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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 51 страницу, 5 рисунков, 11 таблиц, 40 
использованных источников. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ, ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 

Объектом изучения является высшее образование в Республике 

Беларусь. 

Предметом изучения является конкурентоспособность высшего 

образования в Республике Беларусь. 

Задачи изучения: 

изучить институт высшего образования  как основу развития 

человеческого капитала; 

провести содержательную характеристику категории 

«конкурентоспособность»; 

рассмотреть конкурентные преимущества высшей школы в условиях 

глобализации; 

провести международные сравнения учреждений высшего 

образования; 

проанализировать перспективы развития высшего образования 

Республики Беларусь в контексте Болонского процесса; 

оценить  конкурентоспособность  через призму квалификации 

специалистов ОАО «Алеся». 

Методологической основой послужили труды ведущих отечественных 

и зарубежных авторов в области исследования теории высшего образования. 

Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка 

использованных источников. В первой главе рассматривается роль института 

высшего образования в экономике знаний. Во второй главе исследуются 

приоритеты высшего образования на современном этапе развития. В третьей 

главе проводятся соотношение конкурентоспособности организации ОАО 

«Алеся» и уровня квалификации специалистов. 

Приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца змяшчае 51 старонку, 5 малюнкаў, 11 табліц, 40 

выкарыстаных крыніц. 

 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, ЭКАНОМІКА ВЕДАЎ, ВЫШЭЙШАЯ 

АДУКАЦЫЯ, КВАЛІФІКАЦЫЯ, ГЛАБАЛІЗАЦЫЯ 

 

Аб'ектам вывучэння з'яўляецца вышэйшую адукацыю ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Прадметам вывучэння з'яўляецца канкурэнтаздольнасць вышэйшай 

адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Задачы вывучэння: 

вывучыць інстытут вышэйшай адукацыі як аснову развіцця чалавечага 

капіталу; 

правесці змястоўную характарыстыку катэгорыі 

«канкурэнтаздольнасць»; 

разгледзець канкурэнтныя перавагі вышэйшай школы ва ўмовах 

глабалізацыі; 

правесці міжнародныя параўнання устаноў вышэйшай адукацыі; 

прааналізаваць перспектывы развіцця вышэйшай адукацыі Рэспублікі 

Беларусь у кантэксце Балонскага працэсу; 

ацаніць канкурэнтаздольнасць праз прызму кваліфікацыі спецыялістаў 

ААТ «Алеся». 

Метадалагічнай асновай паслужылі працы вядучых айчынных і 

замежных аўтараў у галіне даследавання тэорыі вышэйшай адукацыі. 

Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння 

і спісу выкарыстаных крыніц. У першай чале разглядаецца роля інстытута 

вышэйшай адукацыі ў эканоміцы ведаў. У другой чале даследуюцца 

прыярытэты вышэйшай адукацыі на сучасным этапе развіцця. У трэцяй чале 

праводзяцца суадносіны канкурэнтаздольнасці арганізацыі ААТ «Алеся» і 

ўзроўню кваліфікацыі спецыялістаў. 

У працэсе даследавання выкарыстаны прынцыпы сістэмнага падыходу, 

лагічнага, гістарычнага, параўнальнага аналізу, метад экспертнай ацэнкі, 

матэматычнай статыстыкі і іншыя метады эканамічнага даследаванні, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 



ABSTRACT 

The thesis contains a 51 page, 5 figures, 11 tables, 40 references. 

 

COMPETITIVENESS, KNOWLEDGE ECONOMY, HIGHER 

EDUCATION, EDUCATION, GLOBALIZATION 

 

The object of study is higher education in the Republic of Belarus. 

The object of study is the competitiveness of higher education in the 

Republic of Belarus. 

Learning objectives: 

to study the Institute of higher education as the basis for the development of 

human capital; 

to conduct a meaningful characteristic of the category "competitiveness"; 

consider the competitive advantages of higher school in the conditions of 

globalization; 

an international comparison of higher education institutions; 

to analyze the prospects of development of higher education of the Republic 

of Belarus in the context of the Bologna process; 

to assess the competitiveness through the prism of training of specialists of 

JSC "Ales". 

The methodological basis consists of the works of leading domestic and 

foreign authors in field of study theory of higher education. 

The thesis consists of three chapters, introduction, conclusion and list of 

used sources. The first Chapter examines the role of the Institute of higher 

education in the knowledge economy. The second Chapter examines the priorities 

of higher education at the present stage of development. In the third Chapter are 

the ratio of the competitiveness of the organization OJSC "Alesya" and the level of 

training of specialists. 

In the process of research used the principles of a systematic approach, 

logical, historical, comparative analysis, expert evaluation method, mathematical 

statistics and other methods of economic study, and all borrowed from literary and 

other sources of theoretical and methodological principles and concepts are 

accompanied by references to their authors. 


