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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Мэта выкладання вучэбнай дысцыпліны: “Гісторыя 
знешнеэканамічных сувязяў Беларусі”: 

Ва ўмовах прыярытэтнага развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці 
Рэспублікі Беларусь дысцыпліна мае на мэце вывучэнне студэнтамі асноўных 
этапаў і асаблівасцяў развіцця эканамічных сувязяў беларускіх зямель на 
працягу гісторыі ад старажытнасці да нашых дзён, напрамкаў і зместу 
эканамічных узаемаадносінаў Беларусі ў сістэме рэгіянальных (у межах 
супольных дзяржаў) і міждзяржаўных эканамічных сувязяў, вытокаў 
фарміравання і рэалізацыі сучаснай джяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, 
перспектыў далейшага развіцця сістэмы эканамічных сувязяў у рэгіянальным і 
сусветным маштабе.  

Задачы вучэбнай дысцыпліны: 
-азнаямленне студэнтаў з асноўнымі этапамі і характарам развіцця 

эканамічных сувязяў Беларусі, вытокамі фарміравання і сучаснымі 
асаблівасцямі сістэмы эканамічных сувязяў краіны; 

-фарміраванне ўяўлення аб мэтах, механізме і выніках 
знешнеэканамічнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь, аб месцы і ролі Беларусі ў 
сусветным падзеле працы; 

-выпрацоўка ўмення пошуку аптымальных шляхоў уздзеяння на працэсы 
ў сферы знешнеэканамічных адносінаў; 

-прывіццё навыкаў аналізу прымаемых рашэнняў у знешнеэканамічнай 
сферы і іх наступстваў. 

Месца вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў 
Беларусі” ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй 
вызначаецца прадметам яе вывучэння, якім з’яўляюцца характэрныя рысы, 
асаблівасці і асноўныя этапы развіцця эканамічных сувязяў беларускіх зямель 
на працягу гісторыі ад старажытнасці да нашых дзён, напрамкаў і зместу 
эканамічных узаемаадносінаў Беларусі ў сістэме рэгіянальных (у межах 
супольных дзяржаў) і міждзяржаўных эканамічных сувязяў, вытокаў 
фарміравання і рэалізацыі сучаснай дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у 
знешнеэканамічнай дзейнасці. 

Вучэбная дысцыпліна “Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі” 
таксама звязана з курсамі “Гісторя Беларусі”, “Эканамічная гісторыя”, 
“Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь”, “Сацыялогія міжнародных 
адносінаў”, “Міжнародныя эканамічныя адносіны”, “Эканоміка Рэспублікі 
Беларусь у сістэме сусветнагаспадарчых сувязяў” і інш. Вывучэнне дысцыліны 
“Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі” дазволіць пашырыць і 
паглыбіць веды студэнтаў па адзначаных дысцыплінах як будучых 
спецыялістаў краіны, для якой знешнеэканамічныя сувязі і назапашаны вопыт 
іх развіцця з’яўляюцца важнейшай умовай паспяховага эканамічнага развіцця. 
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У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен: 
ведаць: 

-асноўныя тэрміны, паняцці, катэгорыі курса; 
-асноўныя этапы і асаблівасці развіцця знешнеэканамічных сувязяў 

Беларусі ў розныя гістарычныя эпохі; 
-асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў Беларусі, як асобнага рэгіёну, 

з іншымі рэгіёнамі тых дзяржаў, у складзе якіх беларускія землі знаходзіліся на 
працягу сваёй гісторыі; 

-асноўныя кірункі, змест і асаблівасці развіцця эканамічных сувязяў 
Рэспублікі Беларусь ў сістэме рэгіянальных і міжнародных адносінаў падчас 
станаўлення суверэннай дзяржавы; 

умець: 
-выкарыстоўваць гістарычны вопыт, назапашаны ў развіцці эканамічных 

сувязяў Беларусі;  
-аналізаваць найбольш значныя праблемы ў развіцці знешнеэканамічнай 

палітыкі краіны з улікам іх гістарычных каранёў; 
-прагназаваць магчымыя аптымальныя шляхі развіцця і ўмацавання 

знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь з улікам сучасных рэалій 
беларускай і сусветнай эканомікі; 

валодаць: 
-навыкамі збору інфармацыі, яе абагульнення і аналізу, напісання 

вучэбна-навуковых работ па актуальных праблемах развіцця 
знешнеэканамічных сувязяў Беларусі як у цэлым, так і з асобнымі краінамі, па 
асобных напрамках і відах знешнеэканамічнай дзейнасці; 

-аналітычным падыходам да ацэнкі эфектыўнасці прымаемых рашэнняў 
у сферы знешнеэканамічнай дзейнасці; 

-навыкамі распрацоўкі і рэалізацыі эфектыўных бізнес-планаў у 
знешнеэканамічнай дзейнасці. 

