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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа содержит 82 страницы, 13 рисунков, 6 таблиц,  

76 источников, 4 приложения. 

 

НОВОВВЕДЕНИЯ, ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТИПЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕНЧУРЫ, ТЕХНОПАРКИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Объект исследования – инновационная активность предприятий в 

современных условиях развития. 

Предмет исследования – факторы инновационной активности 

белорусских предприятий отрасли машиностроения и металлообработки. 

Цель работы: выявить факторы инновационной активности белорусского 

машиностроения и металлообработки на мировом рынке. 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 

экономико–математические, дедукция, индукция, выборка, коэффициентный и 

факторный анализ. 

Исследования и разработки: машиностроение и металлообработка – 

важнейшая отрасль экономики Республики Беларусь. Однако, с точки зрения 

инновационной активности, в отрасли используются устаревшие технологии, 

слабо представлены организационные нововведения. Основной причиной 

является нехватка инновационных ресурсов, а также недофинансирование 

программ и проектов инновационной сферы. Для повышения инновационной 

активности в отрасли машиностроения и металлообработки предложен комплекс 

мер организационного и финансового характера. 

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая 

значимость: на примере окупаемости одного проекта показана возможность его 

адаптации к белорусскому металлообрабатывающему предприятию. 

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 теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 
У дыпломную работу ўваходзяць 82 старонкі, 13 малюнкаў, 6 табліц,  

76 крыніц, 4 дадатку. 

 

НАВІНЫ, ІНАВАЦЫІ, ТЭХНАЛАГІЧНЫ ПАРАДАК, ІНАВАЦЫЙНЫЯ 

ВЫДАТКІ, ІНАВАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ТЫПЫ ІНАВАЦЫЙНЫХ 

ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, ВЕНЧУРЫ, ТЭХНАПАРКІ, ПАКАЗНІКІ 

ІНАВАЦЫЙНАЙ АКТЫЎНАСЦІ 

 

Аб'ект даследавання – інавацыйная актыўнасць прадпрыемстваў у 

сучасных умовах развіцця. 

Прадмет даследавання – фактары інавацыйнай актыўнасці беларускіх 

прадпрыемстваў галіны машынабудавання і металаапрацоўкі. 

Мэта працы: выявіць фактары інавацыйнай актыўнасці беларускага 

машынабудавання і металаапрацоўкі на сусветным рынку. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу, груповак, эканоміка–

матэматычныя, дэдукцыя, індукцыя, выбарка, каэфіцыентны і фактарны аналіз. 

Даследаванні і распрацоўкі: машынабудаванне і металаапрацоўка – 

найважная галіна эканомікі Рэспублікі Беларусь. Аднак, з пункту гледжання 

інавацыйнай актыўнасці, у галіны выкарыстоўваюцца састарэлыя тэхналогіі, 

слаба пададзены арганізацыйныя навіны. Асноўнай прычынай з'яўляецца 

нястача інавацыйных рэсурсаў, а таксама недафінансаванне праграм і праектаў 

інавацыйнай сферы. Для падвышэння інавацыйнай актыўнасці ў галіны 

машынабудавання і металаапрацоўкі прапанаваны комплекс мёр 

арганізацыйнага і фінансавага характару. 

Тэхніка–эканамічная, сацыяльная і (ці) экалагічная значнасць: на 

прыкладзе акупнасці аднаго праекта паказана магчымасць яго адаптацыі да 

беларускага металаапрацоўчага прадпрыемства. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова–аналітычны 

матэрыял слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 

Degree work contains 82 pages, 13 pictures, 6 tables, 76 sources, 4 appendices. 

 

INNOVATIONS, INVENTIONS, TECHNOLOGICAL WAY, INNOVATIVE 

EXPENSES, INNOVATIVE ACTIVITY, TYPES OF THE INNOVATIVE 

ENTERPRISES, VENTURES, SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS, 

INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY 

 

Object of the research – innovative activity of enterprises in modern conditions 

of development. 

Subject of study – factors of innovative activity of the Belarusian enterprises of 

mechanical engineering and metalworking. 

Work purpose: to reveal factors of innovative activity of the Belarusian 

mechanical engineering and metal working in the world market. 

Research methods: comparative analysis, groups, economic-mathematical, 

deduction, induction, selection, coefficient and factorial analysis. 

Researches and developments: mechanical engineering and metalworking is 

the most important branch of economy of the Republic of Belarus. However, from the 

side of innovative activity, outdated technologies are used by firms of this branch of 

economy, organizational innovations are poorly presented. Shortage of innovative 

resources and also insufficient funding of programs and projects of the innovative 

sphere is the main reason for it. The package of measures of organizational and 

financial character is offered for increase in innovative activity in branch of mechanical 

engineering and metalworking. 

Technical and economic, social and (or) ecological importance: on the 

example of payback of one project the possibility of its adaptation to the Belarusian 

metalworking enterprise is shown. 

Author of the work confirms that the settlement and analytical material given in 

it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all 

theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed from 

literary and other sources are followed by references to their authors. 

 

 

 

 

 

 


