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РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломная работа: 62 с., 10 рис., 5 табл., 30 источников. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ    

 

Цель исследования: разработка основных направлений повышения 

эффективности государственных унитарных предприятий в Республике 

Беларусь. 

Объект исследования – факторы социально-экономической 

эффективности государственных организаций. 

Предметом исследования – повышение эффективности государственных 

унитарных предприятий в Республике Беларусь.  

Методы исследования: наблюдение, анализ, индукция, дедукция, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы оценки 

эффективности деятельности государственных предприятий; проведен анализ 

основных факторов социально-экономической эффективности государственных 

организаций; разработаны основные направления повышения эффективности 

государственных предприятий в Республике Беларусь.  

Элементы научной новизны: определены направления повышения 

эффективности государственных предприятий в Республике Беларусь.  

Область возможного практического применения: государственные 

предприятия в Республике Беларусь.  

Технико-экономическая, социальная значимость: внедрение 

предложений позволит укрепить экономику Республики Беларусь.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал 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.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

Thesis: 63 p., 10 Fig., 5 table., 30 sources. 

 

PUBLIC POLICY, STATE-OWNED ENTERPRISES, THE ECONOMY, THE 

ATTRACTIVENESS, IMPROVING THE    

 

The purpose of the study: development of the main directions of improving the 

efficiency of state unitary enterprises in the Republic of Belarus. 

The object of the research is the factors of socio-economic efficiency of state 

organizations. 

The subject of the study is to improve the efficiency of state unitary enterprises 

in the Republic of Belarus.  

Research methods: observation, analysis, induction, deduction, method of ascent 

from the abstract to the concrete. 

Research and development: the theoretical basis for assessing the effectiveness 

of state enterprises; the analysis of the main factors of socio-economic efficiency of 

state organizations; developed the main directions of improving the efficiency of state 

enterprises in the Republic of Belarus.  

Elements of scientific novelty: the directions of increasing the efficiency of state 

enterprises in the Republic of Belarus are determined.  

Area of possible practical application: state-owned enterprises in the Republic 

of Belarus.  

Technical, economic, social significance: the introduction of proposals will 

strengthen the economy of the Republic of Belarus.  

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

given in it objectively reflects the state of the studied process, and all theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are accompanied by references to their authors.  

 

 

 

 

 

 

 

  



РЭФЕРАТ 
 

 

Дыпломная работа: 63 с., 10 мал., 5 табл., 30 крыніц. 

 

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАЛІТЫКА, ДЗЯРЖАЎНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ, 

ЭКАНОМІКА, ПРЫВАБНАСЦЬ, УДАСКАНАЛЕННЕ    

 

Мэта даследавання: распрацоўка асноўных напрамкаў павышэння 

эфектыўнасці дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь. 

Аб'ект даследавання-фактары сацыяльна-эканамічнай эфектыўнасці 

дзяржаўных арганізацый. 

Прадметам даследавання-павышэнне эфектыўнасці дзяржаўных унітарных 

прадпрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь.  

Метады даследавання: назіранне, аналіз, індукцыя, дэдукцыя, метад 

узыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы ацэнкі 

эфектыўнасці дзейнасці дзяржаўных прадпрыемстваў; праведзены аналіз 

асноўных фактараў сацыяльна-эканамічнай эфектыўнасці дзяржаўных 

арганізацый; распрацаваны асноўныя напрамкі павышэння эфектыўнасці 

дзяржаўных прадпрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь.  

Элементы навуковай навізны: вызначаны напрамкі павышэння 

эфектыўнасці дзяржаўных прадпрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзяржаўныя 

прадпрыемствы ў Рэспубліцы Беларусь.  

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: укараненне прапаноў 

дазволіць умацаваць эканоміку Рэспублікі Беларусь.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пра-цэсу, а все запазычаныя 

з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

становішча і канцэпцыі суправаджэн-даюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 