 
Агульная колькасць гадзін па вучэбнай дысцыпліне па спецыяльнасці   

1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” – 134, з іх усяго гадзін аўдыторных: 
– на ДФН – 72, у тым ліку 48 гадзін – лекцыі, 24 гадзіны – семінарскія 

заняткі; 
–на ЗФН, спецыяльнасці ЗАЗ – 18, у тым ліку 10 гадзін – лекцыі, 8 гадзін 

– семінарскія заняткі; 
–на ЗФН, спецыяльнасці РАI – 14, у тым ліку 8 гадзін – лекцыі, 6 гадзін – 

семінарскія заняткі; 
–у ВШКБ, спецыяльнасці ВВВ – 14, у тым ліку 8 гадзін – лекцыі, 6 

гадзін – семінарскія заняткі; 
Форма атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 
 
Агульная колькасць гадзін па вучэбнай дысцыпліне па спецыяльнасці   

1-23 01 05 «Сацыялогія» – 72, з іх усяго гадзін аўдыторных – 34, у тым ліку 18 
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гадзін – лекцыі, 16 гадзін – семінарскія заняткі. Форма атэстацыі па вучэбнай 
дысцыпліне – залік. 

Агульная колькасць гадзін па вучэбнай дысцыпліне па спецыяльнасці   
1-23 01 06 «Палiталогія (па напрамках)» – 120, з іх усяго гадзін аўдыторных – 
60, у тым ліку 30 гадзін – лекцыі, 30 гадзін – семінарскія заняткі. Форма 
атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 
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Змест вучэбнага матэрыялу па дысцыпліне 
“ГІСТОРЫЯ ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ БЕЛАРУСІ” 

 
УВОДЗІНЫ Ў ДЫСЦЫПЛІНУ. 
Актуальнасць праблематыкі курса. Развіццё экспарту і аптымізацыя 

імпарту, выхад на станоўчае знешнегандлёвае сальда, шматвектарнасць 
знешнеэканамічных сувязяў як прыярытэтныя напрамкі саацыяльна-
эканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет, метады і задачы вывучэння дысцыпліны "Гісторыя 
знешнеэканамічных сувязяў Беларусі”. Неабходнасць вывучэння вытокаў і 
асаблівасцяў фарміравання сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі на працягу 
гістарычнага развіцця.Структура курса. Перыядызацыя. Асноўныя паняцці. 
Крыніцы і літаратура. 

РАЗДЗЕЛ І. ЭВАЛЮЦЫЯ ФОРМ, ЗМЕСТУ І НАПРАМКАЎ 
ЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У 
ІІІ-ІІ ТЫСЯЧАГОДДЗЯХ ДА Н.Э. – ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Тэма 1. Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх зямель у 
першабытную эпоху. 

Засяленне тэрыторыі Беларусі, пераход ад прысвойваючай да вытворчай 
гаспадаркі і пачатак абмену гаспадарчымі навыкамі, прадуктамі працы. 
Геаграфічныя, эканамічныя і сацыяльныя перадумовы развіцця гаспадарчых 
сувязяў насельніцтва беларускіх зямель у першабытную эпоху.  

Роля старажытных індаеўрапейцаў у пераходзе насельніцтва беларускіх 
зямель да бронзавага веку. Асаблівасці вытворчасці эпохі бронзы на тэрыторыі 
Беларусі. Асноўныя напрамкі, шляхі і змест абмену прадукцыяй з іншымі 
тэрыторыямі. 

Пачатак рассялення славян на тэрыторыі Беларусі, іх заняткі і роля ў 
гаспадарчым прагрэсе мясцовага насельніцтва. Развіццё рамяства і гандлю, 
узнікненне гарадоў. Перадумовы і пачатак узнікнення гандлёвых адносінаў і 
гандлёвых сувязяў насельніцтва беларускіх зямель з блізкімі і аддаленымі 
тэрыторыямі. 

Тэма 2. Асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця эканамічных 
сувязяў беларускіх зямель у перыяд раннефеадальных дзяржаў-княстваў 
(ІХ-першая палова ХІІІ ст.). 

Перадумовы развіцця знешнеэканамічных сувязяў старажытных дзяржаў-
княстваў, якія існавалі на тэрыторыіі Беларусі ў ІХ– першай палове ХІІІ стст. 
(Полацкага, Тураўскага і іншых). Развіццё сельскай гаспадаркі, рамяства, 
паглыбленне грамадскага і рэгіянальнага падзелу працы, фарміраванне 
феадальных адносінаў. Удасканаленне транспартных сродкаў, пашырэнне 
вандроўніцтва і ведаў пра іншыя краіны. Пашырэнне грамадскіх патрэбаў у 
міжнародным супрацоўніцтве. 

Асноўныя напрамкі знешняга гандлю і гандлёвыя шляхі. Гістарычнае 
значэнне гандлёвага шляху “з варагаў у грэкі”, які праходзіў па беларускіх 
землях у ІХ-ХІ стст., для эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця 
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старажытнабеларускага насельніцтва, для кансалідацыі ўсходніх славян у 
складзе Кіеўскай Русі. Гандлёвыя сувязі з арабскім Усходам, Заходняй і 
Цэнтральнай Еўропай, гандаль з іншымі ўсходнеславянскімі княствамі. Грошы і 
грашовае абарачэнне на беларускіх землях. Асноўныя перыяды грашовага 
абарачэння. 

Роля знешнеэканамічных сувязяў у сацыяльна-эканамічным, палітычным і 
культурным прагрэсе беларускіх зямель у перыяд ранняга феадалізму. 

Тэма 3. Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель у складзе 
Вялікага Княства Літоўскага і за яго межамі ў сярэдзіне ХІІІ-першай 
палове ХVІ ст. 

