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РЕФЕРАТ 

«Анализ факторов экономического развития регионов Беларуси» 

Дипломная работа: 59 с., 13 рис., 6 табл., 64 источника, 5 прил. 

Ключевые слова: РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ, РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА, РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС, ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ, ФИКСИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Цель исследования: провести анализ факторов экономического 

развития регионов Беларуси. 

Объект исследования: области и районы Беларуси 

Методы исследования: системный подход, математическое 

моделирование, факторный анализ, регрессионный анализ. 

Полученные результаты: выявлены закономерности экономического 

развития регионов Беларуси и основные факторы, которые определяют 

экономический успех или депрессивность конкретных регионов. 

Представлены рекомендации для региональной экономической политики, 

которые будут способствовать гармоничному экономическому развитию 

белорусских областей, районов и городов. 

 Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут быть использованы для разработки мер региональной 

экономической политики. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

__________________ 

(подпись студента) 

  



РЭФЕРАТ 

«Аналіз фактараў эканамічнага развіцця рэгіёнаў Беларусі» 

Дыпломная праца: 59 с., 13 мал., 6 табл., 64 крыніцы, 5 прык. 

Ключавыя словы: РЭГІЁНЫ БЕЛАРУСІ, РЭГІЯНЯЛЬНАЯ 

ПАЛІТЫКА, РЭГІЯНАНАЛЬНАЕ РАЗВІЦЦЁ, МАЛЫ І СЯРЭДНІ БІЗНЭС, 

ФАКТАРЫ ВЫТВОРЧАСЦІ, ФАКТАРНЫ АНАЛІЗ, РЭГРЭСІЙНЫ АНАЛІЗ, 

ФІКСАВАНЫЯ ЭФЕКТЫ, ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ. 

Мэта даследавання: правесці аналіз фактараў эканамічнага развіцця 

рэгіёнаў Беларусі. 

Аб'ект даследавання: вобласці і раёны Беларусі 

Метады даследавання: сістэмны падыход, матэматычнае мадэляванне, 

фактарны аналіз, рэгрэсійны аналіз. 

Атрыманыя вынікі: выяўлены заканамернасці эканамічнага развіцця 

рэгіёнаў Беларусі і асноўныя фактары, якія вызначаюць эканамічны поспех 

або дэпрэсіўнасць канкрэтных рэгіёнаў. Прадстаўлены рэкамендацыі для 

рэгіянальнай эканамічнай палітыкі, якія будуць спрыяць гарманічнаму 

эканамічнаму развіццю беларускіх абласцей, раёнаў і гарадоў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны для распрацоўкі мер рэгіянальнай 

эканамічнай палітыкі. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

__________________ 

(подпіс студэнта) 

  



ANNOTATION 

“Factors of Belarusian Regions Economic Development Analysis” 

Thesis: 59 p., 13 Fig., 6 Tab., 64 Sources, 5 App. 

Keywords: BELARUSIAN REGIONS, REGIONAL POLICY, REGIONAL 

DEVELOPMENT, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, FACTORS OF 

PRODUCTION, FACTOR ANALYSIS, REGRESSION ANALYSIS, FIXED 

EFFECTS, HUMAN CAPITAL. 

Objective of the research: to analyze the factors of Belarusian regions 

economic development. 

Object of the research: Belarusian rayons and oblasts. 

Methods of the research: system approach, mathematical modeling, factor 

analysis, regression analysis. 

The results obtained: the author reveals the main patterns of Belarusian 

regional economic development and studies the main factors that determine 

economic success or stagnation of the certain regions. The author presents 

recommendations for regional economic policy that would contribute to the 

harmonious economic development of Belarusian oblasts, rayons and cities. 

The field of possible practical application: the results of the study can 

contribute to the further design of regional economic policy. 

The author confirms that analytical and empirical data used in this research 

reflect correctly and objectively the state of the process studied, and all theoretical, 

methodological and methodical provisions and concepts borrowed from the 

literature and other sources are accompanied by references to their authors. 

 

__________________ 

(student’s signature) 

  



 

 


