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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа 56 с., 12 рис., 52 источника. 
 
Ключевые слова: ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 

 
Объект исследования: субъекты хозяйствования различных форм 

собственности. 
Цель: изучение понятия сущности инфляционных процессов в 

современном обществе, основные причины возникновения инфляционных 
процессов и их виды, роль инфляционных процессов в системе социально-
экономических отношений, анализ уровня инфляции в Республике Беларусь, 
критерии и показатели оценки влияния инфляционных процессов на социально-
экономическое развитие, формирование антиинфляционной политики, уровень 
влияния инфляционных процессов на экономическое развитие страны, 
основные направления по снижению воздействия инфляционных процессов на 
социально-экономическое развитие.  

Методы исследования: методы анализа и сравнения динамики 
инфляционных процессов в Республике Беларусь за разные периоды времени. 

В результате проведенного исследования были рассмотрены формы и виды 
инфляции, причины возникновения, критерии и показатели оценки влияния 
инфляционных процессов на социально-экономическое развитие, механизм 
инфляции и выбор инфляционной стратегии и антиинфляционной политики, а 
также основные направления по снижению воздействия инфляционных 
процессов на социально-экономическое развитие в Республике Беларусь. 

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 и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 

 



 

РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа 56 с., 12 мал., 52 крыніцы. 
 
Ключавыя словы: ІНФЛЯЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ,  

ЭКАНАМІЧНАЯ СІСТЭМА, САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ, 
АНТЫІНФЛЯЦЫЙНЫЯ ПАЛІТЫКА. 

 
Аб’ект даследвання: суб'екты гаспадарання розных формаў уласнасці. 
Мэта: вывучэнне паняцця сутнасці інфляцыйных працэсаў у сучасным 

грамадстве, асноўныя прычыны ўзнікнення інфляцыйных працэсаў і іх віды, 
роля інфляцыйных працэсаў у сістэме сацыяльна-эканамічных адносін, аналіз 
ўзроўню інфляцыі ў Рэспублікi Беларусь, крытэрыі і паказчыкі ацэнкі ўплыву 
інфляцыйных працэсаў на сацыяльна-эканамічнае развіццё, фарміраванне 
антынфляцыйнай палітыкі, узровень уплыву інфляцыйных працэсаў на 
эканамічнае развіццё краіны, асноўныя напрамкі па зніжэнні ўздзеяння 
інфляцыйных працэсаў на сацыяльна-эканамічнае развіццё. 

Метады даследвання: метады аналізу і параўнання дынамікі інфляцыі-
онных працэсаў у Рэспубліцы Беларусь за розныя перыяды часу. 

У выніку даследвання былі разгледжаны формы і віды інфляцыі, 
прычыны ўзнікнення, крытэрыі і паказчыкі ацэнкі ўплыву інфляцыйных 
працэсаў на сацыяльна-эканамічнае развіццё, механізм інфляцыі і выбар 
інфляцыйнай стратэгіі і антыінфляцыйных палітыкі, а таксама асноўныя 
напрамкі па зніжэнні ўздзеяння інфляцыйных працэсаў на сацыяльна-
эканамічнае развіццё ў Рэспубліцы Беларусь. 

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 і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
Diploma work 56 p., 12 fig., 52 sources. 
 
Key words: INFLATIONARY PROCESSES IN AN ECONOMIC 

SYSTEM AND THEIR INFLUENCE ON THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT. 

 
Object of research: subjects of managing different forms of ownership. 
Aim of work: a study of the essence of the concept of inflation processes in 

a modern society, main causes of inflation processes and their types, the role of 
inflation processes in the system of socio-economic relations, the analysis of 
inflation in the Republic of Belarus, the criterions and the indicators of assessing of 
impact of inflation processes on a socio-economic development, the formation of 
anti-inflationary policy, the level of the impact of inflation on the economic 
development of the country, basic directions to reduce the impact of inflation on a 
socio-economic development. 

Research methods: methods of analyzing and comparing and dynamics of 
inflation processes in the Republic of Belarus in different periods of time. 

The result of research was being considered the forms and types of inflation, 
causes, the criterions and indicators of assessing the impact of inflation process on 
a socio-economic development, the mechanism of inflation and choice of 
inflationary strategic and anti-inflation policy, as well as basic directions to reduce 
the impact of inflation process on economic and social development in the 
Republic of Belarus. 

The author of the work confirms that has resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of testing process, 
and all have borrowed from literature and other sources of theoretical and 
methodological principles and concepts are accompanied by references to their 
authors. 

 
 


