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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 68 с., 8 рис., 2 табл., 55 источника. 

 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, 

ЭКОНОМИКА, ИНСТИТУТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ 

 

Объектом исследования являются институты развития и ограничения 

деловой активность Республики Беларусь. 

Предметом исследования является исследование социально-

экономической результативности, деятельности в целом институтов развития 

в Беларуси и их деловая активность. 

Цель дипломной работы — изучение действующих институтов 

развития и ограничений деловой активности Республики Беларусь. 

В ходе выполнения работы изучена деловая активность и ее социально-

экономическое развитие, причинную обусловленность и взаимосвязь деловой 

активности и институтов развития, экономическую модель Беларуси и ее 

место в мировой конкуренции. 

В результате проведенного исследования определены пути повышения 

конъюнктуры белорусской экономики. 

Социально-экономическая значимость работы заключается в разработке 

направлений повышения конъюнктуры белорусской экономики. Полученные 

результаты могут быть применены в учебном процессе и практике работы 

организаций. 

При выполнении работы использованы методы исследования: 

систематизации и логического обобщения, табличный и  графический метод, 

сравнительного анализа, группировок. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней данные правильно 

и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

 

 

______________________________ 

                                                           (подпись студента) 
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РЕФЕРАТ 
 

 Дыпломная праца: 68 с., 8 мал., 2 табл., 55 крыніцы. 

 

 ДЗЕЛАВАЯ АКТЫЎНАСЦЬ, РАЗВІЦЦЕ, ТЭНДЭНЦЫІ, 

ЭКАНОМІКА, ІНСТЫТУТЫ, АБМЕЖАВАННІ, ЭКАНАМІЧНЫЯ МАДЭЛІ 

 

 Аб'ектам даследавання з'яўляюцца інстытуты развіцця і абмежаванні 

дзелавой актыўнасць Рэспублікі Беларусь. 

 Прадметам даследавання з'яўляецца даследаванне сацыяльна-

эканамічнай выніковасці, дзейнасці ў цэлым інстытутаў развіцця ў Беларусі і 

іх дзелавая актыўнасць. 

 Мэта дыпломнай працы — вывучэнне дзеючых інстытутаў развіцця і 

абмежаванняў дзелавой актыўнасці Рэспублікі Беларусь. 

 У ходзе выканання работы вывучана дзелавая актыўнасць і яе 

сацыяльна-эканамічнае развіцце, прычынную абумоўленасць і ўзаемасувязь 

дзелавой актыўнасці і інстытутаў развіцця, эканамічную мадэль Беларусі і яе 

месца ў сусветнай канкурэнцыі. 

 У выніку праведзенага даследавання вызначаны шляхі павышэння 

кан'юнктуры беларускай эканомікі. 

 Сацыяльна-эканамічная значнасць працы заключаецца ў распрацоўцы 

напрамкаў павышэння кан'юнктуры беларускай эканомікі. Атрыманыя вынікі 

могуць быць ужытыя ў навучальным працэсе і практыцы работы 

арганізацый. 

   Пры выкананні працы выкарыстаны метады даследавання: 

сістэматызацыі і лагічнага абагульнення, таблічны і графічны метад, метад 

параўнальнага аналізу, груповак. 

 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей дадзеныя правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадычныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

                                                                  ______________________________ 

                                                                                  (подпіс студэнта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 
 

 Thesis: 68 p., 8 Fig., 2 tab., 55 source. 

 

 BUSINESS ACTIVITY, DEVELOPMENT, TRENDS, ECONOMY, 

INSTITUTIONS, CONSTRAINTS, ECONOMIC MODELS 

 

 Object of research are the development institutions and restrict the business 

activity of the Republic of Belarus. 

 The subject of research is the study of the socio-economic performance of 

overall operations of development institutions in Belarus and their business 

activity. 

 The aim of the thesis is an investigation of the existing development 

institutions and restrictions on business activities of the Republic of Belarus. 

 In the course of work studied business activity and its socio-economic 

development, causation, and the relationship of business activity and development 

institutions, the economic model of Belarus and its place in global competition. 

As a result, the study identifies ways to improve the situation of the Belarusian 

economy. 

 Socio-economic significance of the work is to develop ways of improving 

the situation of the Belarusian economy. The results can be applied in educational 

process and practice of work organizations. 

 When performing work used research methods: systematization and logical 

generalization, tabular and graphical method, comparative analysis, groups. 

The author confirms that the data in correctly and objectively reflects the state of 

the process, and all borrowed from literary and other sources of theoretical and 

methodological terms and concepts accompanied by links to their authors. 

 

 

                                                                  ______________________________ 

                                                                              (signature of student) 
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