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РЕФЕРАТ 
 

Радишевич Елена Сергеевна 
«Нетарифное регулирование внешней торговли Республики Беларусь в 

Евразийском экономическом союзе»  
 

Дипломная работа: 97 с., 4 рис., 65 источников, 3 прил. 
 
Ключевые слова: торговая политика, государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности, метод нетарифного регулирования, 
внешнеторговое регулирование, квота, международная торговля. 

Объект исследования – современная система нетарифного 
регулирования международной торговли товарами. 

Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся 
в процессе эволюционирования применения нетарифных мер в современной 
международной торговле и внешней торговле  Республики Беларусь в 
Евразийском экономическом союзе. 

Цель работы: комплексный анализ теоретических и практических 
аспектов эволюционирования нетарифного регулирования в условиях 
нестабильности мирового хозяйства, разработка основных направлений 
совершенствования легкой промышленности на рынках стран Европейского 
союза. 

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

Полученные результаты и их новизна: выявлена и обоснована 
современная тенденция развития нетарифного регулирования, 
выражающаяся в росте значимости мер, направленных на ограничение 
доступа на иностранные рынки национальных товаров в целях защиты. 
Разработана методика совершенствования экспортной деятельности 
предприятий легкой промышленности в условиях нетарифного 
регулирования белорусских товаров.  

Область возможного практического применения: результаты,  
полученные в работе, могут быть использованы в экспортной деятельности 
предприятий. 

Автор работы подтверждает, что приведенный  в работе расчётно-
аналитический  материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции  
сопровождаются ссылками на их авторов.   

 



РЭФЕРАТ 
 

Радзiшэвiч Алена Сяргееўна 
«Нетарыфнае регуляванне знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь ў 

Еўразійскім эканамічным саюзе»  
 

Дыпломная праца : 97 с., 4 мал., 65 крыніц, 3 прыкл. 
 
Ключавыя словы: гандлёвая палiтыка дзяржаўнага рэгулявання 

знешнегандлёвай дзейнасцi, метад нетарыфнага рэгулявання 
знешнегандлёвае рэгулявання, квота, мiжнародны гандаль. 

Аб'ект даследавання – сучасная сістэма нетарыфнага рэгулявання 
міжнароднага гандлю таварамі. 

Прадмет даследавання – эканамічныя адносіны, якія складваюцца ў 
працэсе эвалюцыянаванні прымянення нетарыфных метадаў у сучасным 
міжнародным гандлі і знешнім гандлі Рэспублікі Беларусь у Еўразійскім 
эканамічным саюзе. 

Мэта працы: комплексны аналіз тэарэтычных і практычных аспектаў 
эвалюцыянаванні нетарыфнага рэгулявання ва ўмовах нестабільнасці 
сусветнай гаспадаркі, распрацоўка асноўных напрамкаў удасканалення 
лёгкай прамысловасці на рынках краін Еўрапейскага саюза. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (сінтэз, аналіз, 
дэдукцыя і індукцыя), статыстычныя метады, сістэмны падыход, абстрактна-
лагічныя метады і метадыпараўнальнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлена і абгрунтавана сучасная 
тэндэнцыя развіцця нетарыфнага рэгулявання, якая выяўляецца ў росце 
значнасці мер, накіраваных на абмежаванне доступу на замежныя рынкі 
нацыянальных тавараў у мэтах абароны. Распрацавана методыка 
ўдасканалення экспартнай дзейнасці прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці 
ва ўмовах нетарыфнага рэгулявання беларускіх тавараў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі, атрыманыя 
ў працы, могуць быць выкарыстаны ў экспартнай дзейнасці прадпрыемстваў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 

   



ANNOTATION 
 

Radzishevich Elena 
« Non-tariff regulation of foreign trade  

 of Republic of Belarus in the Eurasian economic union» 
 
Degree paper: 97 p., 4 ill., 65 sources, 3 app. 
 
Key words: trade policy, state regulation of foreign trade, method non-tariff 

regulation, regulation of foreign trade, quotas, international trade. 
Object of research – a modern system of tariff regulation of international 

trade in goods. 
Subject of research – economic relations in the process of evolution of the 

use of non-tariff measures in modern international trade and foreign trade of the 
Republic of Belarus in the Eurasian Economic Union. 

Objective: analysis of theoretical and practical aspects of the evolution of 
non-tariff regulation in the conditions of instability of the world economy, the 
development of the main directions of improvement of light industry in the 
markets of the European Union. 

Research methods: scientific methods (synthesis, analysis, deduction and 
induction), statistical techniques, system approach, abstract and logical methods 
and methods of comparative analysis. 

The results obtained and their novelty: established and developed the 
modern trend of non-tariff regulation, as expressed in the growing importance of 
measures aimed at restricting access to foreign markets of national products in 
order to protect. The technique of improving the export activities of enterprises of 
light industry in the non-tariff regulation of Belarusian goods. 

Area of possible practical application: the results obtained in this work 
can be used in export business enterprises. 

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. 
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