Месца і роля беларускіх зямель у эканамічным развіцці ВКЛ. Уплыў 
заходне- і ўсходнееўрапейскіх гаспадарчых традыцый на развіццё эканомікі 
беларускіх зямель. Агульны стан развіцця сельскай гаспадаркі, рамяства і 
гандлю беларускіх зямель. Рост гарадоў і мястэчак. Цэхавая сістэма ў рамеснай 
вытворчасці і гандлёвай дзейнасці. Распаўсюджванне Магдэбургскага права. 
Аграрная рэформа Жыгімонта ІІ Аўгуста. Гандлёвыя правы і прывілеі. 

Беларускія землі ў сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных эканамічных 
сувязяў у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага, Жамойтскага і іншых 
зямель. Міжрэгіянальны гандаль, фарміраванне спецыялізацыі беларускіх 
зямель у складзе ВКЛ.  

Удзел беларускіх зямель у знешнім гандлі: умовы, напрамкі, формы і 
змест. Гандлёвыя шляхі. Уплыў “рэвалюцыі цэн” у Еўропе на знешнюю і 
транзітную гандлёвую дзейнасць насельніцтва беларускіх зямель, яе рост і 
змены ў структуры. Экспарт і імпарт. Роля транзітнага гандлю ў развіцці 
дзяржавы. Развіццё грашова-крэдытных адносінаў, пераход ад рэгіянальных да 
агульнадзяржаўнай грашовай сістэмы ВКЛ. 

Тэма 4. Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў сістэме 
рэгіянальных і міждзяржаўных узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай 
у другой палове ХVІ – другой палове ХVІІІ ст. 

Эканамічны і мытны статус беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай. 
Рэгіянальныя і міждзяржаўныя эканамічныя сувязі Беларусі.  

Развіццё эканомікі і эканамічных сувязяў беларускіх зямель у другой 
палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст., абарона ўласных эканамічных інтарэсаў. 
Рэгуляванне ўнутранага і знешняга гандлю нормамі Статута ВКЛ 1588 г. 
Гандлёвыя прывілеі феадальнага саслоўя, гарадскога насельніцтва, абарона 
ўласных эканамічных і знешнегандлёвых інтарэсаў у ВКЛ. 

Эканамічны заняпад на беларускіх землях у сярэдзіне ХVІІ – першай 
палове ХVІІІ ст. і яго прычыны. Скарачэнне насельніцтва, сельскагаспадарчай і 
гарадской вытворчасці, ўнутрыдзяржаўнага міжрэгіянальнага і знешняга 
гандлю. Асаблівасці эканамічных сувязяў з Расіяй, Польшчай, Украінай, з 
еўрапейскімі краінамі.  

Выхад з крызісу на Беларусі ў сярэдзіне – другой палове ХVІІІ ст. і яго 
перадумовы. Рост попыту на збожжа на еўрапейскім рынку і актывізацыя 
знешнегандлёвай дзейнасці насельніцтва беларускіх зямель. Развіццё сельскай 
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гаспадаркі. Пашырэнне мануфактурнай вытворчасці, выкарыстанне 
заходнееўрапейскага і іншага замежнага вопыту ў развіцці мануфактурнай 
вытворчасці. Будаўніцтва дарог і каналаў, развіццё шляхоў зносін. Грашова-
крэдытныя адносіны ў Рэчы Паспалітай і асаблівасці грашовага абарачэння на 
беларускіх землях.  

Развіццё міжрэгіянальнага і знешняга гандлю беларускіх зямель у перыяд 
эканамічнага аднаўлення Рэчы Паспалітай. Асноўныя напрамкі знешняга 
гандлю, экспартная і імпартная прадукцыя. 

Тэма 5. Унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя сувязі Беларусі ў 
складзе Расійскай імперыі (другая палова ХVІІІ-пачатак ХХ ст.). 

Эканамічныя сувязі беларускіх губерняў у складзе Расійскай імперыі, іх 
удзел у знешнеэканамічных адносінах Расіі. Развіццё і пашырэнне 
міжрэгіянальных сувязяў беларускіх губерняў у складзе Расіі. Фарміраванне 
вытворчай і таварнай спецыялізацыі Беларусі на расійскім і знешнім рынках. 
Аграрная спецыялізацыя Беларусі і адносна высокі ўзровень развіцця аграрнай 
вытворчасці. Лесанарыхтоўкі і лесараспрацоўкі.  

Развіццё транспартнай інфраструктуры. Чыгуначнае будаўніцтва і роля 
чыгункі ў актывізацыі міжрэгіянальнага, знешняга гандлю беларускіх губерняў, 
развіцці расійскага гандлю з Еўропай. Водныя гандлёвыя шляхі і развіццё 
рачнога транспарту. Грунтовыя дарогі.  

Грашова-крэдытныя адносіны і развіццё банкаўскай сістэмы. Расійскі 
капітал у фінансавай сферы Беларусі. Манапалістычныя аб’яднанні і іх склад. 
Удзел беларускіх губерняў у знешнім гандлі Расіі. Экспарт і імпарт беларускіх 
губерняў. Замежныя інвестыцыі, сумесныя і замежныя прадпрыемствы на 
Беларусі. 
РАЗДЗЕЛ ІІ. ФАРМІРАВАННЕ І РАЗВІЦЦЁ СІСТЭМЫ ЭКАНАМІЧНЫХ 
СУВЯЗЯЎ БЕЛАРУСІ ПАСЛЯ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ І Ў 
СКЛАДЗЕ СССР. 

Тэма 6. Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг.  
Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 1917-1941 гг. 

Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, грамадзянская вайна і ўвядзенне 
новых умоў гаспадарання, міжрэгіянальнага і знешняга гандлю. Складаны шлях 
утварэння беларускай рэспублікі і выдзяленне Беларусі як адміністрацыйнай 
тэрыторыяльнай адзінкі – акрэсленага суб’екта міжрэгіянальных і 
знешнеэканамічных сувязяў. 

Савецка-польская вайна і падзел тэррыторыі Беларусі на заходнюю і 
ўсходнюю. Асаблівасці эканомікі, унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя 
сувязі Заходняй Беларусі.  

Утварэнне СССР. Узбуйненне тэрыторыі БССР. Асаблівасці развіцця 
ўнутрысаюзных эканамічных сувязяў БССР, знешнеэканамічныя сувязі ў гады 
новай эканамічнай палітыкі, гады першых даваенных пяцігодак і фарміравання 
камандна-адміністрацыйнай эканамічнай сістэмы. Умовы ажыццяўлення 
ўнутрысаюзных эканамічных сувязяў, правядзенне індустрыялізацыі ў БССР. 
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Дзяржаўная манаполія знешняга гандлю, экспарт і імпарт, асноўныя 
знешнегандлёвыя партнёры. 

Пачатак Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. Эвакуацыя на 
ўсход насельніцтва і маёмасці з Беларусі, праца на карысць агульнай перамогі. 
Дапамога беларускім партызанам і падпольшчыкам за кошт агульнасаюзных 
рэсурсаў у барацьбе супраць акупантаў. 

Тэма 7. Пасляваеннае аднаўленне эканомікі і пачатак фарміравання 
новай сістэмы эканамічных сувязяў БССР у 1944-1950 гг.  

Геапалітычныя і эканамічныя змены ў свеце пасля Другой сусветнай 
вайны. Утварэнне сацыялістычнай сістэмы і адсоўванне межаў сферы ўплыву 
СССР на Захад. Стратэгія савецкага ўрада ў дачыненні да эканамічных 
прыярытэтаў у аднаўленні і развіцці эканомікі Беларусі. Новая канцэпцыя 
развіцця цяжкай і ваеннай прамысловасці на тэрыторыі Беларусі. 

Эканамічныя страты Беларусі ў вайне. Рээвакуацыя маёмасці, вывезенай з 
БССР у пачатку вайны. Выкарыстанне рэсурсаў СССР для аднаўлення эканомікі 
Беларусі. Братняя дапамога савецкіх рэспублік у аднаўленні гаспадаркі 
Беларусі. 

Германскія рэпарацыі і іх роля ў аднаўленні эканомікі БССР, стварэнні яе 
прынцыпова новай структуры. Міжнародныя дагаворы, ў адпаведнасці з якімі 
ізымаліся рэпарацыі, іх абгрунтаванасць. Структура рэпарацый. Віды і аб'ём 
рэпарацыйных паставак у БССР. Фарміраванне новай структуры прамысловасці 
Беларусі, новых відаў вытворчасці. 

Дапамога ААН-ЮНРРА пасляваеннай Беларусі. Віды і структура 
паставак харчовых прадуктаў, абсталявання, тэхнікі па лініі ААН-ЮНРРА. 

Фарміраванне новых эканамічных узаемаадносінаў беларускай рэспублікі з 
агульнасаюзным эканамічным комплексам, а таксама з краінамі сацыялістычнай 
садружнасці. Пабудова падмурку эканомікі Беларусі як "зборачнага цэха" 
СССР. Стварэнне новай сістэмы эканамічных сувязяў Беларусі ў складзе СССР і 
з іншымі краінамі ў 1945–1950-х гг. Развіццё машынабудавання і 
металаапрацоўкі, ваеннай вытворчасці. 

Тэма 8. Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі рэспублікамі і 
рэгіёнамі СССР у 1950-х-пачатку 1990-х гг. 

Фарміраванне прамысловага комплексу БССР як “зборачнага цэха” Саюза. 
Структура прамысловасці і яе эвалюцыя. Прыярытэтныя галіны вытворчасці. 
Найбольш буйныя прамысловыя прадпрыемствы, пабудаваныя ў 50-80-я гг. ХХ 
ст. Залежнасць беларускіх прадпрыемстваў ад завозімай з іншых рэгіёнаў СССР 
сыравіны і пастаўка прадукцыі ў іншыя рэгіёны Саюза. Пытанне 
абгрунтаванасці і эканамічнай мэтазгоднасці гэтых сувязяў. 

Будаўніцтва энэргасістэмы "Мір" і месца ў ёй тэрыторыі Беларусі. 
Эканамічныя сувязі сельскай гаспадаркі Беларусі з іншымі рэгиёнамі 

СССР. Сельскагаспадарчая спецыялізацыя БССР. Пабудова мяса-малочных 
комплексаў. Завоз кармоў. Вываз мяса, мясных і малочных прадуктаў: 
структура і напрамкі.  
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Транспартная сістэма Беларусі і яе роля ў агульнасаюзных і 
міждзяржаўных перавозках. Віды транспарту і іх суадносіны па значнасці. 
Газаправоды і нафтаправоды на тэрыторыі БССР, іх значэнне для развіцця 
эканамічных сувязяў Саюза ССР і сацыялістычных краін. Структура перавозак. 
Перавозкі міжрэспубліканскія і міждзяржаўныя. 

