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РЕФЕРАТ
Работа содержит: 62 страницы, 3 таблицы, 49 источников.
Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА.
Цель исследования ‒ раскрытие особенностей и направлений воздействия фактора «информационные технологии» на экономический рост в современных
условиях.
Объект исследования ‒ информационные технологии и их влияние на экономический рост на микро- и макроуровнях экономики.
Предмет исследования ‒ взаимоотношения между хозяйствующими субъектами
по поводу использования информационных технологий.
Исследование посвящено изучению роли и особенностей влияния информационных технологий на экономический рост. Рассмотрены основные теории экономического роста и подходы к включению в них фактора информационных
технологий. Анализируется конкретный опыт внедрения информационных технологий в ряде стран, влияние информационных технологий на экономический
рост в этих странах, оценено влияние и значение фактора информационных
технологий для Республики Беларусь.
Работа написана на основе системного подхода, использовании общенаучных
теоретических и эмпирических методов исследования. Автор подтверждает, что
приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно отражает
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и
других источников теоретические, методологические положения сопровождаются ссылками на источники.
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РЭФЕРАТ
Праца ўтрымлівае 62 старонак, 3 табліцы, 49 крыніц.
Ключавыя словы: ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ
ГРАМАДСТВА, ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНАЕ АСЯРОДДЗЕ,
ФАКТАРЫ ЭКАНАМІЧНАГА РОСТУ, ІТ, ІКТ, УПЛЫЎ ІКТ
Мэтай даследвання з'яўляецца раскрыццё характэра і выяўленне ўплыва фактара «інфармацыйныя тэхналогіі» на эканамічны рост у сучасных умовах.
А'бектам даследвання з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі і іх уплыў на эканамічны рост на мікра- і макраўзроўнях эканомікі.
Прадметам даследвання выступаюць узаемаадносіны паміж гаспадарчымі
суб'ектамі з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій, якія ўплываюць на
эканамічны рост.
Даследаванне прысвечана вывучэнню ролі і асаблівасцяў ўплыву інфармацыйных тэхналогій на эканамічны рост. Разгледжаны асноўныя тэорыі эканамічнага росту і падыходы да ўключэння ў іх фактару інфармацыйных
тэхналогій. Аналізуецца канкрэтны вопыт укаранення інфармацыйных
тэхналогій у шэрагу краін, уплыў інфармацыйных тэхналогій на эканамічны
рост у гэтых краінах, ацэнен ўплыў і значэнне фактару інфармацыйных
тэхналогій для Рэспублікі Беларусь.
Праца напісаная на аснове сістэмнага падыходу, выкарыстанні агульнанавуковых тэарэтычных і эмпірычных метадаў даследавання. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследаванага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
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ABSTRACT
The thesis contains 62 pages, 3 tables, 49 sources.
Keywords: INFORMATION TECHNOLOGIES, INFORMATION SOCIETY, INFORMATION ENVIRONMENT, FACTORS OF ECONOMIC GROWTH, IT, ICT,
ICT INFLUENCE
Research goal: to investigate characteristics and points of impact of “information
technology” factor on economic growth in the modern circumstances.
The research object is information technologies and their impact on economy growth
on micro- and macro levels.
The research subject is interactions between economic subjects with the use of information technologies that influence on economy growth.
The research is devoted to defining the place of information technology as a factor of
economic growth in various economic streams. The paper contains a review of basic
theories of economic growth and their approaches related to inclusion information
technologies as a factor of economy growth. In addition, it contains an analysis of a
specific experience of an information technology introduction in the number of countries, analysis of information technology influence in these countries, along with
evaluation of influence and impact of the factor of information technologies on Republic of Belarus.
The paper is based on a systematic approach, using general scientific theoretical and
empirical research methods. The author confirms that results in its analytical material
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and all
of theoretical, methodological principles borrowed from the literature and other
sources are accompanied by references to the sources.
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