
1 
 

Белорусский государственный университет 

Экономический факультет 

Кафедра теоретической и институциональной экономики 

 

Аннотация к дипломной работе 

«Человеческий капитал как экономический ресурс и его роль в 

современной экономике» 

 

Цесарева Диана Сергеевна, 

научный руководитель: Ксензова Валентина Эдуардовна 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 70 страниц, 7 рисунков, 18 таблиц, 

1 приложение, 53 использованных источника. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФИЯ, 

РАБОЧАЯ СИЛА, ЗАНЯТОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА. 

 

Объект исследования – человеческий капитал. 

Предмет исследования – человеческий капитал как экономический 

ресурс в Республике Беларусь. 

Цель исследования – всестороннее изучение человеческого капитала 

как экономического ресурса и разработка направлений увеличения его роли в 

современной экономике Республики Беларусь. 

Методы исследования: метод материалистической диалектики, анализа, 

синтеза, графический, статистический и др. 

 

Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных с 

ролью человеческого капитала. Освещены основные теоретические 

положения значения развития человеческого капитала. Исследованы 

основные закономерности и специфические особенности формирования и 

развития человеческого капитала в Республике Беларусь. Предложены 

основные направления совершенствования и развития человеческого 

капитала. 

 

Автор дипломной 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 и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца ўтрымлівае 70 старонак, 7 малюнкаў, 18 табліц, 

1 дадатак, 53 выкарыстаных крыніцы. 

 

ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ, НАСЕЛЬНІЦТВА, ДЭМАГРАФII, РАБОЧАЯ 

СІЛА, ЗАНЯТАСЦЬ, АДУКАЦЫЯ, НАВУКА, КУЛЬТУРА. 

 

Аб'ект даследавання – чалавечы капітал. 

Прадмет даследавання – чалавечы капітал як эканамічны рэсурс у 

Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта даследавання – ўсебаковае вывучэнне чалавечага капіталу як 

эканамічнага рэсурсу і распрацоўка напрамкаў павышэння яго ролі ў 

сучаснай эканоміцы Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: метад матэрыялістычнай дыялектыкі, аналізу, 

сінтэзу, графічны, статыстычны і інш. 

 

Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных з 

роляй чалавечага капіталу. Асветлены асноўныя тэарэтычныя палажэнні 

значэння развіцця чалавечага капіталу. Даследаваны асноўныя 

заканамернасці і спецыфічныя асаблівасці фарміравання і развіцця 

чалавечага капіталу ў Рэспубліцы Беларусь. Прапанаваны асноўныя напрамкі 

ўдасканалення і развіцця чалавечага капіталу. 

 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

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

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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ABSTRACT 

 

Degree work contains 70 pages, 7 figures, 18 tables, 53 applications, 1 

source used. 

 

HUMAN CAPITAL, POPULATION, DEMOGRAPHY, WORKING 

FORCE, EMPLOYMENT, EDUCATION, SCIENCE, CULTURE. 

 

The object of research is human capital. 

The subject of the research is human capital as an economic resource in the 

Republic of Belarus. 

The purpose of the study is a comprehensive study of human capital as an 

economic resource and the development of ways to increase its role in the modern 

economy of the Republic of Belarus. 

Research methods: materialist dialectic method, analysis, synthesis, graphic, 

statistical, etc. 

 

Thesis is devoted to the study of issues related to the role of human capital. 

The main theoretical positions of the value of human capital development are 

covered. The basic laws and specific features of the formation and development of 

human capital in the Republic of Belarus are investigated. The main directions of 

improvement and development of human capital are proposed. 

 

The author of the degree work confirms that the calculated and analytical 

material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process 

being studied, and all theoretical and methodological provisions and concepts 

borrowed from literature and other sources are accompanied by references to their 

authors. 
 


