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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 56 с., 17 рис., 4 табл., 31 ист. 
 
ИННОВАЦИИ, ИНИЦИАТИВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, СТАРТАП, 

КРАУДФАНДИНГ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объект исследования – развитие инициативного предпринимательства. 
Предмет исследования – проблемы и направления развития стартапов в 

Республике Беларусь. 
Цель работы: изучение особенностей развития и поддержки стартапов в 

Республике Беларусь. 
Методы исследования: анализ и синтез, единства логического и 

исторического, позитивный и нормативный анализ, экономико-статистические и 
экономико-математические методы. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретико-методологические 
основы изучения развития стартапов; оценено экономическое и социальное 
значение стартапов с учетом мирового опыта; выявлены проблемы и направления 
развития стартапов в Республике Беларусь. 

Элементы научной новизны: представлены направления развития 
стартапов в Республике Беларусь. 

Область возможного практического применения: деятельность 
предпринимательских структур в Республике Беларусь. 

Экономическая значимость и социальная значимость: реализация 
предложений позволит повысить финансовую стабильность экономики 
Республики 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 методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
 

 
Thesis: 56 p., 17 Fig., Table 3, 31 East. 
 
INITIATIVE, INNOVATION, ENTREPRENEURS, STARTUPS, 

CROWDFUNDING, AND EFFICIENCY 
 
The object of the research is the development of initiative entrepreneurship. 
The subject of the research is the problems and directions of startups 

development in the Republic of Belarus. 
Purpose: to study the features of the development of initiative entrepreneurship 

in the Republic of Belarus. 
Research methods: analysis and synthesis, unity of logical and historical, positive 

and normative analysis, economic-statistical and economic-mathematical methods. 
Research and development: theoretical and methodological bases of studying the 

development of startups are considered; economic and social value of startups is 
estimated taking into account the world experience; problems and directions of 
development of startups in the Republic of Belarus are revealed. 

Elements of scientific novelty: the directions of startups development in the 
Republic of Belarus have been developed. 

Area of possible practical application: activity of business structures in the 
Republic of Belarus. 

Economic and social significance: implementation of the proposals will improve 
the financial stability of the economy of the Republic of Belarus. 

 
The author of the work confirms that the calculation and analytical material given 

in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are accompanied by references to their authors. 
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РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: 56 с., 17 мал., 4 табл., 31 крын. 
 
ІНАВАЦЫІ, ІНІЦЫЯТЫВА, ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ, СТАРТАПЫ, 
КРАУДФАНДЗІНГ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 
 
Аб'ект даследавання: развіццё ініцыятыўнага прадпрымальніцтва. 
Прадмет даследавання: праблемы і напрамкі развіцця стартапаў ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
Мэта дыпломнай працы: вывучэнне асаблівасцяў развіцця і падтрымкі 
стартапаў ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: аналіз і сінтэз, адзінства лагічнага і гістарычнага, 
пазітыўны і нарматыўны аналіз, эканоміка-статыстычныя і эканоміка-
матэматычныя метады. 
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтыка-метадалагічныя асновы 
вывучэння развіцця стартапаў; ацэнена эканамічнае і сацыяльнае значэнне 
стартапаў; выяўлены праблемы і напрамкі развіцця стартапаў ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
Элементы навуковай навізны: прадстаўлены напрамкі развіцця стартапаў ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць прадпрымальніцкіх 
структур у Рэспубліцы Беларусь. 
Эканамічная значнасць і сацыяльная значнасць: рэалізацыя прапаноў дазволіць 
павысіць фінансавую стабільнасць эканомікі Рэспублікі 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 метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 


