61 источников, 1 прил. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, международные 

рейтинги, индекс глобальной конкурентоспособности, корреляционно-
регрессионный анализ факторов конкурентоспособности, 
конкурентоспособность, глобализация, интеграция, пути повышения 
конкурентоспособности, теория М. Портера.  

Объект исследования – конкурентоспособностьстран−членов ЕАЭС. 
Предмет исследования:факторы, влияющие на оценку 

конкурентоспособности стран-членов ЕАЭС. 
Цель работы:оценить  конкурентоспособность Беларуси в рамках 

интеграционной группировки ЕАЭС, выявить основные проблемы и 
направления их решения. 

Методы исследования: общенаучные методы (синтез, анализ, 
дедукция и индукция), статистические и эконометрические методы,  методы 
группировок, системный подход, абстрактно-логические методы и методы 
сравнительного анализа.  

Полученные результаты и их новизна: произведен комплексный 
сравнительный анализ конкурентоспособности стран-участниц ЕАЭС, 
включающий корреляционно-регрессионный анализ степени влияния 
отдельных факторов на конкурентоспособность стран.  Выявлено, что 
настоящими двигателями конкурентоспособности страны являются 
инновации, наука и технологии, экономическая свобода, логистика и 
образование. В то время какналоги не оказывают существенного влияния на 
позиции стран в рейтинге конкурентоспособности. Также определены 
основные направления повышения конкурентоспособности Республики 
Беларусь. 

Область возможного практического применения: результаты работы 
могут быть использованы государственными органами в целях направлений 
улучшения конкурентоспособности Республики Беларусь среди стран-
участниц ЕАЭС. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ЛетнікаваКацярынаГенадзьеўна 
«КанкурэнтаздольнасцьРэспублікі Беларусь ў 

Еўразійскімэканамічнымсаюзе» 
 
Дыпломнаяпраца : 91 с., 6 мал., 10 табл., 61 крыніцы, 1 прыкл. 
 
Ключавыясловы:Еўразійскіэканамічнысаюз, міжнародныярэйтынгі, 

індэксглабальнайканкурэнтаздольнасці, карэляцыйна-
рэгрэсійныаналізфактараўканкурэнтаздольнасці, канкурэнтаздольнасць, 
глабалізацыя, інтэграцыя, шляхіпавышэнняканкурэнтаздольнасці, тэорыя М. 
Портэра. 

Аб'ектдаследавання–канкурэнтаздольнасцькраін-членаў ЕАЭС. 
Прадметдаследавання:фактары, якіяўплываюць на 

ацэнкуканкурэнтаздольнасцікраін-членаў ЕАЭС. 
Мэтапрацы:ацаніцьканкурэнтаздольнасцьБеларусісяродкраін-членаў 

ЕАЭС, выявіцьасноўныяпраблемы і напрамкііхвырашэння. 
Метадыдаследавання:агульнанавуковыяметады (сінтэз, аналіз, 

дэдукцыяііндукцыя), статыстычныяіэканаметрычныяметады, 
метадыгруповак, сістэмныпадыход, абстрактна-
лагічныяметадыіметадыпараўнальнагааналізу. 

Атрыманыявынікіііхнавізна:выраблены комплексны 
параўнальныаналізканкурэнтаздольнасцікраін-удзельніц ЕАЭС, 
якіўключаекарэляцыйна-рэгрэсійныаналізступеніўплывуасобныхфактараў на 
канкурэнтаздольнасцькраін.Выяўлена, 
штосапраўднымірухавікаміканкурэнтаздольнасцікраіныз'яўляюццаінавацыі, 
навука і тэхналогіі, эканамічнаясвабода, лагістыка і адукацыю.У той час як 
падаткі не аказваюцьістотнагаўплыву на пазіцыікраін у 
рэйтынгуканкурэнтаздольнасці.Таксамавызначаныасноўныянапрамкіпаляпш
энняканкурэнтаздольнасціРэспублікі Беларусь. 

Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: 
вынікіпрацымогуцьбыцьвыкарыстаныдзяржаўныміорганамі ў 
мэтахнапрамкаўпаляпшэнняканкурэнтаздольнасціРэспублікі Беларусь 
сяродкраін-удзельніц ЕАЭС. 

Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзеныўёйразлікова-
аналітычныматэрыялправільнаіаб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапрацэсу, аўсезапазычаныязлітаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, 
метадалагічныяіметадычныястановішчаіканцэпцыісуправаджаюццаспасылка
мінаіхаўтараў. 

 
 



ANNOTATION 
 

LetnikovaEkaterina 
«Competitiveness of Republic of Belarus  

in the Eurasian economic union» 
 
Degreepaper: 91 p., 6 ill., 10 tab., 61 sources, 1 app. 
 
Key words: Eurasian economic union, international ratings, index of global 

competitiveness, correlation and regression analysis of competitiveness factors, 
competitiveness, globalization, integration, ways to increase the competitiveness, 
M. Porter's theory. 

Object of research – competitiveness of EEU member states. 
Subject of research:factors that influence on assessment the 

competitiveness of EEU member countries. 
Objective: to estimate the competitiveness of EEU member countries, to 

reveal its features, the main problems and the directions of their solution. 
Researchmethods: scientific methods (synthesis, analysis, deduction and 

induction), statistical and econometric techniques, methods, groups, system 
approach, abstract and logical methods and methods of comparative analysis. 

The results obtained and their novelty: the complex comparative analysis 
the competitiveness of EEU member states was conducted, including the 
correlation and regression analysis of extent the influence of separate factors on 
competitiveness of the countries. It is revealed that the real engines of states 
competitiveness are innovations, science and technologies, economic freedom, 
logistics and education. As taxes have no essential impact on positions of the 
countries in a competitiveness rating. The main directions for improvement the 
competitiveness of Belarus were also defined. 

Area of possible practical application: the results of work can be used by 
government bodies for the finding directions in improvement the competitiveness 
of Belarus among EEU member countries. 

The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 
authors. 

 
 

 
 


