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РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломная работа: 65 с., 7 рис., 3 табл., 39 источников, 5 прил. 

 

Ключевые слова: ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ВЫШЕГРАДСКАЯ ГРУППА, ПОЛЬША, 

ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

Объект исследования – государственная инновационная политика. 

Предметом исследования является факторы, явления, процессы, 

определяющие государственную инновационную политику. 

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, 

функционального и динамического анализа, научных абстракций, дедукции и 

индукции, логически-исторический, графический.  

Полученные результаты и их новизна: исследованы основные 

направления развития инновационной политики Республики Беларусь, а также 

изучены перспективы развития инновационной политики в Республике 

Беларусь с учетом опыта стран Вышеградской четверки. 

Область возможного практического применения: выявление 

возможных направлений совершенствования инновационной политики 

Республики Беларусь, применяя опыт реализации инновационной политики 

стран Вышеградской группы. 

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. 

 

_____________________  

(подпись студента) 



РЭФЕРАТ 
 

 

Дыпломная праца: 65 с., 7 мал., 3 табл., 39 крыніц, 5 прым. 

 

Ключавыя словы: ІНАВАЦЫІ, ІНАВАЦЫЙНАЙ ПАЛІТЫКІ, 

ІНАВАЦЫЙНАЙ СІСТЭМЫ, ВЫШАГРАДСКАЙ ГРУПЫ, ПОЛЬШЧА, 

ВЕНГРЫІ, СЛАВАКІЯ, ЧЭХІЯ, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 

 

Аб'ект даследавання - дзяржаўная інавацыйная палітыка. 

Прадметам даследавання з'яўляецца фактары, з'явы, працэсы, якія 

вызначаюць дзяржаўную інавацыйную палітыку. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, 

функцыянальнага і дынамічнага аналізу, навуковых абстракцый, дэдукцыі і 

індукцыі, лагічна-гістарычны, графічны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: даследаваныя асноўныя напрамкі 

развіцця інавацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, а таксама вывучаныя 

перспектывы развіцця інавацыйнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь з улікам 

вопыту краін Вышаградскай чацвѐркі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне магчымых 

напрамкаў удасканалення інавацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, 

ужываючы вопыт рэалізацыі інавацыйнай палітыкі краін Вышаградскай групы. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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(подпіс студэнта) 



ANNOTATION 
 

 

Degree paper:  65 p., 7 pic., 3 tables, 39 sources, 5 app. 

 

Keywords: INNOVATION, INNOVATION POLICY, INNOVATION 

SYSTEM, VYSHEGRAD GROUP, POLAND, HUNGARY, SLOVAKIA, CZECH 

REPUBLIC, REPUBLIC OF BELARUS 

 

The object of research is the state innovation policy. 

The subject of the study are factors, phenomena, processes that determine the 

state innovation policy. 

Methods of research: comparative analysis and synthesis, functional and 

dynamic analysis, scientific abstractions, deduction and induction, logical-historical, 

graphic. 

Obtained results and their novelty: the main directions of the development of 

the innovation policy of the Republic of Belarus have been explored, as well as the 

prospects for the development of innovation policy in the Republic of Belarus, taking 

into account the experience of the Visegrad four countries. 

Area of possible practical application: identification of possible directions 

for improving the innovation policy of the Republic of Belarus, applying the 

experience of implementing the innovation policy of the Visegrad Group. 

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under 

investigation, and all theoretical, methodological and methodological provisions 

borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 
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