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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 109 страниц, 40 рисунков, 19 таблиц, 80 источников, 

3 приложения. 

 

Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ПИИ. 

 

Объект исследования: экономика стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.   

Предмет исследования: опыт привлечения странами Азиатско-

Тихоокеанского региона прямых иностранных инвестиций в экономику.  

Цель данной работы: исследование зарубежного опыта привлечения 

иностранных инвестиций в экономику страны (на примере стран АТР) и его 

применение для улучшения инвестиционной привлекательности Республики 

Беларусь. 

Методы исследования: методы анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, классификации, единства логического и исторического подходов, 

методы системного и сравнительного анализа. 

Исследования и разработки: в работе проведено теоретическое 

исследование понятия инвестиций и их роли в экономическом развитии 

страны, изучен опыт и подходы стран Азиатско-Тихоокеанского региона к 

привлечению иностранных инвестиций, представлены особенности 

реализации инвестиционного политики Республики Беларусь и предложены 

направления по улучшению инвестиционной привлекательности страны.  

Область возможного практического применения: улучшение 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь.    

Научная новизна: исследован зарубежный опыт привлечения прямых 

иностранных инвестиций, который может быть использован для 

совершенствования инвестиционной политики Республики Беларусь.  

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 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.      

 

_____________________  

(подпись студентки) 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 109 старонак, 40 малюнкаў, 19 табліц, 80 крыніц, 3 

прыкладання. 

 

Ключавыя словы: ІНВЕСТЫЦЫІ, ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ 

ІНВЕСТЫЦЫІ, ПРЫЦЯГНЕННЕ ПЗІ. 

 

Аб'ект даследавання: эканоміка краін Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну. 

Прадмет даследавання: вопыт прыцягнення краінамі Азіяцка-

Ціхаакіянскага рэгіёну прамых замежных інвестыцый у эканоміку. 

Мэта дадзенай працы: даследаванне замежнага вопыту прыцягнення 

замежных інвестыцый у эканоміку краіны (на прыкладзе краін АТР) і яго 

ўжыванне для паляпшэння інвестыцыйнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: метады аналізу і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, 

класіфікацыі, адзінства лагічнага і гістарычнага падыходаў, метады сістэмнага 

і параўнальнага аналізу. 

Даследаванні і распрацоўкі: у рабоце праведзена тэарэтычнае 

даследаванне паняцці інвестыцый і іх ролі ў эканамічным развіцці краіны, 

вывучаны вопыт і падыходы краін Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну да 

прыцягнення замежных інвестыцый, прадстаўлены асаблівасці рэалізацыі 

інвестыцыйнага палітыкі Рэспублікі Беларусь і прапанаваны напрамкі па 

паляпшэнню інвестыцыйнай прывабнасці краіны. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: паляпшэнне 

інвестыцыйнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь. 

Навуковая навізна: дасьледаваны замежны вопыт прыцягнення 

прамых замежных інвестыцый, які можа быць выкарыстаны для 

ўдасканалення інвестыцыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц теоре¬тические, метадалагічныя 

і метадычныя палажэнні і канцэпцыі сопро¬вождаются спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

_____________________  

(подпис студэнткі) 

 

 
 

 



ANNOTATION 
 

Diploma thesis: 109 pages, 40 illustrations, 19 tables, 80 sources, 3 

appendices. 

 

Key words: INVESTMENTS, INVESTMENT POLICY, DIRECT 

FOREIGN INVESTMENTS, ATTRACTING OF FDI. 

 

Object of research: the economy of the Asia-Pacific countries. 

Subject of research: the experience of attracting foreign direct investment in 

the Asia-Pacific region. 

The purpose of this work is the study of foreign experience in attracting 

foreign investment in the country's economy (for example, the countries of the Asia-

Pacific Region) and its application to improve the investment attractiveness of the 

Republic of Belarus. 

Research methods: methods of analysis and synthesis, induction and 

deduction, classification, unity of logical and historical approaches, methods of 

system and comparative analysis. 

Research and development: a theoretical study of the concept of investment 

and their role in the economic development of the country was conducted, the 

experience and approaches of the countries of the Asia-Pacific region to attract 

foreign investment were studied, the features of the implementation of the 

investment policy of the Republic of Belarus were presented and directions for 

improving the country's investment attractiveness were proposed. 

Аrea of possible practical application: improvement of the investment 

attractiveness of the Republic of Belarus. 

Scientific novelty: the foreign experience of attracting foreign direct 

investment, which can be used to improve the investment policy of the Republic of 

Belarus, has been studied. 

 

The author confirms that the analytical material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the process being studied, and all theoretical, 

methodological and methodological provisions and concepts borrowed from literary 

and other sources are accompanied by references to their authors. 

 

 ____________________ 

(Student's signature) 

 


