
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кафедра международного туризма 

 

 

Аннотация к магистерской диссертации 

 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА IT-УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Купревич  Валентина  Дмитриевна 

 

 

Научный руководитель зав. кафедрой  экономики, доктор экономических наук, 

доцент 

В.А. Васнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2018 



 
 

АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем магистерской диссертации 

Магистерская диссертация состоит из оглавления, общей характеристики 

работы, введения, трех глав, заключения, 26 иллюстраций, 20 таблиц, 10 

формул, списка использованных источников, 8 приложений. Общий объем 

работы составляет 118 страниц. Список использованных источников занимает 

10 страниц и включает 89 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, IT-УСЛУГА, РЫНОК IT-

УСЛУГ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК IT-УСЛУГ, РЫНОК IT-УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, СТАРТАП, 

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА IT-УСЛУГ.   

3. Содержание работы 

Объект исследования –IT-услуги в Республике Беларусь. 

Предмет исследования – тенденции развития рынка IT-услуг в 

Республике Беларусь и его прогнозная оценка.  

Цель исследования – анализ развития рынка IT-услуг в Республике 

Беларусь, выявление тенденций и перспектив его дальнейшего развития. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, экстраполяция, 

моделирование, метод экспертных оценоки др.  

Полученные итоги и их новизна. Проведен анализ развития 

международного рынка IT-услуг; проведен анализ развития рынка IT-услуг в 

Республике Беларусь, включая тенденции развития Парка высоких технологий; 

выявлены конкурентные позиции Республики Беларусь на международном 

рынке IT-услуг; исследованы стартап проекты в Республике Беларусь и 

автором разработан цикл развития экономики РБ с учетом поддержки стартап 

проектов в стране; методом экстраполяции были рассчитаны прогнозные 

показатели развития рынка IT-услуг в Республике Беларусь до 2020 года.  

Достоверность материалов и результатов магистерской диссертации. 

Использованные материалы и результаты магистерской диссертации являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 

результаты работы могут быть использованы для подведения итогов о 

существующем положении рынка IT-услуг Республики Беларусь, как на 

локальном уровне, так и на международном, применения выявленных автором 

работы перспективных направлений развития рынка IT-услуг в Республике 

Беларусь, построения методик повышения эффективности развития рынка IT-

услуг Республики Беларусь для достижения прогнозных показателей, 

рассчитанных автором работы до 2020 года.  



 
 

АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб'ём магістарскай  дысертацыі 

Магістарская дысертацыя складаецца са зместа, агульнай характарыстыкi 

працы, ўвядзення, трох глаў, заключэння, 26 ілюстрацый, 20 табліц, 10 формул, 

спісу выкарыстаных крыніц, 8 дадаткаў. Агульны аб'ѐм працы складае 118 

старонкаў. Спіс выкарыстаных крыніц займае 10 старонак і ўключае 89 

пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ІТ-ПАСЛУГI, РЫНАК ІТ-ПАСЛУГ, 

МІЖНАРОДНЫ РЫНАК ІТ-ПАСЛУГ, РЫНАК ІТ-ПАСЛУГ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ, ПАРК ВЫСОКІХ ТЭХНАЛОГІЙ, СТАРТАП, 

ЭКСТРАПАЛЯЦЫЯ, ПРАГНАЗІРАВАННЕ  РАЗВІЦЦЯ  РЫНКУ  ІТ-

ПАСЛУГ. 

3. Змест працы 

Аб'ект даследавання – ІТ-паслугі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання – тэндэнцыі развіцця рынку ІТ-паслуг у 

Рэспубліцы Беларусь і яго прагнозная ацэнка. 

Мэта даследавання – аналіз развіцця рынку ІТ-паслуг у Рэспубліцы 

Беларусь, выяўленне тэндэнцый і перспектыў яго далейшага развіцця.  

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, экстрапаляцыя, 

мадэліраванне, метад экспертных ацэнак і іншыя.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праведзены аналіз развіцця міжнароднага 

рынку ІТ-паслуг; праведзены аналіз развіцця рынку ІТ-паслуг у Рэспубліцы 

Беларусь, уключаючы тэндэнцыі развіцця Парку высокіх тэхналогій; выяўлены 

канкурэнтныя пазіцыі Рэспублікі Беларусь на міжнародным рынку ІТ-паслуг; 

даследаваны стартап праекты ў Рэспубліцы Беларусь і аўтарам распрацаваны 

цыкл развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь з улікам падтрымкі стартап 

праектаў у краіне; метадам экстрапаляцыі былі разлічаны прагнозныя 

паказчыкі развіцця рынку ІТ-паслуг у Рэспубліцы Беларусь да 2020 года. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў магiстарскай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі магiстарскай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынiкi працы могуць 

быць выкараставаны для падвядзення вынікаў аб існуючым становішчы рынка 

ІТ-паслуг Рэспублікі Беларусь, як на лакальным узроўні, так і на міжнародным, 

прымянення выяўленых аўтарам працы перспектыўных кірункаў развіцця 

рынку ІТ-паслуг у Рэспубліцы Беларусь, пабудовы методык павышэння 

эфектыўнасці развіцця рынку ІТ-паслуг Рэспублікі Беларусь для дасягнення 

прагнозных паказчыкаў, разлічаных аўтарам працы да 2020 года. 



 
 

 

ANNOTATION 

1. The structure and volume of the master's thesis 

Thesis consists of a table of contents, a general description of work, an 

introduction, three chapters, conclusions, 26illustrations, 20 tables, 10formula, a list 

of references, 8 applications. The total amount of work is 118 pages. List of 

references takes 10 pages and includes 89 products. 

2. The list of keywords 

INFORMATION TECHNOLOGY, IT SERVICES, IT SERVICES MARKET, 

INTERNATIONAL IT SERVICES MARKET, IT SERVICES MARKET OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS, HIGH TECHNOLOGY PARK, STARTUP, 

EXTRAPOLATION, FORECASTING THE IT SERVICES MARKET 

DEVELOPMENT. 

3. The text of the abstract 

The object of study –IT services in the Republic of Belarus. 

The subject of study – the development trends of the IT services market in the 

Republic of Belarus and its projected valuation. 

The purpose of research – to analyze the development of the IT services market 

in the Republic of Belarus, to identify trends and prospects for its further development. 

Methods: analysis, synthesis, comparison, extrapolation, modeling, method of 

peer review and others. 

The results of the work and their novelty. The analysis of the international IT 

services market development and the analysis of the IT services market development in 

the Republic of Belarus, including the development trends of the High Technology 

Park were conducted; the competitive positions of the Republic of Belarus in the 

international IT services market were revealed; startup projects in the Republic of 

Belarus were researched and the author developed the cycle of economic development 

of the Republic of Belarus taking into account the support of startup projects in the 

country; the extrapolation method was used to calculate the forecast indicators of the 

IT services market development in the Republic of Belarus until 2020 year. 

Authenticity of the materials and results of the thesis. The materials used and 

the results of the work are authentic. The work was composed independently. 

Recommendations fortheusage. The practical importance of the work consist in 

the possibility of using the obtained data to summarize the current situation of the IT 

services market in the Republic of Belarus both at the local level and at the 

international level, using the prospective directions of the IT services market 

development in the Republic of Belarus, increase the development efficiency of the IT 

services market in the Republic of Belarus in order to achieve the forecast indicators 

calculated by the author until 2020 year. 


