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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 65 с., 43 ист. 

 

ДОХОД, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ОТМЫВАНИЕ, СПОСОБ, СРЕДСТВА, 

ЭКОНОМИКА 

Объект работы - общественные отношения происходящие в 

экономической сфере и связанные с негативными экономическими 

процессами. 

Предмет работы - сущность, структура, роль и место теневой экономики, 

особенности определения размеров и методы преодоления теневой 

экономики. 

Цель работы - изучение, анализ механизмов легализации теневых 

доходов в экономике Республики Беларусь. 

Методы исследования: общенаучные и специальные методы познания, в 

том числе методы теоретического анализа, общелогический, исторический, 

сравнительно-правовой и др.  

Исследования и разработки: выявлены сущность понятия «теневая 

экономика» и ее структура, характеристика оценки теневой экономики, а 

также современных способов и схем легализации (отмывания) теневых 

доходов, представлены варианты легализации, предлагаемые государством, 

проанализированы основы противодействия легализации денежных средств, 

полученных незаконным путем, а также выявлены основы организации 

контроля финансово-кредитными учреждениями. 

Область возможного практического применения: учебный процесс. 

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. 

 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 65 с., 43 кр.  

 

ДАХОД, ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ, АДМЫВАННЕ, СПОСАБ, СРОДКІ, 

ЭКАНОМІКА  

Аб'ект працы - грамадскія адносіны, якія адбываюцца ў эканамічнай 

сферы і звязаныя з негатыўнымі эканамічнымі працэсамі.  

Прадмет працы - сутнасць, структура, ролю і месца ценявы эканомікі, 

асаблівасці вызначэння памераў і метады пераадолення ценявы эканомікі.  

Мэта працы - вывучэнне, аналіз механізмаў легалізацыі ценявых даходаў 

у эканоміцы Рэспублікі Беларусь.  

Метады даследавання: агульнанавуковыя і спецыяльныя метады 

пазнання, у тым ліку метады тэарэтычнага аналізу, общелогический, 

гістарычны, параўнальна-прававой і інш.  

Даследаванні і распрацоўкі: выяўленыя сутнасць паняцця «ценявая 

эканоміка» і яе структура, характарыстыка ацэнкі ценявы эканомікі, а таксама 

сучасных спосабаў і схем легалізацыі (адмывання) ценявых даходаў, 

прадстаўлены варыянты легалізацыі, прапанаваныя дзяржавай, 

прааналізаваны асновы процідзеяння легалізацыі грашовых сродкаў, 

атрыманых незаконным шляхам, а таксама выяўленыя асновы арганізацыі 

кантролю фінансава-крэдытнымі ўстановамі.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: навучальны працэс.  

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 палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

 

  



ABSTRACT 

Thesis: 65 p., 43 s.  

 

INCOME, LEGALIZATION, WASHING, WAY, MEANS, ECONOMY 

Object of work - the public relations occurring in the economic sphere and 

connected with negative economic processes. 

Work subject - the nature, structure, role and place of the shadow economy, 

especially the size and methods of overcoming the shadow economy. 

The work purpose - studying, the analysis of mechanisms of legalization of 

the shadow income in economy of Republic of Belarus. 

Research methods: general scientific and special methods of knowledge, 

including methods of the theoretical analysis, general-logical, historical, 

comparative and legal, etc.  

Researches and development: the essence of the concept "shadow economy" 

and its structure, the characteristic of an assessment of shadow economy, and also 

modern ways and schemes of legalization (washing) of the shadow income are 

revealed, the legalization options offered by the state are presented, bases of 

counteraction of legalization of the money received in the illegal way are analysed 

and also bases of the organization of control by financial credit institutions are 

revealed. 

Area of possible practical application: educational process. 

The author of work confirms that the settlement and analytical material given 

in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all 

theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed from 

literary and other sources are followed by links to their authors. 

 


