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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа:  54 с., 2 рис., 2 табл., 49 источников, 0 прил. 
 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИН-

ДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, СОЦИАЛЬНЫЙ КА-
ПИТАЛ, БИОФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ. 

 
Объект: человеческий капитал и  развитие человеческого потенциала, 

как его интеллектуальной базы и условия существования. 
Предмет: экономические отношения превращения человеческого потен-

циала в человеческий капитал и роль человеческого капитала в повышении эф-
фективности функционирования и развития экономики Беларуси. 

Цель работы: анализ теоретических основ исследования  человеческого 
капитала, его структурных компонентов,  анализ уровня развития человеческо-
го капитала в Республике Беларусь.  

Методы исследования: аналитический, сравнение, классификация, 
описание и обобщение. 

 
Дипломная работа посвящена изучению основных положений совре-

менной концепции человеческого капитала, анализу развития человеческого 
капитала в Республике Беларусь. В работе рассматриваются основные подходы 
к изучению человеческого капитала, определяются основные структурные ком-
поненты человеческого капитала. 

 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-
емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции со-
провождаются ссылками на их авторов. 

 
 
 

__________________ 
(подпись студента) 
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ABSTRACT 
 

Thesis: 54 p., 2 Fig., 2 Table, 49 sources, 0 adj. 
 

HUMAN CAPITAL, HUMAN POTENTIAL, HUMAN DEVELOPMENT 
INDEX, SOCIAL CAPITAL, BIOPHYSICAL CAPITAL, INVESTMENTS INTO 
HUMAN CAPITAL. 

Object: human capital and human potential as its intellectual base and existing condi-
tion. 
Subject: economic relations of transformation of human potential into human capital 
and the role of human capital in increasing efficiency of the Belarusian economy. 
Objective: analysis of the theoretical foundations of the study of human capital, its 
structural components, analysis of the human development level in Republic of Bela-
rus. 
Methods: analysis, comparison, classification, description and generalization. 

 
Diploma paper is devoted to the study of the main conclusions of the modern 

concept of human capital, the analysis of human capital development level in the Re-
public of Belarus. The thesis explores the main approaches to the study of human 
capital,  also in this thesis were defined the basic structural components of human 
capital. 

Author of the thesis confirms that resulted in it cash- analytical material cor-
rectly and objectively reflects the state of the process under investigation, and all bor-
rowed from the literature and other sources of theoretical and methodological terms 
and concepts are accompanied by references to their authors. 

 
 

 
 
 
 

________________ 
(signature of the student') 
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РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: 54 с., 2 мал., 2 табл., 49 крыніц, 0 дадат. 
 
ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ, ЧАЛАВЕЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, ІНДЭКС 

РАЗВІЦЦЯ ЧАЛАВЕЧАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ, САЦЫЯЛЬНЫ КАПІТАЛ, 
БІЯФІЗІЧНЫ КАПІТАЛ, ІНВЕСТЫЦЫІ Ў ЧАЛАВЕЧЫ КАПІТАЛ. 

 
Аб'ект : чалавечы капітал і развіццё чалавечага патэнцыялу як яго 

інтэлектуальнай базы і ўмовы існавання . 
Прадмет : эканамічныя адносіны ператварэння чалавечага патэнцыялу ў 

чалавечы капітал і роля чалавечага капіталу ў павышэнні эфектыўнасці 
функцыянавання і развіцця эканомікі Беларусі. 

Мэта працы: аналіз тэарэтычных асноў даследавання чалавечага капіталу, 
яго структурных кампанентаў. Аналіз ўзроўню развіцця чалавечага капіталу ў 
Рэспубліцы Беларусь . 

Метады даследавання: аналітычны , параўнанне, класіфікацыя, апісанне і 
абагульненне . 

 
Дыпломная праца прысвечана вывучэнню асноўных палажэнняў сучаснай 

канцэпцыі чалавечага капіталу, а менавіта аналізу развіцця чалавечага капіталу 
ў Рэспубліцы Беларусь. У працы разглядаюцца асноўныя падыходы да 
вывучэння чалавечага капіталу, вызначаюцца асноўныя структурныя 
кампаненты чалавечага капіталу. 

 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова - аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 
 
 

 
 

__________________ 
( подпіс студэнта ) 
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