Абмен кадрамі і працоўнымі рэсурсамі, развіццё навукова-тэхнічнага 
супрацоўніцтва і ўдзел БССР у выкананні агульнасаюзных праграм. 
Міжрэспубліканскае сацыялістычнае спаборніцтва. Структура працоўных 
рэсурсаў Беларусі і яе эвалюцыя. Прыток кадраў з Саюза і выезд беларусаў на 
працу за межы рэспублікі. Развіццё беларускай навукі і высокатэхналагічных 
вытворчасцяў. Касмічныя і ваенныя распрацоўкі. 
Тэма 9. Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі Савецкага 
Саюза ў 1950-х-пачатку 1990-х гг. 

Пашырэнне ўдзелу БССР у знешнеэканамічнай дзейнасці СССР, доля і 
наменклатура беларускай прадукцыі ў агульнасаюзным экспарце, імпарт 
замежнай прадукцыі ў Беларусь. Умовы ажыццяўлення Беларускай рэспублікай 
знешнеэканамічнай дзейнасці. 

Асноўныя напрамкі і дасягненні эканамічнага супрацоўніцтва БССР у 
межах СЭЎ, з іншымі сацыялістычнымі краінамі. Экспарт і імпарт: напрамкі і 
структура. Удзел у сацыялістычным падзеле працы. Навукова-тэхнічнае 
супрацоўніцтва. Абмен кадрамі, вытворчай і навуковай дакументацыяй. 

Кірункі і асаблівасці эканамічных сувязяў БССР з развітымі 
капіталістычнымі краінамі. Віды сувязяў. Краіны і іх градацыя ў эканамічным 
супрацоўніцтве з БССР. Экспарт і імпарт. Цэнавая палітыка. 

Эканамічныя сувязі БССР з краінамі “трэцяга свету”. Напрамкі і віды 
сувязяў. Ідэалагічная барацьба за ўплыў на палітыку краін, якія сталі на шлях 
развіцця. Экспарт і імпарт. Падрыхтоўка спецыялістаў для краін “трэцяга 
свету”. Інвестыцыі ў развіццё прамысловасці і іншыя аб'екты: удзел Беларусі. 
Праца беларускіх спецыялістаў у краінах, якія сталі на шлях развіцця. 

Удзел Беларусі ў міжнародных эканамічных выставах і яе дасягненні. 
Найбольш якасныя ўзоры прадукцыі, атрыманне ўзнагарод. Правядзенне 
міжнародных выстаў у БССР. 

РАЗДЗЕЛ ІІІ. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ СІСТЭМЫ 
ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.  

Тэма 10. Распад СССР і фарміраванне знешнеэканамічнай палітыкі 
Рэспублікі Беларусь, трансфармацыя сістэмы знешнеэканамічных сувязяў. 
Удзел у міжнародных эканамічных аб’яднаннях. 

Распад СССР, сацыялістычнай садружнасці і крызис былой сістэмы 
эканамічных сувязяў Беларусі. Адыход ад сацыялістычнага шляху цэнтральна-
еўрапейскіх краін. Распад Савета Эканамічнай Узаемадапамогі (СЭУ). Крызіс 
"перабудовы", "парад суверэнітэтаў" саюзных рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі 
аб суверэнітэце Беларусі. Утварэнне СНД. Рэзкае скарачэнне эканамічных 
сувязяў з былымі рэспублікамі СССР і іншымі краінамі свету. 
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Станаўленне суверэнітэту і ўмацаванне дзяржаўнай незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь. Вызначэнне прыярытэтаў знешнеэканамічнай палітыкі і 
фарміраванне сістэмы кіравання знешнеэканамічнай дзейнасцю. 

Удзел Рэспублікі Беларусь у міжнародных эканамічных аб’яднаннях у 
межах СНД. Удзел у міжнародных фінансавых арганізацыях. Перспектывы 
ўступлення ў Сусветную гандлёвую арганізацыю (СГА). 

Тэма 11. Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь. 
Развіццё заканадаўчай базы знешнегандлёвай дзейнасці Рэспублікі 

Беларусь. Экспартна-імпартная палітыка ўрада краіны. 
Асноўныя віды знешнегандлёвай дзейнасці Беларусі і іх суадносіны. 

Дынаміка экспарту і імпарту Беларусі. Структура экспарту і імпарту і яе 
змяненні. Экспарт і імпарт тавараў і паслуг. Праблема адмоўнага 
знешнегандлёвага сальда і шляхі яе вырашэння.  

Краіны – асноўныя знешнегандлёвыя партнёры Рэспублікі Беларусь.  
Тэма 12. Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і навукова-

тэхнічным супрацоўніцтве, міжнародных аб’яднаннях, стварэнне ўмоў для 
прыцягнення замежных інвестыцый. 

Асаблівасці ўдзелу Беларусі ў міжнароднай вытворчай кааперацыі. 
Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва. Стварэнне ўмоў для арганізацыі Парка 
высокіх тэхналогій і яго дзейнасць. 

Прыцягненне замежных інвестыцый, стварэнне сумесных і замежных 
прадпрыемстваў, фінансава-прамысловых груп. Кітайска-Беларускі парк “Вялікі 
камень”. 

Удзел у міжнародных выставах, арганізацыя такіх выстаў у Беларусі. 
Развіццё турызму і турыстычнай інфраструктуры. 
Стварэнне свабодных эканамічных зон і іх дзейнасць. Рост колькасці 

прадпрыемстваў і інвестыцый. Дынаміка рабочых месцаў. Падатковыя ільготы. 
Рост вытворчасці, экспарт і імпарт свабодных эканамічных зон. 

