
Пытанні  да заліку па курсу “Эканамічная гісторыя Беларусі” (выкл. 

Кавалёва Н.М.) 

 

1. Першабытнаабшчынны лад, храналагічныя рамкі існавання 

першабытнаабшчыннага ладу на Беларусі. 

2. Зараджэнне і эвалюцыя прысвойваючай формы гаспадаркі. 

3. Узнікненне вытвараючай формы гаспадаркі. Асаблівасці “неалітычнай 

рэвалюцыі” на Беларусі. 

4. Разлажэнне першабытнаабшчыннага ладу. Пачатак пераходу да класавага 

грамадства. 

5. Асноўныя рысы i перыядызацыя феадальнага спосабу вытворчасцi. 

6. Станаўленне раннефеадальнай эканомікі на тэрыторыi Беларусi ў IX – 

першай палове XIII ст.  

7. Эвалюцыя формаў землеўладання i землекарыстання ў ХIII – XVI стст. 

Фармаванне сацыяльнай структуры феадальнага грамадства. 

8. Асноўныя этапы запрыгоньвання сялянства. “Другое выданне 

прыгонніцтва.” 

9. Развіццё рамяства на беларускіх зелях. Магдэбургскага права i яго ўплыў на 

эканамiчнае развiццё гарадоў. 

10. Развiццё гандлю, грашовага абарачэння i крэдытных адносiн у перыяд 

феадалізму. 

11. Эканамiчнае становiшча Беларусi ў часы позняга феадалiзму (другая палова 

XVII – XVIII стст.). 

12. Капіталізм як грамадска-эканамічны лад. Развіццё і зацвярджэнне 

капіталістычнага ўкладу ў Еўропе і Амерыцы. 

13. Зараджэнне капіталістычных адносін на беларускіх землях у другой палове 

XVIII – першай палове XIX ст. 

14. Спробы гаспадарчых рэформаў М.М. Сперанскага, Я.Ф. Канкрына, П.Д. 

Кiсялёва i iх ажыццяўленне на беларускiх землях. 

15. Асаблівасці рэалізацыі рэформы 1861 года на Беларусі. 

16. Развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы ў парэформенны 

час. 

17. Тры стадыi капiталiзму ў прамысловасцi Беларусi ў другой палове XIX ст. 

Завяршэнне прамысловага перавароту, яго асаблiвасцi ў беларускiх 

губернях. 

18. Эканамічнае развіццё Беларусі ў перыяд манапалістычнага капіталізму. 

19. Сталыпiнская аграрная рэформа i асаблiвасцi яе ажыццяўлення на Беларусi. 

20. Развiццё транспарту, унутранага i знешняга гандлю ў другой палове XIX ст.  

21. Фiнансы i крэдытная сiстэма ў другой палове XIX ст. Грашовая рэформа 

С.Віттэ. 

22. Стварэнне асноў сацыялістычнай эканомікі ў першыя гады Савецкай улады. 

23. Эканамiчны змест i наступствы палiтыкi “ваеннага камунiзму.” 

24. Сутнасць новай эканамiчнай палiтыкi. Асаблівасці ажыццяўлення нэпа ў 

БССР. 

25. Неабходнасць iндустрыялiзацыi і асаблiвасцi яе ажыццяўлення ў БССР ў 

гады першых пяцігодак. 

26. Прымусовая калектывiзацыя, яе ход, тэмпы, метады правядзення i вынiкi. 

27. Фармаванне адміністрацыйна-каманднай сістэмы кіравання эканомікай. 

28. Гаспадарка Заходняй Беларусi ў складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.). 

29. Першыя сацыялістычныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі (1939 – 1941 

гг.). 

30. Стан эканомiкi Беларусi ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941 – 1945 гг.). 



31. Складанасці і спецыфіка пасляваеннага аднаўлення эканомікі ў БССР. 

32. Курс на апераджальны рост у рэспубліцы цяжкай прамысловасці. Спробы 

сацыяльнай пераарыентацыi эканомiкi ў 1950-х гг. 

33. Асноўныя тэндэнцыі індутрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах навукова-

тэхнічнай рэвалюцыі. Гаспадарчая рэформа 1965 г.: мэты і сутнасць. 

34. Асаблівасці развіцця эканомікі Беларусі ў 1970 – першай палове 1980-х гг. 

Фактары знiжэння тэмпаў эканамiчнага росту ў першай палове 1980-х гг. 

35. Першыя спробы перабудовы эканомікі ў другой палове 1980-х гг., прычыны 

іх правалу. 

36. Неабходнасць радыкальных эканамічных рэформаў. Эканамiчная рэформа 

1987 г. і яе вынікі. 

37. Прычыны і праявы крызісу савецкай эканамічнай сістэмы. Эканамічныя 

прычыны распаду СССР. 

38. Пошук шляхоў пераходу да рыначнай эканомікі. Праграма пераходу 

Рэспублiкi Беларусь да рыначных адносiн. 

39. Станаўленне і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай 

эканомікі. 

40.  Знешнеэканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь. Удзел Беларусі ў 

эканамічнай інтэграцыі на постсавецкай прасторы. 

 

Літаратура: 

 

1. Кавалёва Н.М., Малыхіна Л.Ю. Вывучэнне праблем эканамічнай гісторыі ў курсе 

“Гісторыя Беларусі”: вучэбна-метадычны дапаможнік / Агуль. рэд. Н.М. Кавалёва. 

– Брэст: УО “БрДТУ”, 2010. – 88 с. 

2. Экономическая история Беларуси: учебное пособие / [В.И. Голубович и др.: под 

ред. В.И. Голубовича]. – 5-е изд. – Минск: Современная школа, 2007. – 390 с. 

3. Экономическая история зарубежных стран: Учебное пособие для вузов / Н. И. 

Полетаева, В. И. Голубович, Пашкевич Л.Ф. и др.; Под ред. В.И. Голубовича. – 3-е 

изд., доп. и перераб. – Минск: Интерпрессервис: Экоперспектива, 2002. – 591 с. 

 
 


