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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: 82 с., 17 рис., 8 табл., 85 источников, 1 прил. 

 

Ключевые слова: ЧЕЛОВЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОМПАНИИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ. 

 

Объект исследования: человеческий потенциал. 

Цель исследования: исследовать развитие человеческого потенциала и 

его роль в современных экономических процессах, проанализировать методы 

оценки и перспективы. 

Методы исследования: сопоставление, группировка и обобщение 

информации, сравнительный анализ, индукция, дедукция, синтез и др. 

Полученные результаты и их новизна: изучены понятия, формы и 

основные концепции человеческого потенциала, проанализированы механизмы 

развития и особенности оценки человеческого потенциала, определены 

направления совершенствования реализации человеческого потенциала и даны 

рекомендации государственным органам, а также крупнейшим компаниям 

Республики Беларусь по повышению эффективности использования 

человеческого потенциала. 

Область возможного практического применения: совершенствование 

системы реализации человеческого потенциала государственными органами и 

компаниями Республики Беларусь. 

 

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. 

 

 

_____________________  

(подпись студента) 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца: 82 с., 17 мал, 8 табл., 85 крыніц, 1 прыкл. 

 

Ключавыя словы: ЧЕЛОВЕСКИЙ ПАТЭНЦЫЯЛ, МІЖНАРОДНЫЯ 

КАМПАНІІ, ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ, ІНДЭКС ЧАЛАВЕЧАГА РАЗВІЦЦЯ, 

АЦЭНКА ЧАЛАВЕЧАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ, МЕХАНІЗМЫ РАЗВІЦЦЯ. 

 

Аб'ект даследавання: человеческий патэнцыял. 

Цэль даследавання: даследаваць развіццё чалавечага патэнцыялу і яго 

ролю ў сучасных эканамічных працэсах, прааналізаваць метады ацэнкі і 

перспектывы. 

Метады даследавання: супастаўленне, групоўка і абагульненне 

інфармацыі, параўнальны аналіз, індукцыя, дэдукцыя, сінтэз і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны паняцці, формы і асноўныя 

канцэпцыі чалавечага патэнцыялу, прааналізаваны механізмы развіцця і 

асаблівасці ацэнкі чалавечага патэнцыялу, вызначаны напрамкі ўдасканалення 

рэалізацыі чалавечага патэнцыялу і дадзены рэкамендацыі дзяржаўным 

органам, а таксама найбуйнейшым кампаніям Рэспублікі Беларусь па 

павышэнні эфектыўнасці выкарыстання чалавечага патэнцыялу. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 

сістэмы рэалізацыі чалавечага патэнцыялу дзяржаўнымі органамі і кампаніямі 

Рэспублікі Беларусь. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

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

запазычаныя з літаратурных і іншыхкрыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

_____________________ 

(подпіс студэнта) 

 



ANNOTATION 

 

 

Degree paper:  82 p., 17 ill., 8 tab., 85 sources, 1 app. 

 

Key words: HUMAN POTENTIAL, INTERNATIONAL COMPANIES, 

HUMAN CAPITAL, HUMAN DEVELOPMENT INDEX, ASSESSMENT OF 

HUMAN POTENTIAL, MECHANISMS OF DEVELOPMENT. 

 

Object of research: human potential. 

Purpose of research: explore human development and its role in modern 

economic processes, analyze assessment methods and prospects. 

Research methods: comparison, grouping and generalization of information, 

comparative analysis, induction, deduction, synthesis, etc. 

Obtained results and their novelty: concepts, forms and basic concepts of 

human potential were studied, development mechanisms and features of human 

potential assessment were analyzed, directions for improving the implementation of 

human potential were determined and recommendations were given to state bodies 

and major companies of the Republic of Belarus to improve the efficiency of human 

potential use. 

Area of possible practical application: improvement of the human potential 

implementation system by state bodies and companies of the Republic of Belarus. 

 

The author of the work confirms that computational and analytical material 

presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 

process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 

concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 

authors. 

 

 

___________________ 

(Student’ssignature) 

 


