
Пытанні да заліку па дысцыпліне “Эканамічная гісторыя Беларусі” 

 
1. Прадмет, функцыі і задачы курса "Эканамічная гісторыя Беларусі". 

2. Крыніцы вывучэння эканамічнай гісторыі Беларусі. 

3. Перыядызацыя і метадалогія эканамічнай гісторыі Беларусі. 

4.  Гаспадарка першабытных людзей на беларускіх землях. Характарыстыка 

прысвойваючай і вытворчай гаспадарак. 

5. Разлажэнне першабытных адносін і асаблівасці пераходу Старажытнай Беларусі да 

феадалізму. 

6. Станаўленне феадальнай эканомікі на тэрыторыі Беларусі ў ІХ–ХІІ ст. Сутнасць, 

характэрныя рысы і перыядызацыя феадальнага спосабу вытворчасці. 

7. Эканамічнае развіццѐ беларускіх зямель у IX- першай пал. XIII ст. 

8. Феадальная раздробленасць і яе ўплыў на эканамічнае развіццѐ беларускіх зямель. 

9. Значэнне ўтварэння ВКЛ для эканамічнага развіцця беларускіх зямель. 

10. Сельскагаспадарчая вытворчасць на беларускіх землях у другой палове ХІІІ – 

першай палове ХVІ ст. Катэгорыі залежных сялян. 

11. Аграрная рэформа “валочная памера”: неабходнасць, змест, вынікі.  

12. Юрыдычнае афармленне прыгоннага права ў Вялікім княстве Літоўскім. 

13. Развіццѐ таварна-грашовых адносін. Беларускія гарады ў ХІІІ – ХVІІ ст. 

14. Эканамічны заняпад у другой палове ХVІІ  - першай палове ХVІІІ ст. і асаблівасці 

аднаўленчага перыяду. 

15. Спробы мадэрнізацыі эканомікі Беларусі ў другой палове ХVІІІ ст. Развіццѐ 

мануфактурнай вытворчасці. 

16. Падзелы Рэчы Паспалітай. Сацыяльна-эканамічныя вынікі далучэння беларускіх 

зямель да Расійскай імперыі. 

17. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы ў пачатку ХІХ ст. Развіццѐ эканомікі 

беларускіх губерняў у першай палове ХІХ ст. 

18. Аграрная рэформа 1861: прычыны, асноўныя палажэнні, вынікі. 

19. Асаблівасці правядзення адмены прыгоннага права на тэрыторыі Беларусі. Уплыў 

паўстання К. Каліноўскага на палітыку ўрада. 

20. Буржуазныя рэформы 60 – 70-х гг. ХІХ ст. і іх значэнне. Асаблівасці рэформ на 

тэрыторыі Беларусі. 

21. Развіццѐ капіталізма ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 

22. Развіццѐ прамысловасці і транспарту ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 

23. Асаблівасці развіцця прамысловасці Беларусі на пачатку ХХ ст. 

24. Сталыпінская аграрная рэформа, яе змест і вынікі для сельскай гаспадаркі 

Беларусі. 

25. Эканоміка Беларусі ў гады першай сусветнай вайны. Вынікі вайны для Беларусі. 

26. Эканамічнае развіццѐ Беларусі пасля лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай 

рэвалюцыі 1917 г. Эканамічная палітыка Часовага ўрада. 

27. Першыя сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні бальшавікоў на тэрыторыі 

Беларусі пасля кастрычніка 1917 г. Эканамічны змест і сутнасць палітыкі “ваеннага 

камунізму”.  

28. Новая эканамічная палітыка (НЭП): прычыны ўвядзення, сутнасць і значэнне. 

29. Адыход ад НЭПа і фармаванне камандна-адміністрацыйнай сістэмы ў канцы 20-х 

– пачатку 30-х гг. 

30. Палітыка індустрыялізацыі, яе асаблівасці і вынікі ў Беларусі. 

31. Калектывізацыя ў Беларусі, яе ход і вынікі. 



32. Эканоміка Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

33. Аднаўленне і развіцце эканомікі Беларусі у пасляванныя час.Спробы 

рэфарміравання і сацыяльнай пераарыентацыі эканомікі ў 1950–60-я гг. ХХ ст. 

34. Эканамічнае развіцце Беларусі ў 1970–першай палове 1980-х гг. Нарастанне 

крызісных з’яў. 

35. Пошукі шляхоў перабудовы эканамічных адносін у другой палове 1980-х гг. 

Праграма пераходу да рынку. 

36. Стан эканомікі Рэспублікі Беларусь у 1991-1995. Пачатак рыначных рэформ. 

37.  Станаўленне і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна-арыентаванай рыначнай 

эканомікі. Дзяржаўныя праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі 

Беларусь. 

38. Знешнеэканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь. Удзел Рэспублікі Беларусь у 

эканамічнай інтэграцыі на постсавецкай прасторы.  

39. Сучасны стан беларускай эканомікі. 