Тэма 13. Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй і іншымі 
краінамі СНД. 

Прычыны і перадумовы эканамічнага супрацоўніцтва з Расіяй і іншымі 
краінамі СНД як асноўнага напрамку знешнеэканамічнай палітыкі дзяржавы. 
Эканамічныя аб'яднанні ў межах СНД. Узаемадапаўняльнасць эканомік. 
Праблемы выхаду на сусветныя рынкі. Утварэнне ЕўрАзЭС. Стварэнне ЕАЭС і 
яго дзейнасць. 

Дагаворная база і асноўныя формы эканамічных сувязяў з Расіяй. Этапы 
ўтварэння Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Расійскі кірунак – прыярытэт 
знешнеэканамічнай палітыкі Беларусі. Значэнне развіцця эканамічных сувязяў з 
Беларуссю для Расіі. Узаемныя прэферэнцыі. Праблемы паглыблення 
эканамічных сувязяў з Расіяй. Экспарт і імпарт. Праблема адмоўнага гандлёвага 
сальда і шляхі яе вырашэння. Утварэнне сумесных прадпрыемстваў. Палітыка 
супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі.  

Дзейнасць па захаванні і аднаўленні эканамічнага партнёрства з краінамі 
СНД. Вырашэнне эканамічных пытанняў у межах Выканкама СНД, Саветаў 
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глаў дзяржаў і глаў урадаў, эканамічных камісій. Дынаміка экспарту і імпарту 
Беларусі з краінамі СНД.  
Тэма 14. Развіццё эканамічных узаемаадносінаў Беларускай дзяржавы з 
краінамі па-за межамі СНД.  

Рэйтынг краін па-за СНД ў знешнегандлёвых сувязях Беларусі па велічыні 
тавараабароту, экспарту і імпарту, інвестыцыях, колькасці сумесных і 
замежных прадпрыемстваў. 

Эканамічная палітыка Беларусі ва ўзаемаадносінах з еўрапейскімі 
краінамі, у тым ліку з краінамі Еўрапейскага Саюзу. Экспарт і імпарт. Дынаміка 
гандлёвага сальда. Тавары, канкурэнтаздольныя на еўрапейскім рынку. 
Стварэнне сумесных прадпрыемстваў. Замежныя прадпрыемствы з удзелам 
еўрапейскіх краін. Інвестыцыі еўрапейскіх краін у эканоміку Беларусі. 
Супрацоўніцтва з еўрапейскімі эканамічнымі арганізацыямі. Праблемы 
эканамічных ўзаемаадносінаў з еўрапейскімі краінамі. 

Эканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь з і іншымі развітымі краінамі 
свету. Дынаміка і наменклатура экспарту–імпарту. Інвестыцыі. Сумесныя і 
замежныя прадпрыемствы. 

Стан, задачы і перспектывы развіцця эканамічных адносінаў Беларусі з 
краінамі Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. Развіццё эканамічных сувязяў з 
Кітаем – асноўным партнёрам у азіяцкім рэгіёне. Эканамічнае супрацоўніцтва з 
Венесуэлай і Бразіліяй. Дынаміка і змест экспарту–імпарту з краінамі Азіі, 
Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. Інвестыцыі. Сумесныя і замежныя 
прадпрыемствы.  

ЗАКЛЮЧЭННЕ.  
Асноўныя вынікі і ўрокі развіцця знешнеэканамічных сувязяў Беларусі ад 

старажытных часоў да нашых дзён. Найважнейшыя задачы і перспектывы 
фарміравання шматвектарнай сістэмы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі 
Беларусь. 

 



 
 

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» 
для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі ФМЭА, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” 

(ДАЗ/ДАІ) 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 
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і Колькасць гадзін 

КСР 

Л Пз Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Уводзіны. Раздзел І. Эвалюцыя форм, зместу і 

напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва 
беларускіх зямель у ІІІ-ІІ тысячагоддзях да н.э. 
– пачатку ХХ ст. 

14  8    

 

 

 

1 Уводзіны ў дысцыпліну 2        Апытанне,рэфераты 
2 Эканамічныя сувязі насельніцтва беларускіх 

зямель у першабытную эпоху 2  1    
 

 Апытанне,рэфераты 

3 Асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця 
эканамічных сувязяў беларускіх зямель у перыяд 
раннефеадальных дзяржаў-княстваў (ІХ-першая 
палова ХІІІ ст.) 

2  1  

  

  Апытанне,рэфераты 

4 Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель 
у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго 
межамі ў сярэдзіне ХІІІ-першай палове ХVІ ст 

4  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

5 Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 
сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных 
узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай у 
другой палове ХVІ-другой палове ХVІІІ ст. 

2  2 

   

 

 

Апытанне,рэфераты 

6 Унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя сувязі 
Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (другая 
палова ХVІІІ-пачатак ХХ ст.) 

2  2 
   

 
 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 Раздзел ІІ. Фарміраванне і развіццё сістэмы 12  6       
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эканамічных сувязяў Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 

7 Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг. 2        Апытанне,рэфераты 

8 
Пасляваеннае аднаўленне эканомікі і пачатак 
фарміравання новай сістэмы эканамічных сувязяў 
БССР у 1945-1950 гг. 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

9 
Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі 
рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1950 – пач. 1990  
гг. 

4  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

10 Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі 
Савецкага Саюза ў 1950 – пач.  1990 гг. 4  2    

 
 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 
Раздзел ІІІ. Станаўленне і развіццё сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі 
Беларусь.  

