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Рэферат 
 
Аб'ём дыпломнай работы – 63 старонкі. У дыпломнай рабоце змяшчаецца 

2 ілюстрацыі, 12 табліц, 8 дадаткаў. Пры напісанні дыпломнай работы выкары-
стоўвалася 53 літаратурныя крыніцы. 

Ключавыя словы: энергія, паліўна-энергетычныя рэсурсы, энер-
гакрыніцы, энергетыка, энергетычны комплекс, энергетычны патэнцыял, энер-
гетычная бяспека, энергаэфектыўнасць, эканамічная палітыка, інавацыі, мясцо-
выя віды паліва, альтэрнатыўныя аднаўляльныя крыніцы энергіі, энергазбера-
жэнне, імпартазамяшчэнне. 

Мэта дыпломнай работы – прааналізаваць крыніцы і інстытуты фарміра-
вання інавацыйна-арыентаванага энергетычнага комплексу ў Рэспубліцы Бела-
русь. 

Аб'ект даследавання: інавацыйна-арыентаваны энергетычны комплекс 
Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання: сукупнасць грамадскіх адносін у галіне фарміра-
вання інавацыйна-арыентаванага энергетычнага комплексу Рэспублікі Бела-
русь. 

Метадалогію даследавання склалі наступныя метады: параўнальны, ды-
дактычны, аналітычны, дэдуктыўны і іншыя. 

У рабоце вывучаны і прааналізаваны крыніцы і інстытуты фарміравання 
інавацыйна-арыентаванага энергетычнага комплексу ў Рэспубліцы Беларусь. 
Устаноўлена сувязь паміж развіццём эканомікі краіны (узроўнем дабрабыту 
краіны) і энергетыкай (энергетычным патэнцыялам і энергаэфектыўнасцю эка-
номікі). Вызначаны і абгрунтаваны прыярытэтны шлях развіцця энергетыкі – 
праз інавацыі. Вызначаны і прааналізаваны спосабы і метады ўкаранення інава-
цый, мэты інавацыйнай дзейнасці ў энергетыцы Рэспублікі Беларусь. Праведзе-
ны разлік эканамічнага эфекту ад укаранення інавацый у энергетычны ком-
плекс Рэспублікі Беларусь (на прыкладзе выкарыстання біягазу, драўняных ад-
ходаў, сонечнай энергіі). Дадзеныя разліку могуць быць выкарыстаны ў эка-
номіцы з мэтай абгрунтавання эфектыўнасці ўкаранення ў энергетычны ком-
плекс установак, якія працуюць на дадзеных аднаўляльных крыніцах энергіі. 

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 па-
лажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Реферат 
 
Объем дипломной работы – 63 страницы. В дипломной работе содержит-

ся 2 иллюстрации, 12 таблиц, 8 приложений. При написании дипломной работы 
использовалось 53 источника. 

Ключевые слова: энергия, топливно-энергетические ресурсы, энерго-
источники, энергетика, энергетический комплекс, энергетический потенциал, 
энергетическая безопасность, энергоэффективность, экономическая политика, 
инновации, местные виды топлива, альтернативные возобновляемые источники 
энергии, энергосбережение, импортозамещение. 

Цель дипломной работы – проанализировать источники и институты 
формирования инновационно-ориентированного энергетического комплекса в 
Республике Беларусь. 

Объект исследования: инновационно-ориентированный энергетический 
комплекс Республики Беларусь. 

Предмет исследования: совокупность общественных отношений в обла-
сти формирования инновационно-ориентированного энергетического комплек-
са Республики Беларусь. 

Методологию исследования составили следующие методы: сравнитель-
ный, дидактический, аналитический, дедуктивный и другие. 

В работе изучены и проанализированы источники и институты формиро-
вания инновационно-ориентированного энергетического комплекса в Респуб-
лике Беларусь. Установлена связь между развитием экономики страны (уров-
нем благосостояния страны) и энергетикой (энергетическим потенциалом и 
энергоэффективностью экономики). Определен и обоснован приоритетный 
путь развития энергетики – через инновации. Определены и проанализированы 
способы и методы внедрения инноваций, цели инновационной деятельности в 
энергетике Республики Беларусь. Произведен расчет экономического эффекта 
от внедрения инноваций в энергетический комплекс Республики Беларусь (на 
примере использования биогаза, древесных отходов, солнечной энергии). Дан-
ные расчета могут быть использованы в экономике с целью обоснования эф-
фективности внедрения в энергетический комплекс установок, работающих на 
данных возобновляемых источниках энергии. 

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 положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Abstract 
 
The volume of the diploma thesis – is 63 pages. The diploma thesis contains 2 

illustrations, 12 tables, 8 applications. When writing a diploma thesis was used 53 
sources. 

Keywords: energy, energy resources, energy sources, energetics, energy sector, 
energy potential, energy security, energy efficiency, economic policy, innovation, lo-
cal fuels, alternative renewable energy, energy saving, import substitution. 

The objective of the diploma thesis is to analyze the sources and institutions of 
the formation innovation-oriented energy sector in the Republic of Belarus. 

An object of research is the innovation-oriented energy sector of the Republic 
of Belarus. 

The subject of research is the complex of social relations in the formation in-
novation-oriented energy sector of the Republic of Belarus. 

Methodology of research consist of the following methods: comparative, di-
dactic, analytical, deductive, and others. 

In the diploma thesis is studied and analyzed the sources and institutions of the 
formation innovation-oriented energy sector in the Republic of Belarus. There is es-
tablished connection between the development of the national economy (the level of 
welfare of the country) and energetics (energy potential and energy efficiency of the 
economy). There is defined and justified the priority development path of energetics 
– through innovation. There is defined and analyzed the ways and methods of innova-
tion, innovation objectives in the energy sector of the Republic of Belarus. There is 
produced the calculation of the economic effect of innovation in the energy sector of 
the Republic of Belarus (for example, the use of biogas, wood waste, solar energy). 
The information of calculation can be used in the economy to justify the effectiveness 
of the implementation installation in the energy complex, which using renewable 
sources of energy. 

An author of the diploma thesis confirms that computational and analytical ma-
terial correctly and objectively reflects the state of the investigated process, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical, methodological princi-
ples and concepts accompanied by references to their authors. 

 


