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РЕФЕРАТ 
 

Цель магистерской работы: изучение теоретических основ и 
ознакомление с методологией составления и расчета бизнес-плана, анализ 
осуществимости инвестиционного проекта с использованием научных методов. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующую 
исследовательскую задачу: расчет эффективности проекта. 

Объектом исследования является реализация инвестиционного проекта в 
сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Предметом исследования является анализ текущей ситуации в сфере 
обращения с ТБО, выявление и оценка рисков при реализации проекта по 
строительству мусороперерабатывающего завода в Минске. 

В процессе написания диссертации были поставлены и решены 
следующие задачи: 

Опишите систему планирования организации, суть, задачи и принципы 
планирования. 

Раскрыть сущность бизнес-плана как особого вида планирования, 
охарактеризовать виды и структуру. 

Дайте организационно-экономическую характеристику нового 
предприятия. 

Опишите бизнес-план инвестиционного проекта. 
Чтобы обосновать эффективность этого бизнес-плана, оценить риски. 
Основными методами анализа при написании диссертации были: 
диалектический метод - реализация всесторонних знаний об объекте и 

предмете изучения данной работы; метод анализа и обобщения - отдельный 
анализ составных частей бизнес-плана (анализ структуры, этапов и методов 
подготовки) и последующее обобщение полученных знаний; структурно-
функциональный метод - определение роли бизнес-плана в деятельности 
промышленной организации и ее значимости; системный метод - анализ 
экономической системы организации в целом и выявление в ней роли и места 
составления бизнес-плана по выпуску новой продукции; аналитический метод - 
анализ бизнес-плана новой организации; Метод обобщения - обобщение всех 
полученных знаний по теме. 

Основой для разработки основных направлений этой работы стали 
нормативные правовые акты, экономические и правовые документы, факты и 
данные, публикуемые в периодических изданиях. 

В состав магистерской работы входят: титульный лист, содержание, 
введение, три главы, заключение, список литературы. Работа выполнена на 83 
страницах компьютерного текста. Содержит 2 рисунка, 12 таблиц, 2 
приложения, 68 использованной литературы. 



РЭФЕРАТ 
 
Мэта дысертацыі: вывучэнне тэарэтычных асноў і знаёмства з 

метадалогіяй падрыхтоўкі і разліку бізнес-плана, аналіз мэтазгоднасці 
інвестыцыйнага праекта з выкарыстаннем навуковых метадаў.  

Для дасягнення гэтай мэты неабходна вырашыць наступную праблему 
даследавання: разлік эфектыўнасці праекта.  

Мэтай даследавання з'яўляецца рэалізацыя інвестыцыйнага праекта ў 
галіне утварэння цвёрдых бытавых адходаў.  

Прадметам даследавання з'яўляецца аналіз сітуацыі, якая склалася ў 
сферы кіравання МЗЗ, выяўленне і ацэнка рызык падчас рэалізацыі праекта па 
будаўніцтве ў Мінску завода па сартаванні адходаў.  

У працэсе напісання дысертацыі былі пастаўлены і вырашаны наступныя 
задачы:  

Апішыце сістэму планавання арганізацыі, сутнасць, мэты і прынцыпы 
планавання.  

Выявіць сутнасць бізнес-плана як спецыяльнага тыпу планавання, 
характарызаваць тыпы і структуру.  

Дайце арганізацыйна-эканамічныя характарыстыкі новага 
прадпрыемства.  

Апішыце бізнес-план інвестыцыйнага праекта. Каб апраўдаць 
эфектыўнасць гэтага бізнес-плана, ацаніць рызыкі.  

Асноўнымі спосабамі аналізу пры напісанні дысертацыі былі: 
дыялектычны метад, рэалізацыя комплексных ведаў аб прадмеце і прадмеце 
вывучэння гэтай працы; метад аналізу і сінтэзу, собны аналіз складнікаў часткі 
бізнес-плана (аналіз структуры, этапаў і метадаў падрыхтоўкі) і наступнае 
абагульненне атрыманых ведаў, структурна-функцыянальны метад, вызначэнне 
ролі бізнес-плана ў дзейнасці прамысловай арганізацыі і яе значэнне; сістэмны 
метад, аналіз эканамічнай сістэмы арганізацыі ў цэлым і выяўленне ў ім ролі і 
месца распрацоўкі бізнес-плана па выпуску новых прадуктаў, аналітычны 
метад, аналіз бізнес-плана новай арганізацыі; метад абагульнення  абагульненне 
ўсіх набытых ведаў па тэме.  

Асновай для распрацоўкі асноўных напрамкаў гэтай працы сталі 
нарматыўна-прававыя акты, эканамічныя і юрыдычныя дакументы, факты і 
дадзеныя, апублікаваныя ў перыядычных выданнях. У склад майстар-творы 
ўваходзяць: тытульная старонка, змест, увядзенне, тры кіраўніка, заключэнне, 
спіс даведак.  

Праца выканана на 83 старонках камп'ютэрнага тэксту. Ён змяшчае 2 
лічбы, 12 табліц, 2 заяўкі, 68 выкарыстаных літаратур. 



ABSTRACT 
 

The purpose of the master's thesis: the study of the theoretical foundations and 
familiarity with the methodology for preparing and calculating a business plan, an 
analysis of the feasibility of an investment project using scientific methods.  

To achieve this goal it is necessary to solve the following research problem: the 
calculation of the project efficiency.  

The object of the research is the implementation of an investment project in the 
field of solid municipal waste management.  

The subject of the research is the analysis of the current situation in the field of 
MSW management, the identification and assessment of risks during the 
implementation of the project for the construction of a waste sorting plant in Minsk.  

In the process of writing a thesis, the following tasks were set and solved:  
Describe the organization's planning system, the essence, objectives and 

principles of planning.  
To reveal the essence of a business plan as a special type of planning, to 

characterize the types and structure.  
Give the organizational and economic characteristics of the new enterprise.  
Describe the business plan of the investment project.  
To justify the effectiveness of this business plan, to assess risks.  
The main methods of analysis when writing a thesis were:  
dialectical method - the implementation of a comprehensive knowledge of the 

object and subject of study of this work; method of analysis and synthesis - a 
separate analysis of the constituent parts of a business plan (analysis of the structure, 
stages and methods of preparation) and the subsequent generalization of the 
knowledge gained; structural-functional method - determining the role of the 
business plan in the activities of an industrial organization and its significance; 
system method - analysis of the economic system of the organization, as a whole and 
identifying in it the role and place of drawing up a business plan for the production of 
new products; analytical method - analysis of the business plan for a new 
organization; generalization method - generalization of all acquired knowledge on 
the topic.  

The basis for the development of the main directions of this work were the 
regulations, economic and legal documents, facts and data published in periodicals.  

The structure of the master's work includes: title page, content, introduction, 
three chapters, conclusion, list of references. Work done on 83 pages of computer 
text. It contains 2 figures, 12 tables, 2 applications, 68 used literature. 