22  10 
   

 

 

 

11 

Распад СССР і фарміраванне знешнеэканамічнай 
палітыкі Рэспублікі Беларусь, трансфармацыя 
сістэмы знешнеэканамічных сувязяў. Удзел у 
міжнародных эканамічных аб’яднаннях 

4  2 

   

 

 

 

12 Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь 4  2      Апытанне,рэфераты 

13 
Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і 
навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, стварэнне 
ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый 

4  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

14 Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі  з Расіяй і 
іншымі краінамі СНД 4  2    

 
 

Апытанне,рэфераты 

15 Развіццё эканамічных узаемаадносінаў дзяржавы 
з краінамі па-за межамі СНД 4  2    

 
 

Апытанне,рэфераты 
 

16 Заключэнне 2         
 Усяго гадзін 48  24      Залік 
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» 
для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі ІСГА, спецыяльнасці 1-23 01 05 “Сацыялогiя» 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 

Іншае* Форма кантролю 
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ня

тк
і Колькасць гадзін 

КСР 

Л Пз Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Уводзіны. Раздзел І. Эвалюцыя форм, зместу і 

напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва 
беларускіх зямель у ІІІ-ІІ тысячагоддзях да н.э. 
– пачатку ХХ ст. 

6  6    

 

 

 

1 Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі 
насельніцтва беларускіх зямель у першабытную 
эпоху, перыяд раннефеадальных дзяржаў-
княстваў 

2  2    

 

 

Апытанне,рэфераты 

2 Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель 
у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго 
межамі ў сярэдзіне ХІІІ – першай палове ХVІ ст. 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

3 Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 
сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных 
узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай і 
Расійскай імперыі (другая палова ХVІ – пачатак 
ХХ ст.) 

2  2 

   

 

 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 Раздзел ІІ. Фарміраванне і развіццё сістэмы 
эканамічных сувязяў Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 

6  4  
  

 
 

 

4 Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг. 2        Апытанне,рэфераты 

5 
Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі 
рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1945 – пач. 1990 
гг. 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 
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6 Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі 
Савецкага Саюза ў 1945 – пач. 1990-х гг. 2  2    

 
 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 
Раздзел ІІІ. Станаўленне і развіццё сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі 
Беларусь.  

6  6 
   

 

 

 

7 
Распад СССР і трансфармацыя сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Беларусі. Развіццё 
знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь 

2  2 
   

 

 

 

8 
Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і 
навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, стварэнне 
ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

9 
Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі  з Расіяй і 
іншымі краінамі СНД, з краінамі па-за межамі 
СНД. Заключэнне 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 Усяго гадзін 18  16      Залік 
 

  



17 
 

Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» 
для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі ІСГА, спецыяльнасці 1-23 01 06 “Палiталогiя (па напрамках» 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 

Іншае* Форма кантролю 
ведаў 

Л
ек

цы
і 

П
ра

кт
ы

чн
ы

я 
за

ня
тк

і 
С

ем
ін

ар
ск

ія
 

за
ня

тк
і 

Л
аб

ар
ат

ор
ны

я 
 

за
ня

тк
і Колькасць гадзін 

КСР 

Л Пз Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Уводзіны. Раздзел І. Эвалюцыя форм, зместу і 

напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва 
беларускіх зямель у ІІІ-ІІ тысячагоддзях да н.э. 
– пачатку ХХ ст. 

14  8    

 

 

 

1 Уводзіны ў дысцыпліну.  Эканамічныя сувязі 
насельніцтва беларускіх зямель у першабытную 
эпоху 

2  2    
 

 
Апытанне,рэфераты 

2 Асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця 
эканамічных сувязяў беларускіх зямель у перыяд 
раннефеадальных дзяржаў-княстваў (ІХ-першая 
палова ХІІІ ст.) 

2  2  

  

  Апытанне,рэфераты 

3 Развіццё эканамічных сувязяў беларускіх зямель 
у складзе Вялікага Княства Літоўскага і за яго 
межамі ў сярэдзіне ХІІІ-першай палове ХVІ ст. 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

4 Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 
сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных 
узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай у 
другой палове ХVІ-другой палове ХVІІІ ст. 

2  2 

   

 

 

Апытанне,рэфераты 

5 Унутрыдзяржаўныя і знешнеэканамічныя сувязі 
Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (другая 
палова ХVІІІ-пачатак ХХ ст.) 

2  2 
   

 
 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 Раздзел ІІ. Фарміраванне і развіццё сістэмы 
эканамічных сувязяў Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 

8  8  
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6 Эканамічныя сувязі Беларусі ў 1917-1944 гг. 2  2      Апытанне,рэфераты 

7 
Пасляваеннае аднаўленне эканомікі і пачатак 
фарміравання новай сістэмы эканамічных сувязяў 
БССР у 1945-1950 гг. 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

8 
Развіццё саюзнай кааперацыі БССР з іншымі 
рэспублікамі і рэгіёнамі СССР у 1950 – пач. 1990  
гг. 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

9 Развіццё эканамічных сувязяў БССР па-за межамі 
Савецкага Саюза ў 1950 – пач. 1990 гг. 2  2    

 
 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 
Раздзел ІІІ. Станаўленне і развіццё сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі 
Беларусь.  

