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РЕФЕРАТ 
 

Магистерская работа: 50 с., 4 рисунка, 10 табл., 33 источника. 
 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ, ЭКОНОМИКА ОСНОВАННАЯ НА 
ЗНАНИЯХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, НОВАЯ ЭКОНОМИКА, 
ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ  

 
Объект: экономика, где производство и внедрение инноваций и знаний 

имеют основою роль для обеспечения долговременного устойчивого развития. 
Предмет: новые формы экономических отношений, а также система 

хозяйственных взаимосвязей, которая складывается в процессе становления 
экономики знаний 

Цель работы: разработка теоретического представления об экономике, 
знаний; выявление и систематизация тенденций развития экономических 
отношений под возрастающим воздействием фактора «знание» в Республике 
Беларусь и современной экономике. 

Методы исследования: аналитический, сравнение, классификация, 
описание и обобщение. 

 
Магистерская работа посвящена экономике, основанной на знаниях. В 

работе рассматриваются основные факторы, влияющие на экономику знаний, 
выделяются и сопоставляются мировые страны лидеры по экономике знаний, а 
также приводятся и систематизируются требования для создания данного типа 
экономики.   

 
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. 
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REPORT 
 

Master's thesis: 50 p., 4 drawings, 10 tab., 33 source. 
 

 KNOWLEDGE ECONOMY, KNOWLEDGE-BASED ECONOMY, NEW 
ECONOMY, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, 
RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 
 Object: the economy, where production, innovation, and knowledge are 
the basis for the role of long-term sustainable development. 
 Subject: new forms of economic relations, as well as a system of economic 
relationships, which consists in the making of the knowledge economy 
 Objective: To develop a theoretical understanding of the economy of 
knowledge; Identification and systematization of development trends of economic 
relations under increasing influence of the factor "knowledge" in the Republic of 
Belarus and the modern economy. 
 Methods: analysis, comparison, classification, description and 
generalization. 
 
 Master's work is devoted to an economy based on knowledge. The paper 
examines the main factors affecting the economy of knowledge are highlighted and 
compared the country's leaders in the global knowledge economy and are 
systematized and the requirements for the creation of this type of economy. 
 
 Author of the thesis confirms that resulted in it cash- analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
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РЭФЕРАТ 
 

Магістарская праца: 50 с., 4 малюнка, 10 табл., 33 крыніцы 
 

ЭКАНОМІКА ВЕДАЎ, ЭКАНОМІКА ЗАСНАВАНАЙ НА ВЕДАХ, 
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ ЭКАНОМІКІ, НОВАЯ ЭКАНОМІКА, 
ІНФАРМАЦЫЙНА КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, НАВУКОВА-
ДАСЛЕДЧЫ І ДОСЛЕДНА-КАНСТРУКТАРСКІХ РАСПРАЦОЎКІ 
 

Аб'ект : эканоміка, дзе вытворчасць і ўкараненне інавацый і ведаў маюць 
асновай ролю для забеспячэння доўгачасовага ўстойлівага развіцця. 

Прадмет : новыя формы эканамічных адносін, а таксама сістэма 
гаспадарчых узаемасувязяў, якая складваецца ў працэсе станаўлення эканомікі 
ведаў 

Мэта працы: распрацоўка тэарэтычнага прадстаўлення аб эканоміцы, 
ведаў; выяўленне і сістэматызацыя тэндэнцый развіцця эканамічных адносін 
пад нарастальным уздзеяннем фактару «веданне» у Рэспубліцы Беларусь і 
сучаснай эканоміцы. 

Метады даследавання: аналітычны, параўнанне, класіфікацыя, апісанне 
і абагульненне . 
 

Магістарская праца прысвечана эканоміцы, заснаванай на ведах. У працы 
разглядаюцца асноўныя фактары, якія ўплываюць на эканоміку ведаў, 
вылучаюцца і супастаўляюцца сусветныя краіны лідэры па эканоміцы ведаў, а 
таксама прыводзяцца і сістэматызуюцца патрабаванні для стварэння дадзенага 
тыпу эканомікі. 

 
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 становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 


	РЕФЕРАТ

