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Объектом исследования является социальный капитал. 
Предмет исследования – влияние социального капитала на экономический рост. 
Цель данной дипломной работы – является репрезентация и описание сформировав-

шихся коммунитарного, сетевого, институционального и синергетического концептуальных 
подходов исследования социального капитала как долговременный ресурс экономического 
роста . 

При выполнении работы использованы методы: сравнения, табличный, графический. 
В процессе работы проведены следующие исследования: изучен теоретический подход 

к исследованию социального капитала; дано определение капитала; дано понятие социально-
го капитала, как одной из составной части капитала, используемого в сфере экономики; 
определены формы социального капитала; определено экономическое значение социального 
капитала, влияние социального капитала на трансакционные издержки, влияние социального 
капитала на трудовые отношения; выявлены пути улучшения и наращивания социального 
капитала. 

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 по-
ложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе приводятся теоретические подходы к ис-
следованию социального капитала ; дано определение капитала; дано понятие социального 
капитала, как одной из составной части капитала, используемого в сфере экономики; опреде-
лены формы социального капитала Во второй главе определено экономическое значение со-
циального капитала, влияние социального капитала на трансакционные издержки, влияние 
социального капитала на трудовые отношения. В третьей главе рассматривается социальный 
капитал в Беларуси. Выявлены пути улучшения и наращивания социального капитала в Бе-
ларуси. Работа состоит из 82 с., 6 таблиц (6 с.), рисунков 4(4 с.), список использованных ис-
точников 52 (4 с.). 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
 
Ключавыя словы : РЭСУРСЫ, САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКI, ДАВЕР, САЦЫЯЛЬНЫЕ 

НОРМЫ, IНДЫВIД, КАПІТАЛТРАНСАКЦЫЙНЫЯ ВЫДАТКИ, ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ, 
АКТАР, САЦЫЯЛЬНЫЯ IНСТЫТУТЫ, КАРПАРАТЫУНЫЯ ЯЧЭЙКI , ПРАЦОУНЫЯ 
АДНОСIНЫ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца сацыяльны капітал. 
Прадмет даследавання - ўплыў сацыяльнага капіталу на эканамічны рост. 
Мэта дадзенай дыпломнай працы - рэпрэзентацыя і апісанне камунiтарнага, сеткавага, 

інстытуцыйнага і сінэргетычнага канцэптуальных падыходаў даследаванні сацыяльнага 
капіталу як доўгачасовага рэсурса эканамічнага росту. 

Пры выкананні працы выкарыстаны метады: параўнання, таблічны, графічны . 
У працэсе работы праведзены наступныя даследаванні: вывучаны тэарэтычны падыход 

да даследавання сацыяльнага капіталу; дадзена вызначэнне капіталу; дадзена паняцце са-
цыяльнага капіталу, як адной з складовай часткі капіталу, які выкарыстоўваецца ў сферы 
эканомікі; вызначаны формы сацыяльнага капіталу; вызначана эканамічнае значэнне са-
цыяльнага капіталу, уплыў сацыяльнага капіталу на трансакцыйныя выдаткі, уплыў са-
цыяльнага капіталу на працоўныя адносіны; выяўлены шляхi паляпшэння і нарошчвання са-
цыяльнага капіталу . 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова - аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літара-
турных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

Праца складаецца з трох раздзелаў. У першай частцы прыводзяцца тэарэтычныя пады-
ходы да даследавання сацыяльнага капіталу; дадзена вызначэнне капіталу; дадзена паняцце 
сацыяльнага капіталу, як адной з складовай часткі капіталу, які выкарыстоўваецца ў сферы 
эканомікі; вызначаны формы сацыяльнага капіталу. У другой частцы вызначана эканамічнае 
значэнне сацыяльнага капіталу, уплыў сацыяльнага капіталу на трансакцыйныя выдаткі , 
уплыў сацыяльнага капіталу на працоўныя адносіны. У трэцiм раздзеле разглядаецца са-
цыяльны капітал у Беларусі. Выяўлены шляхі паляпшэння і нарошчвання сацыяльнага 
капіталу ў Беларусі. . Праца складаецца з 83 с. , 6 табліц (6 с. ) , малюнкаў 4 ( 4 с. ) , спіс вы-
карыстаных крыніц 52 ( 4 с. ) . 
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Object of study is - social capital. 
Subject of this study is- the impact of social capital on economic growth. 
The aim of this thesis - is the representation and description formed communitarian , network-

ing , institutional and conceptual approaches synergistic studies of social capital as a long-term re-
source for economic growth. 

We used the method : comparison ,table, graphing. 
In the process , the following : to study the theoretical approach to the study of social capital; 

a definition of capital; given to the concept of social capital as a part of the capital used in the eco-
nomic area; defined forms of social capital; defined economic value of social capital , the impact of 
social capital on transaction costs , the impact of social capital on labor relations ; identified ways to 
improve and build social capital. 

Copyright work confirms that resulted in it cash- analytical material correctly and objectively 
reflects the state of the process under investigation , and all borrowed from the literature and other 
sources of theoretical and methodological terms and concepts are accompanied by references to 
their authors. 

The work consists of three chapters. The first chapter presents the theoretical approaches to 
the study of social capital; a definition of capital; given to the concept of social capital as a part of 
the capital used in the economic area ; defined forms of social capital in the second chapter to de-
termine the economic value of social capital , the impact of social capital on transaction costs , the 
impact of social capital on labor relations . The third chapter examines the social capital in Belarus. 
Identified ways to improve and build social capital in Belarus. . The work consists of 83 p. , 6 tables 
( 6 p. ) , Figures 4 ( 4 p.) , A list of literature 52 ( 4 p.) . 


