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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 79 с., 1 рис., 3 табл., 47 источников.
ИНВЕСТИЦИИ,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНВЕСТОР
Целью дипломной работы является рассмотрение состояния и
перспектив привлечения иностранных инвестиций и оценка инвестиционного
климата в Республике Беларусь.
В соответствии с целью данной работы были определены следующие
задачи, решение которых запланировано в процессе написания данной
работы:
- рассмотрение особенностей, видов, структуры инвестиций;
- характеристика инвестиционной деятельности Республики Беларусь;
- оценка инвестиционного климата Республики Беларусь;
- разработка направлений повышения эффективности инвестиционной
деятельности и привлекательности инвестиционного климата Республики
Беларусь.
Объектом исследования выступает инвестиционная деятельность в
Республике Беларусь.
Предметом –иностранные инвестиции.
Методы исследования: сравнительного анализа, группировок,
табличный, относительных величин, графический.
Область возможного практического применения:инвестиционная
деятельность в Республике Беларусь.
Автор работы подтверждает, что приведённый в дипломной работе
расчётно–аналитический материал правильно и объективно отражает
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и
других источников теоретические, методологические и методические
положение и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЕФЕРАТ
Дыпломная праца: 79 с., 1 мал., 3 табл., 47 крыніц.
ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ІНВЕСТАВАННЕ,
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ІНВЕСТАР
Мэтайдыпломнайпрацыз'яўляеццаразгляд
стану
і
перспектыўпрыцягненнязамежныхінвестыцый
і
ацэнкаінвестыцыйнагаклімату ў Рэспублікі Беларусь.
У
адпаведнасці
з
мэтайдадзенайпрацыбылівызначаныянаступныязадачы,
рашэннеякіхзапланавана ў працэсенапісаннядадзенайпрацы:
- Разглядасаблівасцяў, відаў, структуры інвестыцый;
- ХарактарыстыкаінвестыцыйнайдзейнасціРэспублікі Беларусь;
- АцэнкаінвестыцыйнагакліматуРэспублікі Беларусь;
Распрацоўканапрамкаўпавышэнняэфектыўнасціінвестыцыйнайдзейнас
ці і прывабнасціінвестыцыйнагакліматуРэспублікі Беларусь.
Аб'ектамдаследаваннявыступаеінвестыцыйнаядзейнасць у Рэспублікі
Беларусь.
Прадметам - замежныяінвестыцыі.
Метадыдаследавання: параўнальнагааналізу, груповак, таблічны,
абсалютныхрозніц, адносныхвелічынь, графічны.
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: інвестыцыйнаядзейнасць
у РэспублікіБеларусь.
Аўтарпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў дыпломнайпрацыразліковааналітычныматэрыялправільна
і
аб'ектыўнаадлюстроўвае
стан
доследнагапрацэсу,
а
ўсезапазычаныя
з
літаратурных
і
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныяпалажэнні і
канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў.

ABSTRACT
Thesis: 79 p., 1 fig., 3 tab., 47 sources.
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The aim of the thesis is to review the status and prospects of attracting
foreign investment and evaluation of the investment climate in Belarus.
In accordance with the purpose of this study identified the following tasks
that are planned during the writing of this paper:
- Consideration of the features of species, the investment structure;
- Characteristics of the investment activity of the Republic of Belarus;
- Assessment of the investment climate of the Republic of Belarus;
- Development of ways to increase the efficiency of investment and the
attractiveness of the investment climate of the Republic of Belarus.
The object of the study is investment activity in the Republic of Belarus.
Item - to attract foreign investment.
Methods: benchmarking groups, table, absolute differences, the relative
magnitudes, graphic.
The area of possible practical applications: investment activity in the
Republic of Belarus.
The author of the work confirms that given in the thesis work settlement and
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process,
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological
and methodical positions and concepts are accompanied by references to their
authors.

