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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа содержит 66 страниц, 7 рисунков, 4 таблицы, 1 

приложение, 70 использованных источников. 

  

ИНТЕЛЛЕКТ, РАБОЧАЯ СИЛА, СОВОКУПНЫЙ РАБОТНИК, 

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. 

 

Объект исследования – человек как обладатель физических способностей 

к труду и как носитель творческого и интеллектуального потенциала. 

Предмет исследования – процесс перехода от рабочей силы к интеллекту 

работника в рамках эволюции закона соответствия уровня развития 

способностей работника к труду уровню развития средств труда. 

Цель исследования – всестороннее изучение процесса перехода от 

рабочей силы к интеллекту работника по мере развития его творческих 

способностей и по мере совершенствования используемых в процессе трудовой 

деятельности средств труда. 

Методы исследования: метод единства исторического и логического, 

статистический метод, анкетирование. 

 

Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных с 

творческими способностями работника. Реализация уникальной по своей сути 

социально-ориентированной рыночной модели национальной экономики в 

Республике Беларусь предполагает усиление интеллектуального, или 

человеческого, капитала как ключевого фактора, создающего основу для 

долговременного устойчивого экономического роста. В связи с этим, 

творческие способности работника являются темой, затрагивающей ключевые 

аспекты жизнедеятельности человеческого общества. 

 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведѐнный 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 

 

 

У дыпломную работу ўваходзяць 66 старонак, 7 малюнкаў, 4 табліцы, 1 

дадатак, 70 крыніц. 

  

ІНТЭЛЕКТ, РАБОЧАЯ СІЛА, СУКУПНЫ РАБОТНІК, СРОДКІ 

ВЫТВОРЧАСЦІ, ТВОРЧЫЯ ЗДОЛЬНАСЦІ. 

 

Аб'ект даследавання – чалавек як уладальнік фізічных здольнасцяў да 

працы і як носьбіт інтэлектуальнага патэнцыялу. 

Прадмет даследавання – працэс пераходу ад працоўнай сілы да інтэлекту 

работніка ў рамках эвалюцыі закона адпаведнасці ўзроўню развіцця 

здольнасцяў работніка да працы ўзроўні развіцця сродкаў працы. 

Мэта даследавання  – ўсебаковае вывучэнне працэсу пераходу ад 

працоўнай сілы да інтэлекту работніка па меры развіцця яго творчых 

здольнасцяў і па меры ўдасканалення сродкаў працы, якія выкарыстоўваюцца ў 

працэсе працоўнай дзейнасці. 

Метады даследавання: мэтад адзінства гістарычнага і лагічнага, 

статыстычны метад, анкетаванне. 

 

Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных з 

творчымі здольнасцямі работніка. Рэалізацыя унікальнай па сваѐй сутнасці 

сацыяльна-арыентаванай рынкавай мадэлі нацыянальнай эканомікі ў 

Рэспубліцы Беларусь дапускае ўзмацненне інтэлектуальнага, або чалавечага, 

капіталу як ключавога фактару, які стварае аснову для доўгачасовага 

ўстойлівага эканамічнага росту. У сувязі з гэтым, творчыя здольнасці работніка 

з'яўляюцца тэмай, якая закранае ключавыя аспекты жыццядзейнасці чалавечага 

грамадства. 

Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй 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 66 pages, 7 figures, 4 tables, 1 appendix, 70 used 

sources. 

 

INTELLECT, LABOR FORCE, AGGREGATE WORKER, MEANS OF 

PRODUCTION, CREATIVITY. 

 

The object of research is the person as the owner of the physical ability to work 

and creative and intellectual potential. 

The subject of research is the process of transition from the labor force to the 

intellect worker within the evolution of the law of correspondence of the level of 

development of employee skills to work the level of development of labor. 

The purpose of research is a comprehensive study of the transition from the 

labor force to the intellect worker with the development of his creative abilities and 

with the improvement used in the course of employment of labor. 

Methods: method of unity of the historical and logical, statistical methods, 

survey. 

 

Degree work is devoted to the study of issues related to the creative abilities of 

the employee. Implementation of unique inherently social market model of the 

national economy in the Republic of Belarus is intended to increase the intellectual, 

or human, capital as a key factor in creating the basis for long-term sustainable 

economic growth. In this regard, the creative ability of the employee is the subject of 

affecting key aspects of the life of human society. 

 

The author of the degree work confirms that it is given in the settlement and 

analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and 

all borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 

principles and concepts are accompanied by references to their authors. 