22  10 
   

 

 

 

10 

Распад СССР і фарміраванне знешнеэканамічнай 
палітыкі Рэспублікі Беларусь, трансфармацыя 
сістэмы знешнеэканамічных сувязяў. Удзел у 
міжнародных эканамічных аб’яднаннях 

4  2 

   

 

 

 

11 Развіццё знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь 2  2      Апытанне,рэфераты 

12 
Удзел Беларусі ў міжнародным вытворчым і 
навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, стварэнне 
ўмоў для прыцягнення замежных інвестыцый 

2  2 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

13 Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі  з Расіяй і 
іншымі краінамі СНД 2  3    

 
 

Апытанне,рэфераты 

15 Развіццё эканамічных узаемаадносінаў дзяржавы 
з краінамі па-за межамі СНД. Заключэнне 2  3    

 
 

Апытанне,рэфераты 
Кантрольная работа 

 Усяго гадзін 30  30      Залік 
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» для завочнай формы 

атрымання вышэйшай адукацыі ФМЭА, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” (ЗАЗ) 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 
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КСР 

Л Пз Лаб 
 Уводзіны. Раздзел І. Эвалюцыя форм, зместу і 

напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва 
беларускіх зямель у ІІІ-ІІ тысячагоддзях да н.э. 
– пачатку ХХ ст. 

4  4    

 

 

 

1 Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі 
насельніцтва беларускіх зямель у ІІІ-ІІ 
тысячагоддзях да н.э. – першай палове ХVІ ст 

2  2    
 

 
Апытанне,рэфераты 

2 Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 
сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных 
узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай і 
Расійскай імперыі (другая палова ХVІ-пач. ХХ ст.) 

2  2    

 

 

Апытанне,рэфераты 

 Раздзел ІІ. Фарміраванне і развіццё сістэмы 
эканамічных сувязяў Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 

2  2    
 

 
 

3 Эканамічныя сувязяі Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 2  2    

  Апытанне,рэфераты 

 Раздзел ІІІ. Станаўленне і развіццё сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі 
Беларусь 

4  2 
   

 

 

 

4 Распад СССР, трансфармацыя сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Беларусі. Развіццё 
знешняга гандлю 

2  1 
   

 

 

Апытанне,рэфераты 

5 Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі з Расіяй, 
іншымі краінамі СНД, з краінамі па-за межамі 
СНД 

2  1 
   

 
 

Апытанне,рэфераты 

 Усяго гадзін 10  8      Залік 
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» для завочнай 
скарочанай формы атрымання вышэйшай адукацыі ФМЭА, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” (РАІ) 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 

Іншае* Форма кантролю 
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Л
аб

ар
ат

ор
ны

я 
 

за
ня

тк
і Колькасць гадзін 

КСР 

Л Пз Лаб 

 Уводзіны. Раздзел І. Эвалюцыя форм, зместу і 
напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва 
беларускіх зямель у ІІІ-ІІ тысячагоддзях да н.э. 
– пачатку ХХ ст. 

4  2    

 

 

 

1 Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі 
насельніцтва беларускіх зямель у ІІІ-ІІ 
тысячагоддзях да н.э. – першай палове ХVІ ст 

2  1    
 

 
Апытанне,рэфераты 

2 Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 
сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных 
узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай і 
Расійскай імперыі (другая палова ХVІ-пачатак ХХ 
ст.) 

2  1    

 

 

Апытанне,рэфераты 

 Раздзел ІІ. Фарміраванне і развіццё сістэмы 
эканамічных сувязяў Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 

2  2    
 

 
 

3 Эканамічныя сувязяі Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 2  2    

  Апытанне,рэфераты 

 Раздзел ІІІ. Станаўленне і развіццё сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі 
Беларусь 

2  2 
   

 

 

 

 Усяго гадзін 8  6      Залік 
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя знешнеэканамічных сувязяў Беларусі» для завочнай 
скарочанай формы атрымання вышэйшай адукацыі ВШКБ, спецыяльнасці 1-25 01 03 “Сусветная эканоміка” (ВВВ) 
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Назва раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 

Іншае* Форма кантролю 
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і Колькасць гадзін 

КСР 

Л Пз Лаб 

 Уводзіны. Раздзел І. Эвалюцыя форм, зместу і 
напрамкаў эканамічных сувязяў насельніцтва 
беларускіх зямель у ІІІ-ІІ тысячагоддзях да н.э. 
– пачатку ХХ ст. 

4  2    

 

 

 

1 Уводзіны ў дысцыпліну. Эканамічныя сувязі 
насельніцтва беларускіх зямель у ІІІ-ІІ 
тысячагоддзях да н.э. – першай палове ХVІ ст 

2  1    
 

 
Апытанне,рэфераты 

2 Стан і асаблівасці эканамічных сувязяў Беларусі ў 
сістэме рэгіянальных і міждзяржаўных 
узаемаадносінаў у складзе Рэчы Паспалітай і 
Расійскай імперыі (другая палова ХVІ-пачатак ХХ 
ст.) 

2  1    

 

 

Апытанне,рэфераты 

 Раздзел ІІ. Фарміраванне і развіццё сістэмы 
эканамічных сувязяў Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 

2  2    
 

 
 

3 Эканамічныя сувязяі Беларусі пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў складзе СССР 2  2    

  Апытанне,рэфераты 

 Раздзел ІІІ. Станаўленне і развіццё сістэмы 
знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі 
Беларусь 

2  2 
   

 

 

 

 Усяго гадзін 8  6      Залік 
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