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РЕФЕРАТ 

Дыпломная работа ўтрымвае 84 старонкі, 4 ілюстрацыі, 10 табліц. Спіс 
выкарыстанай літаратуры складаецца з 49 пунктаў.  

 
Ключавыя словы: ЭКАНАМІЧНЫ ЎЗРОСТ, ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦ-

ЦЁ, ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ, САЦЫЯЛЬНЫ КАПІТАЛ, НЯРОЎНАСЦЬ ПРЫ-
БЫТКАЎ, ФАКТАРЫ ЭКАНАМІЧНАГА ЎЗРОСТУ, ІНАВАЦЫІ 

 
Аб'ект аналізу – эканамічны ўзрост у інавацыйнай эканоміцы, прадмет – 

змены ў фактарах эканамічнага ўзросту, патрэбныя для ўзмацнення інава-
цыйнай скіраванасці эканамічнага ўзросту. Мэта: паказаць узаемасувязь са-
цыяльных фактараў і эканамічнага ўзросту ў інавацыйнай эканоміцы. Скары-
станы метады аналізу, сінтэзу, параўнання, апісання, а таксама статыстычны 
метад. 

Аўтар работы 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, метадалагічныя і ме-
тадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 
 
Дипломная работа содержит 84 страницы, 4 иллюстрации, 10 таблиц. 

Список использованной литературы состоит из 49 пунктов.  
 
Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗ-

ВИТИЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, НЕРА-
ВЕНСТВО ДОХОДОВ, ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ИННОВА-
ЦИИ 

 
Объект анализа – экономический рост в инновационной экономике, 

предмет – изменения в факторах экономического роста, необходимые для уси-
ления инновационной направленности экономического роста. Цель: показать 
взаимосвязь социальных факторов и экономического роста в условиях иннова-
ционной экономики. Использованы методы анализа, синтеза, сравнения, описа-
ния, а также статистический метод. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции со-
провождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 

The diploma consists of 84 pages, 4 illustrations, 10 tables. Reference list con-
sists of 49 sources.  

 
Key words: ECONOMIC GROWTH, ECONOMIC DEVELOPMENT, HU-

MAN CAPITAL, SOCIAL CAPITAL, INCOME INEQUELITY, ECONOMIC 
GROWTH FACTORS, INNOVATIONS 

 
The object of analysis is economic growth in the innovation economy, the sub-

ject deals with changes in the factors of economic growth needed to enhance innova-
tion-oriented economic growth. Purpose is to show the mutual influence of social fac-
tors and economic growth in the innovation economy. Analysis, synthesis, compari-
son, description as well as the statistical method are the methods used in the diploma. 

The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other sources, 
are referred to its authors. 
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