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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация 92 с., 18 рис., 26 табл., 55 источников, 12 при-

ложений. 

 

Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Объект исследования – инвестиционные проекты Республики Беларусь. 

Предмет исследования – методологические подходы оценки экономиче-

ской эффективности инвестиционных проектов, применяемые в Республике Бе-

ларусь. 

Цель работы – совершенствование методологического подхода оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов в Республике Бела-

русь. 

В процессе работы были конкретизированы понятия «инвестиции», «эко-

номическая эффективность инвестиций», определены основные методологиче-

ские подходы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

в Республике Беларусь и разработаны рекомендации по их совершенствованию. 

Областью возможного практического применения являются рекоменда-

ции по совершенствованию методологического подхода оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов в Республике Беларусь.  

Элементом научной новизны полученных результатов является определе-

ние основных методологических аспектов экономического обоснования эффек-

тивности проектов в Республике Беларусь, а также определение путей повыше-

ния качества проведения оценки экономической эффективности проектов в 

Республике Беларусь, за счет предложенных рекомендаций по совершенствова-

нию методологического подхода оценки экономической эффективности инве-

стиционных проектов.   

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-

емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Магiстарская дысертацыя 92 с., 18 мал., 26 табл., 55 крынiц, 12 прыкла-

данняў. 

 

Ключавыя словы: ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ ПРАЕКТЫ, 

АЦЭНКА ЭКАНАМІЧНАЙ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ІНВЕСТЫЦЫЙНЫХ 

ПРАЕКТАЎ 

 

Аб'ект даследавання – інвестыцыйныя праекты Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання – метадалагічныя падыходы ацэнкі эканамічнай 

эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў, якія прымяняюцца ў Рэспубліцы Бела-

русь. 

Мэта працы – удасканаленне метадалагічнага падыходу ацэнкі эканаміч-

най эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў у Рэспубліцы Беларусь. 

У працэсе працы былі канкрэтызаваны паняцці «інвестыцыі», «эканаміч-

ная эфектыўнасць інвестыцый», вызначаны асноўныя метадалагічныя падыхо-

ды ацэнкі эканамічнай эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў у Рэспубліцы 

Беларусь і распрацаваны рэкамендацыі па іх ўдасканаленні. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца рэкамендацыі 

па ўдасканаленні метадалагічнага падыходу ацэнкі эканамічнай эфектыўнасці 

інвестыцыйных праектаў у Рэспубліцы Беларусь.  

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца вызначэнне 

асноўных метадалагічных аспектаў эканамічнага абгрунтавання эфектыўнасці 

праектаў у Рэспубліцы Беларусь, а таксама вызначэнне шляхоў павышэння 

якасці правядзення ацэнкі эканамічнай эфектыўнасці праектаў у Рэспубліцы 

Беларусь, за кошт прапанаваных рэкамендацый па ўдасканаленні метадалагіч-

нага падыходу ацэнкі эканамічнай эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя ста-

новішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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GENERAL RESEARCH CHARACTERISTIC 

 

Master’s thesis 92 p., 18 pictures, 26 tables, 55 sources, 12 appendices. 

 

Key words: INVESTMENTS, INVESTMENT PROJECTS, ECONOMIC                      

EFFICIENCY EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS 

 

The object of the research – investment projects of the Republic of Belarus.   

The subject of the research – methodological approaches to evaluating the eco-

nomic efficiency of investment projects, applied in the Republic of Belarus. 

The aim of the research – improvement of methodological approach to eco-

nomic efficiency evaluation of investment projects of the Republic of Belarus. 

The following has been made during the course of the research: definitions of 

‘investments’, ‘investments economic efficiency’ have been given, main methodolog-

ical approaches have been defined to evaluate the economic efficiency of investment 

projects of the Republic of Belarus, and improvement recommendation has been pro-

posed. 

The sphere of possible practical application includes recommendation for 

methodological approach improvement to evaluate the economic efficiency of in-

vestment projects of the Republic of Belarus. 

The novelty of the obtained results lies within the definition of main methodo-

logical approaches to economic evaluation of investment projects efficiency of the 

Republic of Belarus, as well as ways to improve economic efficiency evaluation of 

projects of the Republic of Belarus, based on the suggested recommendation for 

methodological approach improvement to evaluate the economic efficiency of in-

vestment projects. 

The author of the research confirms that adduced calculated and analytical ma-

terial reflect the state of the investigated process correctly and objectively, and theo-

retical and methodological terms and concepts borrowed from literary and other 

sources are accompanied by references to their authors. 

 

 


