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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Дипломная работа: 65с., 7табл., 8 рис., 78источников, 2прил. 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСТВО, СТРАНЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА, МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

 
Объект исследования –малое и среднее предпринимательство стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Цель исследования – изучить вопросы, связанные с развитием малого и 

среднего предпринимательства в условиях многообразия форм 
собственности, экономического и политического реформирования в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В дипломной работе рассматривались основные теоретические и 
практические основы развития малого и среднего бизнеса, государственные 
политики стран Азиатско-Тихоокеанского региона в отношении малого и 
среднего предпринимательства, институциональные механизмы, 
сотрудничество государственного и частного сектора, а также механизмы и 
способы поддержки малого и среднего бизнеса в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Результаты работы могут быть использованы для продолжения 
исследования развития малого и среднего предпринимательства как в рамках 
регионов, так и в контексте мировой экономики, а также при написании 
обобщающих работ по предметам «Мировая экономика», «Международные 
экономические отношения».  

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. 

 
 
 
 
 
 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 

Дыпломная праца:65стар., 7табл., 8мал., 78крыніц,  2 дадатка 
МАЛЫ І СЯРЭДНІІ БІЗНЭС, МАЛОЕ І СЯРЭДНЯЕ 

ПРАДПРЫЕМСТВА, КРАІНЫ АЗІЯЦКА-ЦІХААКЕЯНСКАГА РЭГІЁНА, 
МЕХАНІЗМЫ РЭГУЛЯВАННЯ, ДЗЯРЖАЎНЫ СЕКТАР, ПРЫВАТНЫ 
СЕКТАР, ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ, 
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ 

 
Аб’ект даследавання –малоеi сярэдняе прадпрыемства краiн Азiяцка-

Цiхаакеянскага рэгiёна. 
Мэта даследвання – вывучыць пытаннi, звязаныя з развіццём малога і 

сярэдняга прадпрыемства ва ўмовах разнастайнасці форм уласнасці, 
эканамічнага і палітычнага рэфармавання ў краінах Азіяцка-Ціхаакіянскага 
рэгіёну. 

У дыпломнай працы разглядаліся асноўныя тэарэтычныя і практычныя 
асновы, дзяржаўныя палітыкі краiн Азiяцка-Цiхаакеянскага рэгiёнаў 
дачыненьні да малога і сярэдняга прадпрыемства, інстытуцыйныя механізмы, 
супрацоўніцтва дзяржаўнага і прыватнага сектараў, а таксама механізмы і 
спосабы падтрымкі развіцця малога і сярэдняга бізнесу ў краінах Азіяцка-
Ціхаакіянскага рэгіёну. 

Вынікі працы могуць быць выкарыстаны для працягу даследавання 
развіцця малога і сярэдняга прадпрыемства як у рамках рэгіёнаў, так і ў 
кантэксце сусветнай эканомікі, а таксама пры напісанні абагульняючых прац 
па прадметам «Сусветная эканоміка», «Міжнародныя эканамічныя 
адносіны». 

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 палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
 

Diploma work:65p., 7tabl., 8pic., 78references, 2adds. 
SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS, SMALL AND MEDIUM-

SIZED BUSINESS ENTERPRISE, ASIA-PACIFIC CUONTRIES, 
REGULATORY MECHANISMS, THE PUBLIC SECTOR, THE PRIVATE 
SECTOR, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, INTERNATIONALIZATION 

 
Objects of the research are small and medium-sized enterprises of the Asia-

Pacific region. 
The purpose of the research is to examine issues of development of small 

and medium-sized businesses in a variety of forms of ownership of economic and 
political reform in the countries of the Asia-Pacific region. 

This work examines the basic theoretical and practical basis, the state 
policyof the Asia-Pacific region in relation to small and medium enterprises, 
institutional arrangements, cooperation between the public and private sectors, as 
well as the mechanisms and ways to support the development of small and 
medium-sized businesses in the Asia-Pacific region. 

The results of the research can be used to continue the study of small and 
medium-sized enterprises both within the region and in the global economy, and 
for writing general works on subjects "World Economy", "International Economic 
Relations". 

The author of the work confirms that analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the analysis process, and all theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literature 
and other sources are accompanied by references to their authors. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 


