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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 60 страниц, 1 рисунков, 4 таблиц, 5 
приложений, 42 использованных источников. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА, 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ, СВОБОДА ТОРГОВЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ. 

 

Объект исследования – функционирование и развитие международной 
торговой системы. 

Предмет исследования – особенности торговой политики в Республике 
Беларусь на современном этапе. 

Цель исследования – изучить место торговой политики в экономике, 
исследовать влияние торговли на развитие экономики и мер по её 

регулированию, как в целом так и в Республике Беларусь. 
Методы исследования – историко-экономический метод, статистический 

метод, сравнительный метод. 
 

Дипломная работа посвящена раскрытию понятий и рассмотрению 
вопросов, связанных с международной торговлей и торговой политикой. А 
именно: раскрыто историческое развитие международной торговли, разработаны 

теории международной торговли такие как меркантилистская теория, 
классическая теория (абсолютных и сравнительных преимуществ, теория 

Хекшера-Олина), альтернативные теории: теория специфических факторов 
производства, теория внешней торговли на основе эффекта масштаба и теория 

внутриотраслевой международной торговли. Раскрыты типы торговой политики, 
политики протекционизма и свободы торговли. Раскрыты значения 

инструментов международной торговли и торговой политики.  Изучено место в 
международной торговле Республики Беларусь, с помощью индекса 

экономической свободы, где сравнивались статистические данные по стране. И 
в заключение были предложены аргументы по улучшению международной 

торговли нашего государства. 
 

Подтверждается, что приведённые в дипломной работе расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

У дыпломную работу ўваходзяць 60 старонак, 1 малюнкаў, 4 табліцы, 5 
дадатак, 42 крыніц. 

 
МІЖНАРОДНАЯ ГАНДАЛЬ, ГАНДЛЁВАЯ ПАЛІТЫКА, 

ПРАТЭКЦЫЯНІЗМ, СВАБОДА ГАНДЛЮ, ІНСТРУМЕНТЫ ГАНДЛЁВАЙ 
ПАЛІТЫКІ. 

 

Аб’ект даследавання – функыяванне і развіццё міжнароднай гандлёвай 
сістэмы. 

Прадмет даследавання – асаблівасці гандлёвай палітыкі Рэспулікі Беларусь 
на сучасным этапе. 

Мэта даследавання – разгледзець месца гандлёвай палітыкі ў эканоміцы, 
даследаваць уплыў гандлю на развіццё эканомікі і мер па яе рэгуляванні, як у 

цэлым, так і ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання – гістарыка-эканамічны метад, статыстычны метад, 

параўнальны метад. 
 

Дыпломная праца прысвечана раскрыццю паняццяў і разгляду пытанняў, 
звязаных з міжнароднай гандлем і гандлёвай палітыкай. А менавіта: раскрыта 
гістарычнае развіццё міжнароднага гандлю, распрацаваны тэорыі міжнароднага 

гандлю такія як меркантилистская тэорыя, класічная тэорыя (абсалютных і 
параўнальных пераваг, тэорыя Хекшера-Олін), альтэрнатыўныя тэорыі: тэорыя 

спецыфічных фактараў вытворчасці, тэорыя знешняга гандлю на аснове эфекту 
маштабу і тэорыя ўнутрыгаліновай міжнароднага гандлю. Раскрытыя тыпы 

гандлёвай палітыкі, палітыкі пратэкцыянізму і свабоды гандлю. Раскрытыя 
значэння інструментаў міжнароднага гандлю і гандлёвай палітыкі. Вывучана 

месца ў міжнародным гандлі Рэспублікі Беларусь, з дапамогай індэкса 
эканамічнай свабоды, дзе параўноўваліся статыстычныя дадзеныя па краіне. І 

напрыканцы былі прапанаваны аргументы па паляпшэнню міжнароднага гандлю 
нашай дзяржавы. 

 
Пацвярждаецца, што прыведзенныя ў дыпломнай працы разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаждаюцца  спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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ABSTRACT 

Degree work contains 60 pages, 1 figures, 4 tables, 5 appendix, 42 used sources. 
 

INTERNATIONAL TRADE, TRADE POLICY, PROTECTIONISM, 
FREEDOM OF TRADE, TOOLS OF TRAFE POLICY. 

 
The object of research is the functioning and development of the international 

trading system. 

The subject of research is the specific features of trade policy in the Republic of 
Belarus at the present stage. 

The purpose of research is to consider the place of trade policy in the economy, 
to explore the impact of trade on the development of the economy and measures to 

regulate it, both in general and in the Republic of Belarus. 
Methods: historical and economic method, statistical method, comparative 

method. 
 

Degree work is devoted to the disclosure of concept and consideration of issues 
related to international trade and trade policy. Namely: the historical development of 

international trade has been discovered, international trade theories have been 
developed such as mercantilist theory, classical theory (absolute and comparative 
advantages, Heckscher-Ohlin theory), alternative theories: the theory of specific 

factors of production, the theory of foreign trade based on economies of scale and the 
theory of intra-industry international trade. Types of trade policy, protectionism and 

free trade are disclosed. The meanings of international trade and trade policy 
instruments are revealed. The place in international trade of the Republic of Belarus 

was studied using the index of economic freedom, where the statistical data on the 
country were compared. In conclusion, arguments were proposed to improve the 

international trade of our state. 
 

Is confirmed that provided in the thesis settlement and analytical materials 
correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from 

the literature and other sources of theoretical and methodological principles and 
concepts are accompanied by references to their authors. 

 
 

 

 

 

 
 


