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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Инвестиционное кредитование в странах с 

трансформационной экономикой (на примере Республики Беларусь и 

Российской Федерации)» 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам инвестиционного кредитования 

в странах с трансформационной экономикой – в Республике Беларусь и 

Российской Федерации. В данной работе изучены основные пути улучшения 

механизма инвестиционного кредитования в Республике Беларусь. 

Объектом данной работы является система инвестиционного 

кредитования в странах с трансформационной экономикой (на примере 

Республики Беларусь и Российской Федерации). Предметом – условия и 

особенности инвестиционного кредитования в Беларуси и России, а также 

перспективы развития инвестиционного кредитования в Республике 

Беларусь. 

Во введении дипломной работы отражены актуальность, цель и задачи 

исследования, определены объект, предмет и методы исследования. 

В дипломной работе изучались теоретические аспекты 

инвестиционного кредитования: сущность инвестиционного кредитования; 

особенности и роль инвестиционного кредитования в странах с 

трансформационной экономикой; преимущества и недостатки 

инвестиционного кредитования в странах с трансформационной экономикой. 

 В дипломной работе также проводилась аналитическая работа на 

примере Республики Беларусь и Российской Федерации. Были изучены 

предлагаемые банками Беларуси и России продукты инвестиционного 

кредитования, проанализирован спрос на инвестиционные кредиты. Также 

выявлены основные проблемы инвестиционного кредитования в Республике 

Беларусь и Российской Федерации. 

На основании анализа состояния инвестиционного кредитования и 

выявленных проблем, были разработаны основные пути повышения 

эффективности инвестиционного кредитования в Республике Беларусь.  

 Основные итоги и положения в отношении изученного теоретического 

материала, проведенного анализа, а также разработанные рекомендации, 

объединены в заключении дипломной работы. 
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АНАТАЦЫЯ 

на дыпломную работу «Інвестыцыйнае крэдытаванне ў краінах з 

трансфармацыйнай эканомікай (на прыкладзе Рэспублікі Беларусь і 

Расійскай Федэрацыі)» 

 

 

Дыпломная работа прысвечана пытанням інвестыцыйнага 

крэдытавання ў краінах з трансфармацыйнай эканомікай - у Рэспубліцы 

Беларусь і Расійскай Федэрацыі. У дадзенай рабоце вывучаны асноўныя 

шляхі паляпшэння механізму інвестыцыйнага крэдытавання ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Аб'ектам дадзенай работы з'яўляецца сістэма інвестыцыйнага 

крэдытавання ў краінах з трансфармацыйнай эканомікай (на прыкладзе 

Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі). Прадметам - умовы і асаблівасці 

інвестыцыйнага крэдытавання ў Беларусі і Расіі, а таксама перспектывы 

развіцця інвестыцыйнага крэдытавання ў Рэспубліцы Беларусь. 

Ва ўвядзенні дыпломнай работы адлюстраваны актуальнасць, мэта і 

задачы даследавання, вызначаны аб'ект, прадмет і метады даследавання. 

У дыпломнай рабоце вывучаліся тэарэтычныя аспекты інвестыцыйнага 

крэдытавання: сутнасць інвестыцыйнага крэдытавання; асаблівасці і роля 

інвестыцыйнага крэдытавання ў краінах з трансфармацыйнай эканомікай; 

перавагі і недахопы інвестыцыйнага крэдытавання ў краінах з 

трансфармацыйнай эканомікай. 

У дыпломнай рабоце таксама праводзілася аналітычная работа на 

прыкладзе Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Былі вывучаны 

прапанаваныя банкамі Беларусі і Расіі прадукты інвестыцыйнага 

крэдытавання, прааналізаваны попыт на інвестыцыйныя крэдыты. Таксама 

выяўлены асноўныя праблемы інвестыцыйнага крэдытавання ў Рэспубліцы 

Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

На падставе аналізу стану інвестыцыйнага крэдытавання і выяўленых 

праблем, былі распрацаваны асноўныя шляхі павышэння эфектыўнасці 

інвестыцыйнага крэдытавання ў Рэспубліцы Беларусь. 

  Асноўныя вынікі і становішча ў дачыненні вывучанага тэарэтычнага 

матэрыялу, праведзенага аналізу, а таксама распрацаваныя рэкамендацыі, 

аб'яднаны ў заключэнні дыпломнай работы. 

 

  



4 

 

ABSTRACT 

thesis on "Investment lending in countries with transformation economies 

(on the example of the Republic of Belarus and the Russian Federation)" 

 

 

Thesis is devoted to the issues of investment lending in countries with 

transformational economies - in the Republic of Belarus and the Russian 

Federation. In this paper, we studied the main ways to improve the mechanism of 

investment lending in the Republic of Belarus. 

The object of the thesis is the system of investment lending in countries with 

transformational economies (on the example of the Republic of Belarus and the 

Russian Federation). The subject - the conditions and features of investment 

lending in Belarus and Russia, as well as the prospect of development for 

investment lending in the Republic of Belarus. 

The introduction of the thesis reflects the relevance and purpose of the study, 

identified the object, subject and methods of research. 

The thesis studied the theoretical aspects of investment lending: the essence 

of investment lending; features and the role of investment lending in countries with 

transformational economies; advantages and disadvantages of investment lending 

in countries with transformational economies. 

The thesis is also conducted analytical work on the example of the Republic 

of Belarus and the Russian Federation. Were studied the investment lending 

products offered by the banks of Belarus and Russia, were analyzed the demand 

for investment loans. The main problems of investment lending in the Republic of 

Belarus and the Russian Federation were also revealed. 

Based on the analysis of the state of investment lending and identified 

problems, the main ways to improve the effectiveness of investment lending in the 

Republic of Belarus were developed.  

Main results and positions in relation to the study of theoretical material, 

analysis, and recommendations are developed, united in the conclusion of the 

thesis. 

 


