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РЕФЕРАТ 

  Дипломная работа содержит 54 страницы, 2 рисунка, 10 таблиц, 48 
использованных источников. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ИНДЕКС 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, РАБОЧАЯ СИЛА 
 

  Объект исследования – человеческий потенциал как фактор развития 

современной инновационной экономики 
  Предмет исследования – социально-экономические отношения по 

поводу формирования и эффективного использования человеческого 

потенциала в современной инновационной экономике.  

  Цель работы – исследование основных закономерностей и тенденций в 
формировании человеческого потенциала и его воздействия на уровень 

развития экономики страны. 

  Работа написана на основе системного подхода с использованием  
методов единства исторического и логического, статистические методов.   

 

 Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных с 

эволюцией и использованием человеческого потенциала общества. Знания, 
опыт и умения индивида, его творческие способности, квалификация играют 

все большую роль в становлении инновационной экономики. В связи с этим 

происходит усиление роли образования, здравоохранения, что в свою 

очередь предполагает необходимость построения социально-экономической 
модели развития государства, которое сможет максимально развивать и 

эффективно использовать человеческий потенциал. 

 
  Автор дипломной работы подтверждает, что приведенные 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.  
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РЭФЕРАТ 

 

  Дыпломная праца ўтрымлівае 54 старонкі, 2 малюнка, 10 табліц,  48 

выкарыстаных крыніц. 
 

ЧАЛАВЕЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ, ІНДЭКС РАЗВІЦЦЯ 

ЧАЛАВЕЧАГА ПАТЭНЦЫЯЛА, РАБОЧАЯ СІЛА 

 
  Аб'ект даследавання - чалавечы патэнцыял як фактар развіцця сучаснай 

інавацыйнай эканомікі 

  Прадметам даследавання - сацыяльна-эканамічныя адносіны з нагоды 
фарміравання і эфектыўнага выкарыстання чалавечага патэнцыялу ў 

сучаснай інавацыйнай эканоміцы. 

  Мэта работы - даследаванне асноўных заканамернасцяў і тэндэнцый у 

фарміраванні чалавечага патэнцыялу і яго ўздзеяння на ўзровень развіцця 
эканомікі краіны. 

  Праца напісана на аснове сістэмнага падыходу з выкарыстаннем 

метадаў адзінства гістарычнага і лагічнага, статыстычныя метадаў. 
  

  Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных з 

чалавечым патэнцыялам грамадства. Ва ўмовах станаўлення інавацыйнай 

эканомікі ўсю вялікую ролю адыгрываюць спадчынныя веды, вопыт і ўменні 
індывіда, яго творчыя здольнасці, кваліфікацыя. У сувязі з гэтым адбываецца 

ўзмацненне ролі адукацыі, аховы здароўя, што ў сваю чаргу мяркуе 

неабходнасць пабудова новай сацыяльна-эканамічнай мадэлі развіцця 
дзяржавы, якое зможа максімальна эфектыўна рэалізаваць чалавечы 

патэнцыял. 

 

  Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ѐй разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц теоритические і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.  
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ABSTRACT 

 

  Degree work contains contains 54 pages, 2  drawings, 10  tables, 48 used 

sources. 
 

HUMAN POTENTIAL, HUMAN CAPITAL, HUMAN POTENTIAL 

DEVELOPMENT INDEX, WORKING POWER 

 
  Object of the research - human potential as a factor in the development of 

modern innovative economy 

  The subject of the research is socio-economic relations with regard to the 
formation and effective use of human potential in the modern innovative economy. 

  The purpose of the research is to study the basic laws and trends in the 

formation of human potential and its impact on the level of development of the 

country's economy. 
  The work is written on the basis of a systematic approach using the methods 

of historical and logical unity, statistical methods. 

 
  Degree work is devoted to the study of issues related to the human potential 

of society. In the conditions of formation of innovative economy the hereditary 

knowledge, experience and abilities of the individual, his creative abilities, 

qualification play an increasing role. In this regard, the role of education, 
healthcare is growing, which in turn implies the need to build a new socio-

economic model for the development of the state, which will be able to realize 

human potential as effectively as possible. 
 

   The author of the thesis confirms that the calculation and analytical 

materials given in it correctly and objectively reflect the state of the process under 

investigation, and all the theoretical and methodological positions and concepts 
borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 


