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РЕФЕРАТ  

 

 

Дипломная работа содержит 63 страниц, 8 рисунков, 5 таблицы, 32 

использованных источников.  

 

РОСТ, РАЗВИТИЕ, ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 

ГЕРМАНИЯ, РЕСПУБЛИКА  БЕЛАРУСЬ,  

 

Объект исследования – Республика Беларусь.  

Предмет исследования – экономическая модель развития..  

Цель исследования – провести анализ модели экономического развития 

Республики Беларусь и выявить возможные сценарии развития белорусской 

экономики в перспективе.  

Методы исследования: метод единства исторического и логического, 

статистический метод, графический анализ.  

Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных со 

сравнительным анализом экономического развития Германии и Республики 

Беларусь. В Республике Беларусь и в Германии используется социально-

ориентированная модель рыночной экономики, которая опирается на 

многообразие форм собственности, включая государственный сектор, 

активность государства в регулировании экономики и реализации социальной 

функции. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведѐнный в ней 

расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 

состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 



РЕФЕРАТ  

 

Дыпломная праца ўтрымлівае 63 старонак, 8 малюнкаў, 5 табліцы, 32 

выкарыстаных крыніц. 

 

РОСТ, РАЗВІЦЦЁ, ЭКАНОМІКА, ЭКАНАМІЧНАЯ МАДЭЛЬ, 

ГЕРМАНІЯ, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, 

 

Аб'ект даследавання - Рэспубліка Беларусь. 

Прадмет даследавання - эканамічная мадэль развіцця. 

Мэта даследавання - правесці аналіз мадэль эканамічнага развіцця 

Рэспублікі Беларусь і выявіць магчымыя сцэнары развіцця беларускай 

эканомікі ў перспектыве. 

Метады даследавання: метад адзінства гістарычнага і лагічнага, 

статыстычны метад, графічны аналіз. 

Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных са 

параўнальным аналізам эканамічнага развіцця Германіі і Рэспублікі Беларусь. 

У Рэспублікі Беларусь і ў Германіі выкарыстоўваецца сацыяльна-

арыентаваная мадэль рынкавай эканомікі, якая абапіраецца на разнастайнасць 

формаў уласнасці, уключаючы дзяржаўны сектар, актыўнасць дзяржавы ў 

рэгуляванні эканомікі і рэалізацыі сацыяльнай функцыі. 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што приведѐнный ў ёй разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 



ADSTRACT  

 

 

The thesis contains 63 pages, 8 drawings, 5 tables, 32 used sources.  

 

GROWTH, DEVELOPMENT, ECONOMY, ECONOMIC MODEL, 

GERMANY, REPUBLIC OF BELARUS,  

 

Research object – Republic of Belarus.  

Object of research – economic model of development.  

Research objective – to carry out the analysis model of economic development 

of Republic of Belarus and to reveal possible scenarios of development of the 

Belarusian economy in the long term.  

Research methods: method of unity historical and logical, statistical method, 

graphic analysis.  

The thesis is devoted to a research of the questions connected with the 

comparative analysis of economic development of Germany and Republic of 

Belarus. In Republic of Belarus and in Germany the socially oriented model of 

market economy which relies on variety of forms of ownership, including public 

sector, activity of the state in regulation of economy and realization of social 

function is used. 

The author of the thesis confirms that prived•nny settlement and analytical 

material correctly and objectively reflects a condition of the studied process in her, 

and all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from 

literary and other sources are followed by references to their authors. 

 

 


