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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: 73 с., 10 рис., 25 табл., 47 источников 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ЛИЗИНГ, ИНВЕСТИЦИИ, ИННОВАЦИИ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОЦЕНКА 

КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ,  

Объект исследования – Республиканское унитарное предприятие по 

эксплуатации зданий «БелЭЗ» (сокращенно РУП «БелЭЗ»). 

Предмет исследования – модернизация производства как фактор 

повышения конкурентоспособности РУП «БелЭЗ» 

Цель работы: исследование роли модернизации производства в 

повышении конкурентоспособности РУП «БелЭЗ» и разработка мероприятий 

по ее проведению. 

Методы исследования: абстрактно-логический метод, экономико-

статистический, метод сравнения, графический метод. 

Исследования и разработки: изучена комплексная программа 

модернизации производства, проведена оценка конкурентоспособности 

продукции, разработан возможный вариант модернизации производства на 

основе экономически обоснованных предложений и рекомендаций. 

Элементы научной новизны: предложен план модернизации 

производства на РУП «БелЭЗ» с целью повышения конкурентоспособности 

функционирования предприятия. 

Область возможного практического применения: повышение 

конкурентоспособности функционирования РУП «БелЭЗ». 

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая значимость: 

внедрение разработок на основе модернизации производства повысит 

конкурентоспособность РУП «БелЭЗ» на рынке предоставляемых услуг. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчѐтно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа: 73 ст., 10 мал.., 25 табл., 47 крыніц 

МАДЭРНІЗАЦЫЯ, ТЭХНІЧНАЕ ПЕРАЎЗБРАЕННЕ, КАПІТАЛЬНЫЯ 

ВЫДАТКІ,ЛІЗІНГ, ІНВЕСТЫЦЫІ, ІНАВАЦЫІ, 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ ПРАДПРЫЕМСТВА, АЦЭНКА 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦІ 

Аб’ект даследавання – Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства па 

эксплуатацыі будынкаў «БелЭЗ» (скарочана РУП «БелЭЗ»). 

Прадмет даследавання – мадэрнізацыя вытворчасці як фактар 

павышэння канкурэнтаздольнасці РУП «БелЭЗ». 

Мэта працы: даследаванне ролі мадэрнізацыі вытворчасці ў павышэнні 

канкурэнтаздольнасці РУП «БелЭЗ» і распрацоўка мерапрыемстваў па яе 

правядзенню. 

Метады даследавання: абстрактна-лагічны метад, эканоміка-

статыстычны, метад параўнання, графічны метад. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучана комплексная праграма 

мадэрнізацыі прадукцыі, праваедзена ацэнка канкурэнтаздольнасці 

прадукцыі, распрацаваны магчымы варыянт мадэрнізацыі прадукцыі на 

аснове эканамічна абгрунтаваных прапаноў і рэкамендацый. 

Элементы навуковай навізны: прапанаваны план мадэрнізацыі 

вытворчасці на РУП «БелЭЗ» з мэтай павышэння канкурэнтаздольнасці 

функцыянавання прадпрыемства. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: павышэнне 

канкурэнтаздольнасці функцыянавання РУП «БелЭЗ». 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная і (або) экалагічная значнасць: 

укараненне распрацовак на аснове мадэрнізацыі вытворчасці павысіць 

канкурэнтаздольнасць РУП «БелЭЗ» на рынку паслуг. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

 

 

Thesis: 73 pages, 10 fig., 25 tab., 47 sources 

UPGRADE, TECHNICAL REARMAMENT, CAPITAL COSTS, 

LEASING, INVESTMENT, INNOVATION, THE COMPETITIVENESS OF 

ENTERPRISES, EVALUATION COMPETITIVENESS 

Object of research - Republican Unitary Enterprise of Buildings «BelEZ» 

(abbreviated RUE «BelEZ»).  

Subject of research - the modernization of production as a factor of 

competitiveness RUE «BelEZ». 

Work purpose: study the role of modernization to improve the 

competitiveness of RUE «BelEZ» and the development of measures for its 

implementation 

Methods: abstract and logical method, economical and statistical, 

comparison method, graphic method.  

Research and development: a comprehensive program of modernization-

studied production, assessed the competitiveness of the enterprise, designed option 

modernization based on an economically sound proposals and recommendations. 

Elements of scientific novelty: proposed plan for the modernization of 

production at RUE «BelEZ» in order to improve the competitiveness of enterprise 

functioning.  

Realm of the possible practical applications: improving the competitiveness 

of the functioning of RUE «BelEZ». 

Technical and economic, social and (or) environmental significance: the 

introduction of developments on the basis of modernization will increase the 

competitiveness of RUE «BelEZ» in the market of services provided. 

The author of work confirms that the analytical material given in it correctly 

and objectively reflects a condition of studied process, and all borrowed of literary 

and other sources theoretical, methodological and methodical provisions and 

concepts are accompanied by links to their authors. 
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