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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 61 страницу, 10 рисунков, 6 таблиц, 57 

использованных источников. 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, 

ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ. 

Объект исследования – государственно-частное партнерство как форма 

взаимодействия государства и частного бизнеса. 

 Предмет исследования – система отношений между государством и 

бизнесом, складывающаяся в процессе инвестирования. 

 Цель исследования – раскрыть особенности государственно-частного 

партнерства как фактора формирования благоприятной инвестиционной 

среды.   

 

 В процессе исследования был использован диалектический метод, 

предопределяющий изучение явлений в их постоянном развитии и 

взаимосвязи. В работе применялись также исторический метод, методы 

ситуационного, структурно-функционального, экономико-статистического, 

компаративного анализа, табличная и графическая интерпретация эмпирико-

фактологической информации. 

На основе имеющихся в истории экономической науки теоретико-

методологических подходов, в дипломной работе раскрывается сущность и 

роль инвестиций и инвестиционной среды в развитии экономики, а также 

возможности использования механизмов государственно-частного 

партнерства для формирования благоприятной инвестиционной среды. 

Изучен исторический опыт развития государственно-частного партнерства в 

различных странах и возможности применения этого опыта в Республике 

Беларусь с учетом особенностей ее национальной экономики. 

Проанализированы особенности становления государственно-частного 

партнерства в Республике Беларусь и   сформулированы предложения по его 

дальнейшему развитию. 

 

Автор подтверждает, что работа была выполнена самостоятельно, 

приведенные в ней материалы являются достоверными, а все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

У дыпломную работу ўваходзяць 61 старонка, 10 малюнкаў, 6 табліц, 

57 крыніц. 

 

ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЁРСТВА, ІНВЕСТЫЦЫІ, 

ІНВЕСТЫЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПРАЕКТ, 

IНФРАСТРУКТУРА, ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ ЭКАНОМІКІ. 

Аб’ект даследавання– дзяржаўна-прыватнае партнёрства як асаблiвая 

форма рэалiзацыi iнвестыцыйных праектаў. 

 Прадмет даследавання – забеспячэнне інвестыцыйнай дзейнасці 

пасродкам механізму дзяржаўна-прыватнага партнёрства.  

 Мэта даследавання – выяўленне інвестыцыйнага патэнцыялу і 

асаблівасцяў развіцця інстытута ДПП.  

 

У працэсе даследавання быў выкарыстаны дыялектычны метад, які 

прадвызначае вывучэнне з'яў у іх пастаянным развіцці і ўзаемасувязі. У рабоце 

ўжываліся таксама гістарычны метад, метады сітуацыйнага, структурна-

функцыянальнага, эканоміка-статыстычнага, кампаратыўнага аналізу, 

таблічная і графічная інтэрпрэтацыя эмпірыка-факталагічнай інфармацыі. 

На заснаваннi наяўных у гісторыі эканамічнай навукі тэарэтыка-

метадалагічных падыходаў, у дыпломнай рабоце раскрываецца сутнасць і роля 

інвестыцый і інвестыцыйнага асяроддзя ў развіцці эканомікі, а таксама 

магчымасці выкарыстання механізмаў дзяржаўна-прыватнага партнёрства для 

фарміравання спрыяльнага інвестыцыйнага асяроддзя. Быў вывучаны 

гістарычны вопыт развіцця дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў розных 

краінах і магчымасці прымянення гэтага вопыту ў Рэспубліцы Беларусь з 

улікам асаблівасцяў яе нацыянальнай эканомікі. Былi прааналізаваны 

асаблівасці станаўлення дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў Рэспубліцы 

Беларусь і сфармуляваны прапановы па яго далейшаму развіццю.  

 

 Аўтар пацвярджае, што работа выканана самастойна, прыведзеныя ў ёй 

матэрыялы з'яўляюцца дакладнымі, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 

іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  
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ABSTRACT 

Thesis: 61 pages, 10 illustrations, 6 tables, 57 sources. 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, INVESTMENT, INVESTMENT 

ENVIRONMENT, INVESTMENT PROJECT, INFRASTRUCTURE, STATE 

REGULATION OF ECONOMY. 

The object of research is public-private partnership as a special form of 

investment projects realization.   

 The subject of research is supporting investment activity through public-

private partnership instrument.  

The aim of research is detection of investment potential and characteristics of 

PPP development.  

  

Dialectical method, which predetermines the study of occurrences in their 

constant development and interrelation, was used in the process of research. 

Historical method, methods of situational, structural-functional, economic and 

statistical, comparative analysis, tabular and graphical interpretation of the empirical 

and factual information were also used in the paper. 

On the basis of theoretical and methodological approaches of the history of 

economic science, the research paper reveals the essence and the role of investment 

and investment environment in the development of economy and possibilities of 

public-private partnership use to create a favorable investment environment. It 

explores historical experience of public-private partnerships development in various 

countries and possibilities of using this experience in the Republic of Belarus, taking 

into account specific features of its national economy. The features of establishment 

of public-private partnership in the Republic of Belarus and proposals for its further 

development are analyzed and described.  

 

The author confirms doing the research independently, the given information 

is verified, and all theoretical, methodological and methodical provisions and 

concepts adopted from other sources are referred to its authors. 

 


